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Förord 

 

Denna skrift är ett försök att på ett någorlunda lättfattligt sätt beskriva uppkomsten och 
utvecklingen av hjulet. När jag själv började fundera på ämnet upptäckte jag att det var 
ganska svårt att få någon riktigt samlad bild. Huvuddelen av materialet har tidigare varit 
publicerat i Vagnhistoriska Sällskapets medlemstidning Ekipage men det är kompletterat 
med ytterligare avsnitt. 
 
Jag har själv inte någon särskild kompetens på området, förutom ett allmänt vagnhistoriskt 
intresse, så jag har försökt hitta källmaterial som jag bedömt som trovärdigt. En viktig källa 
vad gäller den förhistoriska och antika perioden har varit den holländske arkeologen Joost H. 
Crouwel, professor emeritus vid Amsterdams Universitet. Både själv och tillsammans med 
den amerikanska hippologen  Mary A. Littauer har han skrivit ett stort antal böcker och 
skrifter om forntida vagnar och hästens domesticering. En annan viktig källa har varit Peter 
Raulwing, brittisk forskare med Mellanösterns forntida historia med tonvikt på vagnar och 
hästar som specialitet. När det gäller den sentida historien har jag bl.a. lutat mig mot M.T. 
Richardson som på 1890-talet gav ut ett antal praktiska handböcker. Susan Green, 
bibliotekarie vid Carriage Museum of America har också fått bidra. Dave Engel vid Engel´s 
Coach Shop har en skatt av videofilmer på sin hemsida. I slutet av artikeln finns en 
referenslista med de viktigaste källorna som jag använt. 
 
Förutom de teoretiska studierna har jag även tillverkat repliker av en del hjul. Syftet med det 
har varit att undersöka vilka tillverkningsmetoder som använts och hur dessa hjul kan tänkas 
ha fungerat  i praktiken. 
 
Umeå 2021 
Stefan Rosell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inledning    
 
När uppfanns hjulet? eller Vem uppfann hjulet? är frågor som ibland ställs. Sanningen är nog 
att ingen av frågorna egentligen går att besvara. Hjulet hör till de företeelser som inte är 
resultatet av någon plötslig snilleblixt utan de har tillkommit genom en gradvis utveckling. 
 
När människan gick från jägar-samlarstadiet till att bilda bondesamhällen uppstod så 
småningom transportbehov av olika slag. Utvecklingen av hjulet kan ses som ett sätt att 
tillgodose dessa behov. Samtidigt måste en del andra förutsättningar finnas för att 
utvecklingen ska gå i just denna riktning. En viktig faktor är förekomsten av tamdjur lämpliga 
som dragare. Oxen är en starkt bidragande orsak till hjulets uppkomst. I ett senare skede 
skulle tamhästen bli mycket starkt förknippad med den fortsatta utvecklingen och 
spridningen av hjulet. Just bristen på dragdjur anses vara huvudorsaken till att de 
sydamerikanska kulturerna – som i övrigt var mycket högtstående – inte utvecklade hjulet till 
praktisk användning. 
 
Frågan om var hjulet utvecklades är också svår att besvara. Klart är att mycket av 
utvecklingen ägt rum i Mesopotamien, det s.k. tvåflodslandet mellan Eufrat och Tigris i det 
som idag är Irak. Här, i det som brukar kallas civilisationens vagga, utvecklades högtstående 
kulturer redan för 6 000 år sedan. Bl.a. byggdes städer med 10 000-tals invånare. Ganska 
länge hade man uppfattningen att det var här som hjulet utvecklades och sedan gradvis 
spreds till andra delar av världen. Det är man inte helt tvärsäker på längre eftersom det på 
senare tid har gjorts fynd av mycket tidiga hjul även i Europa och Centralasien. Det kan 
kanske vara så att utvecklingen har skett parallellt på flera platser samtidigt. Inte heller 
frågan om hur hjulet tog sig till Indien och Kina är helt besvarad. Man måste också betänka 
den enorma tidsrymd det är fråga om – omkring 5 000 år. Utvecklingen under denna tid har 
naturligtvis inte gått i ett spikrakt spår. Nya idéer har inte anammats omedelbart överallt 
utan ålderdomlig teknik har levt kvar under mycket lång tid. 
 
En annan svårighet när man studerar hjulets historia är bristen på arkeologiska bevis. 
Eftersom hjulen varit tillverkade av organiskt material ska det till väldigt speciella 
förhållanden för att något ska överleva under så lång tid. Lägg därtill en god portion tur för 
att man ska hitta just dessa lämningar. Förutom fynd av bevarade hjul är avbildningar av 
olika slag en annan informationskälla. Det kan vara hällristningar, stenreliefer, krukskärvor 
med motiv och kultföremål i form av modeller av vagnar av metall eller terrakotta. Dessa 
avbildningar är emellertid ofta svårtolkade. Allt detta leder till att arkeologer och andra 
forskare inte alls har någon samlad och definitiv uppfattning om hur utvecklingen gått till. 
Nya upptäckter gör också att man efterhand måste ompröva sina slutsatser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hjulets föregångare 
 
Efter hand som människan övergav den nomadiserande tillvaron och började bruka jorden, 
hålla boskap och bygga hus så uppstod transportbehov av olika slag. Förutom transport av 
förnödenheter och byggnadsmaterial så ägnade man sig även åt förflytta stenar av ansenlig 
storlek vid byggandet av gravar och monument. För de tunga transporterna kan man 
föreställa sig att enkla slädar användes. En sådan kan spännas för med en oxe med draglinor 
surrade i hornen.  
 

 
 
Slädar verkar även ha använts för persontransporter, framför allt i rituella sammanhang. 

 
På en stentavla från Mesopotamien visas en släde som man förmodar används i en ceremoni 
av något slag där en betydelsefull person (eller kanske en gudabild) transporteras. Man ser 
tydligt hur oxen har draglinorna surrade i hornen. 
 
 
För att minska slädens friktion mot marken kan man ha lagt ut ris och slanor framför den. Så 
upptäckte man, kanske av en tillfällighet, att tillräckligt grova slanor rullade när man drog 
släden över dem. Detta ledde sedan till systemet med rullar som man  succesivt lade ut 
framför släden. 
 



 
 
 
 
 
Det är ju rätt omständligt att förflytta rullarna hela tiden så nästa steg i utvecklingen är låta 
en rulle bli en fast del av släden. För att släden ska gå lätt behöver rullen vara grov, men för 
att den ska kunna rotera i en enkel lagring på släden behöver man då hugga bort material så 
att mittendelen blir smalare. 
 

 



 
Man kan förstås även tänka sig att två rullar har använts, men nackdelen är då att ekipaget 
blir helt ostyrbart. 
 
 
För de lättare transporterna kan släpor ha använts. 
 

 
 
 
Efter hand som jordbruket utvecklades så övergav man den enkla grävkäppen och ådret 
utvecklades. Detta drogs av oxar i par anspända med ok. Även släpor kan ha anspänts på 
detta sätt. 
 

 
 
Det är inte heller otänkbart att även en sådan släpa försetts med en fast rulle. 



De första hjulen 
 

Det är ganska lätt att se att det är enklare att göra rullen av tre delar i stället för att hugga 
fram den ur en stock. Ytterdelarna kan man lätt tro gjordes av en trissa kapad ur en stock, 
men att åstadkomma en sådan med dåtidens verktyg är mycket mödosamt. Dessutom blir 
en sådan trissa ömtålig och kommer nästan oundvikligen att spricka när den torkar. Då är 
det enklare och bättre att med hjälp av yxa och kilar klyva fram en skiva ur en kubb som man 
sedan formar rund. 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
Storleken på ett sådant hjul är dock begränsad till diametern på stocken man gör det av. 
Vill man ha ett större hjul krävs alltså att man sammanfogar flera trästycken till en större 
skiva. Hade man då verkligen teknologin för detta under tidig bronsålder?  Då ska man 
komma ihåg att även om vi benämner de olika tidsåldrarna som stenålder, bronsålder, 
järnålder o.s.v. så är egentligen den mänskliga civilisationen en enda lång träålder. Det är 
bara det att de synbara spåren för det mesta mulnat bort för länge sedan. Förmågan att 
bearbeta, forma och sammanfoga trä har funnits med oss så länge vi gått upprätt. 
Teknikerna har förstås förfinats allteftersom verktygen förbättrats. 
 
För att göra ett större hjul behöver man alltså ett antal plana trästycken som man klyver 
fram med ovanstående metod. Av dessa trästycken sätter man sedan samman ett antal till 
en större skiva, oftast två eller tre bitar. De flesta hjul man hittat består av tre delar. 
Arkeologerna kallar dessa för tripartite wheels, jag känner inte till någon svensk benämning 
men i fortsättningen kallar jag dem tredelshjul. 
 
 
 



Delarna sätts samman med hjälp av tappar som sätts in i tapphål. 
  

  
 
Det hela hålls samman med tvärgående lister. 
 

     
   
Listerna träs in i laxade spår och hålls kvar av iborrade narar. Ofta sätts en list på vardera 
sidan av hjulet.  
 
Dessa tidiga hjul var fastsatta på axeln i ett fyrkantigt hål. Det var alltså fortfarande hjulaxeln 
som roterade i en lagring på vagnen.  
 



  Hjul från Ljubljana daterat till ca 3200 f.Kr. 
 
 
 
Rekonstruktioner av vagnar med roterande hjulaxlar 
 

     
              
 

          
     

 



Navet 

 

En uppenbar nackdel med att ha hjulen fixerade vid axeln är vagnen blir mycket svår att 
styra. Det är dock svårt att få hjul som roterar på axeln att fungera bra.  Svårigheten är att 
kunna göra hålet i hjulet och axeländen med tillräcklig precision. Eftersom hjulet är ganska 
tunt så gör minsta glapp att hjulet börjar wobbla på axeln. Nötningen gör också att även om 
det inte är särskilt glappt från början så blir det snabbt det ändå. 
 
Ett tjockare hjul reducerar effekten av glappet men det blir då klumpigare.  En lösning är att 
bara göra mittendelen av hjulet tjockare. Ett slags nav kan då huggas ut ur denna del. 
 

         
 
Fortfarande kvarstår problemet med nötningen. Nackdelen med skivhjul är att 
fiberriktningen gör att axelhålet har både ändträ och längsträ. Eftersom ändträt är hårdare 
så kommer hålet att nötas ojämnt och så småningom bli ovalt. Det hårda ändträt nöter också 
hårt på axeln. 
Ett sätt att minska detta problem har varit att fodra navet med läder och smörja det med 
djurfett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En annan metod att få till ett längre nav är att göra det som en löst insatt del i hjulet. 
 

            
 
Att åstadkomma ett nav som passar tillräckligt bra är dock inte helt okomplicerat, det måste 
ju sitta stadigt och helt rakt i hjulet. Någon möjlighet att svarva navet fanns inte vid denna 
tid utan det måste tillverkas med enklare metoder. Ett sätt kan vara att göra navet av färskt 
trä som är lätt att bearbeta. Det kommer visserligen att krympa när det torkar, men om man 
gör det lite större än nödvändigt är det lätt att justera det sista så att det passar trångt i 
hålet i hjulet. 
 

 
 
Det finns några fördelar med denna typ av nav. Eftersom det tillverkas av längsträ kommer 
det att nötas jämnt och det kan dessutom göras av mjukare trä än axeln så att den mesta 
nötningen sker i navet. När glappet blivit för stort kan navet enkelt bytas ut. På hjul där 
navet är en fast del måste ju antingen hela hjulet eller axeln kasseras när nötningen har gått 
för långt. 
 
 
 
 



Skydd av hjulbanan 

 

På ett tredelshjul utgör skarvarna mellan delarna en känslig punkt. I hjulbanan kan grus och 
småsten tränga in i skarvarna och så småningom tvinga isär delarna. 
 

 
 

Man har därför på olika sätt försökt att skydda hjulbanan. En vanlig metod har varit att 
använda råhud som anbringats som ett ”däck”. Om det läggs på vått kan det sträckas och 
formas. Det krymper och blir hårt när det torkar, så förutom att skydda hjulbanan bidrar det 
också till att hålla ihop hjulet. Som komplement har ibland storskalliga spikar slagits in i 
hjulbanan. 
 

       
 



Ett problem med spikar inslagna på det sättet är att de lätt kryper ut vid belastning. Bilden 
ovan visar lämningarna efter en vagn som hittats vid Kish i Mesopotamien och som är 
daterad till ca 2500 f.Kr. På dessa hjul har man försökt motverka att spikarna kryper ut 
genom att slå in dem snett i hjulbanan. 
 
I Centralasien har man hittat tredelshjul som varit skodda med segment av brons. 
Segmenten har ”fästöron” och är fastsatta vid hjulet med nitar genom dessa. 
 

                  
 
 

 
Detta har dock inte varit någon särskilt vanlig metod, främst för att brons var en värdefull 
metall. Skoningen bidrog också till en ökad vikt på hjulet. Man har beräknat att 
metallskoningen på ett hjul vägde omkring 2,5 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De sumeriska hjulen 
 
Sumerna var ett folk som levde i Mesopotamien för 6 000 år sedan. Ingen vet varifrån de 
kom eller varför de slog sig ner just här, i ett område som nästan helt saknar naturresurser. 
Här finns ingen skog, ingen sten och inga metaller. Det som finns är bördig jord, vatten, vass 
och lera. På detta byggde sumerna en mycket högtstående kultur som kom att bestå i 2 000 
år. Man byggde städer med tiotusentals invånare (staden Uruk hade 50 000 inv.) och 
utvecklade ett jordbruk för att försörja dessa. Städerna fungerade som stater och var och en 
regerades av en kung. Vid en tid när resten av världen levde på jägar-samlarstadiet 
utvecklade sumerna det vi kallar civilisationen. Man utvecklade ett skriftspråk (kilskriften), 
matematik och bokföring. Mängder av de innovationer som vi använder i dag härstammar 
härifrån; plogen, tegel, sågen, stämjärnet, drejskivan, seglet och inte minst konsten att 
brygga öl. Efter en tid med olika motgångar upphörde det sumeriska riket slutligen år 2004 
f.Kr. när de besegrades av elamiterna och staden Ur jämnades med marken. Hela den 
sumeriska kulturen föll i glömska och var helt okänd i västvärlden fram till mitten av 1800-
talet och det var inte förrän man på 1920-talet upptäckte Konungagravarna i Ur som man till 
fullo förstod vidden av sumernas betydelse för vår civilisation. 
Sumerna var i ständig konflikt med sina grannar, främst akkaderna som härskade i norr, och 
därför utvecklades även krigskonsten. Sumerna satte upp historiens första professionella 
armé med likformigt utrustade soldater och man införde även stridsvagnen som kom att ha 
samma avgörande betydelse på slagfältet som dagens moderna stridsvagnar. 
Bland artefakterna som hittades i Konungagravarna fanns det s.k. Standaret från Ur, daterat 
till ca. 2500 f.Kr.  Detta är en ihålig trälåda ca. 50 cm lång. På lådan är en bildberättelse 
inlagd med en mosaik av snäckskal, röd kalksten och lapis lazuli (ett blått mineral). Mosaiken 
är fastlimmad med bitumen. 
 

 
På ena sidan har standaret stridsscener, på den andra skildras segerfesten efter slaget och 
kortsidorna har religiösa motiv. Bland motiven på ”krigssidan” finns ett antal fyrhjuliga 
vagnar. Detta anses vara det första exemplet på hjulfordon använda i strid. 
 



  
 
Mosaiken är utförd med en fantastisk precision (ekipaget som är avbildat ovan är ca. 10 cm 
långt). Det som är lite speciellt är att även om vagnen är avbildad från sidan så är även 
frontskölden som den ser ut framifrån avbildad. En modell av vagnen visar hur den kan 
tänkas ha sett ut. 
 

     
 
Hjulen på vagnen är en vidareutvecklad variant av tredelshjulet. I stället för att ha en rak 
mittendel är den linsformad. Fördelen med det är att den böjda skarven blir starkare än en 
rak. Dessutom har skarvarna i hjulbanan reducerats från fyra till två. De sammanhållande 
listerna är också ersatta med surrningar av råhud trädda genom hål i hjulsidan. 
Hjulbanan är förstärkt med råhud och inslagna stift. 
                          

 



Tvärslåhjulet 
 
De sumeriska stridsvagnarna hade sina klara begränsningar. För det första så var framaxeln 
inte svängbar vilket innebar att vagnen var mycket svårstyrd. Vid denna tid hade tamhästen 
ännu inte nått ner från den centralasiatiska stäppen så det är inte hästar som är avbildade. 
Genom arkeozoologiska undersökningar av djurben i Konungagravarna har man kommit 
fram till att det förmodligen är en korsning mellan åsna och onager (asiatisk vildåsna). Vidare 
var inte heller bettet uppfunnet ännu, så dragdjuren var försedda med nosring. Det innebar 
att man framförde ostyrbara vagnar dragna av ett fyrspann envisa åsnor enbart med hjälp av 
röstkommandon och piska vilket måste ha varit en rejäl utmaning. 
Trots svårigheterna så insåg man vilken potential dessa vagnar hade på slagfältet och detta 
drev på utvecklingen. En av de saker man gav sig på var att försöka göra hjulen lättare. På ett 
tredelshjul kan detta göras genom att man kapar bort en del material ur hjulet. Man får då 
ett s.k. halvsolitt hjul. 
 

 
 
På detta hjul är också de tvärgående listerna insatta i böjda spår vilket ökar den 
sammanhållande kraften. 
Det finns dock en gräns för hur mycket man kan ta bort utan att äventyra hållfastheten. 
 
När man tagit bort så här mycket är hjulet inte längre funktionellt. Det är alldeles för lite kvar 
av sidodelarna och de har också en ofördelaktig fiberriktning som gör att de lätt bryts 
sönder. Det finns inte heller plats för de tappar som håller ihop delarna i ett tredelshjul. 
 

 



Ett sätt att förstärka ett sådant hjul är att behålla tapparna och förlänga dessa så att de 
stödjer sidodelarna. 
 

 
 
Man har då fått ett hjul som på engelska brukar kallas ”crossbar wheel” och som jag översatt 
till tvärslåhjul. 
Fram till mitten av 1800-talet fanns egentligen ingen kunskap om detta mellanting mellan 
skivhjul och ekerhjul eftersom några fynd av sådana inte gjorts. Det enda som fanns var 
några avbildningar som man dock vid den tiden inte tolkade som tvärslåhjul. 
 

                  
 
Det hela var länge ett mysterium ända tills man 1860 vid utgrävningar av en 
bronsåldersboplats i Mercurago nära Arona i norra Italien gjorde två intressanta fynd. 
 



                       
 
 
Det ena kunde man snabbt konstatera var ett halvsolitt hjul medan det andra vållade en hel 
del huvudbry. Så småningom började man luta åt att det också var delar av ett hjul. 
 
 

                                                   
 
 
Vid tiden för fyndet ansåg man att detta troligtvis var ett misslyckat försök att kopiera ett 
sexekrat hjul, men senare forskning har slagit fast att detta är den felande länken mellan 
tredelshjulet och ekerhjulet. 
Ett antal forskare vid Brescia Universitet i Italien genomförde 2017 en teknisk undersökning 
av hjulet. Bl.a. utfördes laserscanning och avancerad hållfasthetsanalys. De slutsatser man 
drog var bl.a. att utformningen av hjulet och dess delar gav ett maximalt vikt/styrke-
förhållande och att det troligtvis använts i ett lätt fordon av typen tvåhjulig stridsvagn. Hjulet 
visade sig ha hög hållfasthet mot vertikala krafter, d.v.s. de krafter som uppstår av vagnens 
tyngd. Däremot visade beräkningarna att det hade en sämre förmåga att motstå de 
horisontella  krafter som uppstår vid svängar. De delar som var känsligast var skarven mellan 
tvärslån och lötarna samt stagens infästningar. På det upphittade hjulet är det ju mycket 
riktigt där som skadorna uppstått. Man kunde också konstatera att om ett slitskydd av råhud 
var anbringat så bidrog det till hållfastheten. 
 



Hjulets ingående delar före sammansättning. Lötarna är tillverkade av basat och böjt virke. 
Den spadformade utformningen av ändarna på tvärslån ger skarven ökad styrka. Hjulet är 
också försett med ett löst insatt nav. 
 

 
 
 

             
 
 
Den tvåhjuliga stridsvagnen 
 
Trots sina brister så banade tvärslåhjulet vägen för detta fordon. De klumpiga fyrhjuliga 
fordonen ersattes av lätta tvåhjuliga vagnar. I den fortsatta utvecklingen var det tre faktorer 
som bidrog till att detta fordon fick sådan stor framgång – lätta och starka ekerhjul, hästen 
som dragare och bettet. Tillsammans blev det en oslagbar kombination som kom att 
revolutionera krigföringen totalt. Ursprunget till vagnen är omtvistat, en del anser att 
vagnen utvecklades i Centralasien och anlände till Mesopotamien tillsammans med hästen. 
Andra hävdar att vagnen utvecklades i Mesopotamien och att den utvecklingen tog fart när 



man fick tillgång till hästar. Numera anser de flesta forskare att det är den senare teorin som 
är den troligaste. Hur som helst, från ca 2000 f.Kr. så spreds denna innovation mycket snabbt 
över Mesopotamien och Europa. Den nådde även Skandinavien där vagnar av denna typ 
finns avbildade på hällristningar från bronsåldern. 
 

       
                  Assyrisk stridsvagn                            Hällmålning i Kiviksgraven i Skåne (ca 1500 f.Kr.) 
 
Stridsvagnen kom att få en enorm betydelse för krigföringen och uppkomsten av imperier. 
Den första storskaliga användningen var vid slaget vid Megiddo år 1457 f.Kr. där farao 
Thutmose III av Egypten drabbade samman med kungen av Kadesh. Vid slaget deltog 2 000 
stridsvagnar. Slaget, som är noggrant beskrivet av Thutmoses skrivare, innebar början på 
Egyptens stormaktstid och var en blodig historia med över 12 000 stupade.  
 

 
 
Förutom att användas som krigsmaskin blev denna typ av ekipage även en statussymbol för 
dåtidens härskare och överklass. Påkostade vagnar användes i ceremonier och parader, men 
även till jakt och nöjeskörning. 
 
 
 
 



De första ekerhjulen 
 
Det tidigaste daterade fyndet av ekerhjul är från 1850 f.Kr. Detta fynd gjordes i Acemhöyük i 
Turkiet och består av fyra små (17 cm i diameter) hjul gjutna i brons. Hjulen har troligtvis 
suttit på en modell av en vagn avsedd för rituellt bruk.  

 
Detta är alltså modeller av hjul som inte är avsedda för praktiskt bruk, men de måste vara 
gjorda efter fullstora förebilder och indikerar att man vid denna tid hade utvecklat 
ekerhjulet.  
Ett liknande hjul är även hittat i Tobøl i Danmark. 

 
 

Inför byggandet av Atatürk-dammen i Turkiet gjordes omfattande arkeologiska utgrävningar 
åren 1979–85 för att rädda vad man kunde av kulturhistoriska lämningar. En av de platser 
man undersökte var bronsåldersbosättningen Lidar Höyük. I en nedbränd byggnad hittade 
man förkolnade rester av ett sexekrat hjul, ca 90 cm i diameter. 
 

 
 



Hjulen i Tutankahmons grav 

 
Tack vare de hjul som man hittat i Tutankhamons grav kunde man bilda sig en uppfattning 
om hur förlagan till metallhjulen och de brända hjulresterna varit konstruerade, något som 
hade varit mycket svårt enbart med ledning av fynden. 
 
Tutankhamon avled 1323 f. Kr. endast 18 år gammal. 1922 upptäcktes hans grav i 
Konungarnas Dal i Egypten. Graven bar tydliga spår av att ha besökts av gravplundrare men 
märkligt nog hade inga föremål förts bort. Utforskningen av graven pågick till 1928 och totalt 
påträffades över 5 000 föremål. Graven består av flera rum som man når genom att stiga ner 
för en lång trappa. Man kommer först till ett förrum med ett mindre annex, innanför 
förrummet ligger själva gravkammaren med sarkofagen och innanför denna en 
skattkammare.  
Bland föremålen påträffades sex vagnar, alla av typen lätt tvåhjulig stridsvagn. 
På grund av den trånga ingången var de vagnar som påträffades i graven alla mer eller 
mindre demonterade och delarna låg staplade i ganska oordnade högar, förmodligen 
lämnade så av gravplundrarna.  

 
  
Fyra vagnar fanns i förrummet och två i skattkammaren. Vagnarna var av två typer; en typ 
som var rikt dekorerad med utsmyckningar och förgyllningar och en typ som var betydligt 
enklare och robustare. De förstnämnda var antagligen avsedda för ceremoniellt bruk medan 
de senare förefaller vara bruksvagnar, troligtvis avsedda för jakt. Det unika med dessa 
vagnar är dels deras mycket välbevarade skick (en av vagnarna föreföll vara helt oanvänd), 
dels den ovanliga konstruktionen av hjulen som man nu för första gången kunde 
detaljstudera. 
Vid ett första påseende kan dessa vagnar förefalla tämligen enkla, men de är 
konstruktionsmässigt mycket väl genomtänkta i varje detalj och visar på högt stående 
ingenjörskonst och hantverksskicklighet. Man har beräknat att det skulle behövas 600 
mantimmar att bygga en sådan vagn. På väggmålningar i andra gravar kan man se att 
egyptierna hade specialiserade verkstäder för vagns- och hjulbygge. 
Egyptierna verkar ha haft en väl utvecklad teknik för att arbeta med böjträ. Vagnarna är helt 
utförda i trä böjt i ganska avancerade former. Delarna hålls samman med råhudsurrningar. 
Råhud (ogarvat skinn) har den egenskapen att det i vått tillstånd är mycket flexibelt och även 
”klistrigt” så att det fäster lätt på underlaget. När det torkar krymper det och blir hårt och 
kan på så vis dra samman delarna och bilda starka förband. 



Vagnsdelarna var som sagt mycket väl bevarade, det enda som förtärts av tidens tand var 
detaljer av skinn och läder. Vagnarna är noggrant undersökta och det var ett omfattande 
pussel att lista ut vilka delar som hörde till olika vagnar. Alla vagnar är nu flyttade till det 
nybyggda Grand Egyptian Museum i Giza. Fem av vagnarna är utställda sammansatta av de 
delar som återfunnits och en av vagnarna är rekonstruerad till ursprungsskick. 
 

   
 
Även hjulen är tillverkade i böjträteknik. För att undersöka vilka egenskaper ett sådant hjul 
får har jag tillverkat ett hjul med de egyptiska hjulmakarnas metoder. 
 
Man börjar med att basa och böja två halvcirkelformade delar till lötarna. Lötskarvarna 
utförs som en slät snedlask. Ekerämnena består av sex delar som är böjda i 60 graders vinkel. 
 

 
 



Ekerämnena limmas sedan samman. 
 

 
 
I centrum sätts en förstärkning in. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ekrarna formas till en oval form och ekertappar skärs ut. I lötarna borras hål för 
ekertapparna och det hela sätts samman. 
 

 
 
Lötskarvarna hålls samman med en råhudssurrning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ett relativt långt nav, konformat i båda ändar,  trängs fast i centrum. 
 

 
 
Navet och ekrarna binds sedan ihop med en surrning av svintarmar. Svintarm har precis 
samma egenskaper som råhud men är mycket tunnare. 
 

 
 
 



Hjulbanan förses med slitskydd av råhud. På paradvagnarna var hjulen sedan belagda med 
gesso (en blandning av krita och lim) och därefter helt eller delvis förgyllda. På en av 
vagnarna var t o m hjulbanorna förgyllda. 
 
Jaktvagnarna hade dessutom en yttre hjulring av trä bestående av fyra delar. Den är fastsatt 
dels med råhudssurrningar vid lötskarvarna, dels med surrningar av koppartråd. Dessa är 
utformade så att de dels drar ihop delarna, dels fäster hjulringen vid lötarna. Även dessa hjul 
har en slitbana av råhud. Navet är fodrat med läder och smort med djurfett. 
 

 
 

 



Vad är då resultatet av detta experiment? Ja, man kan konstatera att detta verkar vara ett 
fullt funktionsdugligt hjul. Det känns stadigt och har en bra studs med ren klang. En 
förutsättning är dock att det inte utsätts för några tyngre laster. Varken råhudsdäcket eller 
hjulringen av trä förmår att hålla emot större vertikala krafter utan den eker som pekar 
nedåt kommer att tryckas in i löten och den som pekar uppåt att dras ut. På sikt leder det till 
att ekrarna börjar glappa. På dessa extremt lätta fordon verkar hjulen dock vara väl lämpade. 
De tyngre lassen fortsätter under lång tid att vara hänvisade till skivhjul av olika slag.  
 
En annan sak man kan fundera kring när det gäller dessa hjul är hur de skulle fungera i ett 
fuktigare klimat än Egyptens öknar. Råhudssurrningarna tål inte särskilt mycket fukt innan de 
börjar mjukna igen. En antydan om detta problem kan finnas i Bibeln. I berättelsen om 
israeliternas uttåg ur Egypten (Andra Mosebok) beskrivs hur farao med sin här förföljer de 
flyende israeliterna.” Farao lät spänna för sina vagnar och tog sitt folk med sig. Han tog sex 
hundra utvalda vagnar, och alla vagnar som eljest funnos i Egypten, och kämpar på dem 

alla.” 
När man kom till Röda Havet fick hären problem; ”Herren lät hjulen falla från deras vagnar, 
så att det blev dem svårt att komma framåt.” Var detta uteslutande Herrens verk eller 
bidrog de fuktiga träskmarkerna vid Röda Havet till att hjulen föll sönder? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brooklyn-hjulet 
 
Bland samlingarna i Brooklyn Museum i New York finns ett sexekrat hjul som ursprungligen 
kommer från Egypten. Den engelske läkaren H. Abbot köpte hjulet på 1830-talet när han 
tjänstgjorde i Egypten. Abbot skaffade en större samling föremål och efter olika turer 
införlivades dessa 1937 med Brooklyn Museums samlingar av egyptisk konst. 
 
Hjulet har en hel del intressanta konstruktionsdetaljer. Det är 96 cm i diameter och i sitt 
nuvarande skick är hjulet sammanhållet med diverse snören, ståltråd och fastskruvade 
plåtbitar. I vilket skick det var när Abbot köpte det är okänt men det är uppenbart att dessa 
detaljer inte har något med ursprunget att göra. 
 

 
 
Man vet i övrigt mycket lite om detta hjul; varifrån det kommer eller vilken typ av fordon det 
suttit på. Något liknande hjul har heller inte påträffats. Hjulets ålder är också svår att 
bestämma eftersom det är alltför nedsmutsat för att man ska kunna göra någon kol 14-
analys. I museikatalogen är åldern angiven till 185 f.Kr. men hur man kommit fram till en 
sådan exakt datering är oklart. Den holländske arkeologen J. H. Crouwel har studerat hjulet 
och har av olika skäl kommit fram till att det borde härröra från Sentiden i det forntida 
Egyptens historia, d.v.s. mellan 672 och 332 f.Kr. En ledtråd till dateringen är att navet bär 
tydliga spår av att vara svarvat. 
 
 
 
 



 
 
Svarven anses ha introducerats i Egypten under 600-talet f.Kr. På en stenrelief från 300 f.Kr. 
visas hur en sådan svarv såg ut. 
 

 
 
Svarven drevs av en medhjälpare som växelvis drog i ett snöre lindat runt arbetsstycket. 
Detta roterade alltså omväxlande framåt och bakåt.  
Navet är relativt långt men har en liten diameter. Tillsammans med ett grovt axelhål innebär 
det att navet blir ganska tunnväggigt. Ekrarna är insatta i navet med en tapp, men denna blir 
alltså tämligen kort. Ekrarna har också två detaljer som har vållat en del huvudbry; dels en T-
formad utskärning på skaftet, dels en hullingformad detalj närmast lötarna. Det har 
spekulerats i om dessa har några konstruktionsmässiga funktioner eller om de bara är 
utsmyckningar. I nuvarande skick är en ståltråd trädd genom den T-formade skåran, 
förmodligen för att hålla fast ekrarna som verkar sitta rätt löst i navet.  



   Detalj av ekerände 
 
Lötarna är skarvade med en snedlask med ett litet hak och ekrarna är insatta med en tapp i 
denna skarv. 
 

 
 
Lötarna verkar inte vara utsågade ur rakt virke utan man har antagit att de är böjda, men jag 
anser att detta är tveksamt. Det verkar finnas både kvistar och ganska vresig fiberriktning i 
bitarna och att basa och böja ett sådant ämne betraktar jag som näst intill omöjligt. Min 
teori är därför att ämnena till lötarna är tagna ur självväxta krokar. Även Crouwel uttrycker 
visst tvivel om basningsteorin; han beskriver lötarna som ”pieces of artificially bent(?) 
wood.”  
 
Hjulet är dessutom försett med en yttre hjulring av trä utanpå lötarna. Hjulringen består av 
sex delar hopfogade med tappförband. I varje del finns fyra genomgående slitsar; dessa har 
uppenbarligen använts för att fästa hjulringen vid lötarna. Att de nuvarande ståltrådarna inte 
är originalet är helt klart så frågan är vad som använts i stället. Vidare verkar hjulringen inte 
vara rätt placerad; skarvarna i den ligger mitt för lötskarvarna. För att uppnå största möjliga 
styrka bör ju hjulringens skarvar i stället vara placerade mitt på lötarna. Den förste köparen 
(H. Abbot) har gjort ett par teckningar av hjulet och enskilda delar av det så det måste vid 
minst ett tillfälle ha varit isärplockat. (Kanske t.o.m. redan när Abbot köpte det). Att det 
sedan inte blivit hopsatt helt korrekt är kanske inte så konstigt. 
 
 



Vad gäller fastsättningen av hjulringen har det spekulerats i om det kan ha använts plåtbitar 
av koppar eller brons som stuckits genom slitsarna, vikts ner mot lötarna och spikats fast i 
dessa, men eftersom det inte finns några som helst spår av spikhål har denna teori 
förkastats. 
I stället lutar man åt att remsor av råhud har använts för att surra fast hjulringen. Råhud har 
den egenskapen att det är mjukt och följsamt i fuktigt tillstånd men både krymper och 
hårdnar när det torkar. En surrning av detta slag kommer alltså att dra ihop delarna och bilda 
ett mycket stadigt förband. 
 
Det finns alltså en del olika teorier om hur detta hjul egentligen sett ut. För att komma 
närmare sanningen återstår bara att pröva teorierna i praktiken, dvs tillverka ett hjul. 
 

 
 
 
 
 
Det man upptäcker direkt när man ska sätta samman delarna är att konstruktionen med 
överlappande lötskarvar med en genomgående ekertapp egentligen är teoretiskt omöjlig att 
få ihop. För att få ihop delarna på slutet krävs att det är lite glapp i fogarna här och där. Å 
andra sidan; när man väl fått ihop det blir det en självlåsande konstruktion som är riktigt 
stadig. 
 



 
 
För att förenkla har jag sågat ut lötarna ur rakt virke men man kan konstatera att det leder 
till en ofördelaktig fiberriktning som försvagar lötskarvarna. Det stödjer alltså teorin om att 
de antingen är böjda eller -vilket jag tror- är tillverkade av naturligt växta böjar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Att skarvarna i lötar respektive hjulring måste vara förskjutna är ganska uppenbart. 
 

 
 
Hjulringen fastsurrad med råhudsremsor som gör att den sitter stadigt fast vid lötarna. Jag 
hade även en tanke om att man skulle kunna förstärka ekrarnas infästning i lötarna genom 
att haka surrningarna över ”hullingarna” på ekrarna men dessa är alldeles för grunda för att 
man ska få dit tillräckligt med remsor för att det ska göra någon nytta. Min slutsats är därför 



att denna detalj helt enkelt är en utsmyckning. Däremot har jag använt de T-formade 
utskärningarna till en surrning. På grund av de korta ekertapparna och att dessa inte sitter 
med presspassning gör en surrning här helt klart nytta. Tack vare den längsgående skåran 
går det att få in tillräckligt mycket remsor för att det ska bli stadigt. Något yttre slitskydd på 
hjulringen verkar inte ha förekommit. Originalhjulet har tydliga tecken på förslitning av 
hjulbanan. 
Även detta verkar vara ett fullt funktionsdugligt hjul men det kan bara ha använts på mycket 
lätta fordon. Konstruktionsmässigt är vi dock mycket nära det ekerhjul som vi känner idag. 
 
 
Järnbeslagna hjul 

 

Tidsmässigt närmar vi oss nu järnåldern och detta nya material kom även till användning i 
hjultillverkningen. Det man först gjorde var att anbringa korta skenor av järn på hjulbanan. 
Skenorna, som till antal var lika många som antalet lötar,  värmdes och placerades med 
mitten över lötskarvarna så att när de svalnade och krympte så drogs lötarna ihop. Skenorna 
slogs fast med spik genom löten och dessa klänktes (nitades) på baksidan för att förhindra 
att de skulle krypa ut. Hjulskoning av denna typ kom att leva kvar mycket länge och var 
vanlig in på 1700-talet. 

  På breda hjul kunde dubbla skenor anbringas 
 
 
På Metropolitan Museum of Art I New York finns en etruskisk vagn från ca 600 f.Kr. utställd. 
 

 



Vagnen är tillverkad i trä som är helt inklätt i bronsplåt med uthamrade motiv. Även de 9-
ekrade hjulen är helt inklädda med tunn bronsplåt, ett fantastiskt plåtslageriarbete. 
 

 
 
Hjulet är försett med en hjulring av järn som är fastsatt med spikar i lötarna. Ringen är i ett 
stycke men skarven är öppen. 
 
Man anser att det var keltiska smeder som kom på metoden att välla samman järn. De 
keltiska smederna var mycket ansedda och bl.a. deras vapensmide var vida berömt. Denna 
metod gjorde det möjligt att tillverka en hel ring. Denna ring kunde sedan värmas innan den 
lades på hjulet. När den svalnade krympte den och drog på så vis ihop hjulet. 
 

 
 
Rekonstruktion av keltisk stridsvagn med järnbeslagna hjul. 
 



Hjulen till denna vagn är lite ovanliga så tillvida att löten är böjd ur ett enda stycke. Den 
långa skarven hålls ihop av ett järnbeslag. 
 

 
 
Med den fastkrympta hjulringen fick man ett hjul som mycket bättre motstod vagnens tyngd 
utan att deformeras. Från och med nu kunde även tyngre fordon förses med ekerhjul. 
 
 
Skålade hjul 
 
Efter hand som man fick insikter i geometri och mekanik så började dessa principer även 
tillämpas på konstruktionen av hjul. Ett järnbeslaget ekerhjul har mycket god motståndskraft 
mot den vertikala kraft som uppstår av vagnens tyngd. Detta uppnås genom att hjulringens 
sammanhållande kraft och ekerns styrka i längdled samverkar. 
 

               
 
Emellertid så uppstår även sidokrafter t.ex. vid svängar eller då vägbanan lutar i sidled. Då 
utsätts ekrarnas infästning i nav och lötar för stora påfrestningar och navet kan tryckas 
genom hjulet. Hjulringen hjälper inte till alls eftersom ekrarna trycks i sidled. 
 



        
 
Detta kan dock motverkas genom att man sätter in ekrarna i vinkel mot navet. Då utnyttjar 
man återigen hjulringens sammanhållande kraft och ekerns styrka i längdled. 
 

 
Emellertid så minskar hjulets förmåga att stå emot den vertikala kraften. Detta kan dock 
kompenseras genom att man skränker (bockar) axeln så att hjulet lutar ut ifrån vagnen. På så 
vis kommer den eker som pekar nedåt att alltid vara lodrät och därigenom ha full styrka. 
 

 



Denna vinkel är det som på bilspråk brukar kallas camber-vinkel. Det ideala är alltså att den 
nedre ekern står helt lodrätt. Det gäller dock bara om vägbanan är helt vågrät, vilket den 
som bekant inte alltid är. Därför vinklas hjulet ofta så att det bara har en viss lutning. 
 
Det finns ytterligare en konsekvens av att man lutar hjulet. Den kan bäst beskrivas genom att 
man tänker sig att man rullar iväg en hjulring på plan mark. Så länge ringen har fart står den 
upprätt och rullar rakt fram. När farten minskar börjar ringen luta och i stället gå i en 
cirkelbana som blir snävare ju mer ringen lutar. Detsamma händer med lutande vagnshjul. 
 

 
Hjulen kommer alltså att sträva efter att gå i en cirkelbana. Det innebär att hjulet trycks ut 
mot hjulmuttern och orsakar friktion. Det uppstår även en ökad friktion mot marken då 
hjulet tvingas in i en bana det själv inte vill ha. Sammantaget innebär det att vagnen kommer 
att gå tyngre. 
För att kompensera detta fenomen behöver axeln skränkas även i horisontalplan. Den vinkel 
man då får kallas på bilspråk för toe-in. Sett uppifrån ska alltså hjulen peka något inåt. 
Idealet är att skränka axeln så mycket att navet nätt och jämnt tar mot flänsen på axeln, inte 
mot hjulmuttern. Om navet tillåts trycka mot hjulmuttern finns risken att denna succesivt 
dras åt. 
 
Sammantaget hade alltså vagnsbyggaren en mängd faktorer att ta hänsyn till. Några 
bestämda formler för detta fanns inte utan beroende på vagnstyp och önskade 
köregenskaper fick dessa faktorer vägas mot varandra. Förmågan att göra detta var det som 
skilde en skicklig vagnsbyggare från en mindre lyckad. Varje vagnsbyggare hade sina 
metoder och de vårdades som väl bevarade yrkeshemligheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Axlar och nav 
 
Parallellt med hjulets utveckling har förstås även axlar och nav utvecklats. De tidiga axlarna 
var av trä och var fyrkantiga med runda axeländar. Hjulet hölls på plats med en sprint.  
 

             
 
Nackdelarna med dessa axlar och nav har tidigare berörts. Det man tidigt gjorde för att 
minska både friktionen och glappet var att fodra navet med läder och smörja det med 
djurfett. På de tidiga ekerhjulen gjordes naven långa för att minska hjulets tendens att 
wobbla på axeln. 
Efterhand som man fick tillgång till metall kunde man förstärka axelns undersida med 
plåtbitar. Navhålets ytter- och innerändar försågs med ringar av plåt. 
 

          
 
När järnet kom i bruk kunde man tillverka axeländar smidda i järn. Dessa fälldes in i en 
träaxel och bultades fast i denna. I navet pressades en bössa av gjutjärn in. Spindeln och 
bössan gjordes koniska för att ge mindre glapp. Hjulet hölls på plats antingen med en sprint 
eller med en hjulmutter. Dessa nav smordes med det fett som fanns till hands, t.ex. talg. 
 

                    

Hål för sprint 



Andra varianter av axeländar var utformade för att träs utanpå träaxeln. 
 

 
Konstruktionen med träaxlar med axeländar av järn kom att leva kvar mycket länge, framför 
allt på tyngre arbetsvagnar. 
 
För lättare åkdon utvecklades helsmidda axlar. Dessa kunde antingen göras raka eller bockas 
till en form som passade vagnens konstruktion. Det blev betydelsefullt framförallt sedan 
vagnarna började förses med fjädring. 
 
Från 1800-talets början skedde en snabb utveckling av olika slags s.k. patentaxlar. Dessa har 
det gemensamt att de istället för fett smörjs med olja. För att hindra oljan från att rinna ut ur 
navet är bössan tätad med läderpackningar. Det var framförallt finare vagnar som försågs 
med patentaxlar. Bl.a. är sjuglasvagnen i Hovstallet försedd med axlar av Collinge-typ.  
 

          
 
 
 

En speciell typ av patentaxel var den som användes av det brittiska postverket, General Post 
Office, till postdiligenser (mail coaches). Denna axeltyp kom att benämnas Mail axle. 
Till skillnad från andra patentaxlar var den tät i bössans ytterände och saknade alltså 
hjulmutter. I stället hölls navet fast vid axeln med järnplattor på navets ut- och insida. Dessa 
plattor förbands med tre bultar genom navet. Nackdelen med konstruktionen var att man 
för att komma åt att fylla olja (vilket skulle ske en gång per vecka) var tvungen att lossa 
bultarna och demontera den yttre plattan. 
 

      
 

Common Buggy-axel Collinge-axel Concorde Express-axel 



En populär vagnstyp i USA var buggyn. Till denna lätta vagn ville man ha höga, smäckra hjul. 
För att hjulen skulle bli tillräckligt starka hade de upp till 16 ekrar. För att så många ekrar ska 
få plats i navet blir detta oproportionerligt stort och klumpigt. 1857 fick J.D. Sarven patent på 
ett nytt sorts nav. Det byggde på att man gerade ekerändarna så att ekrarna kom att sitta 
tätt tillsammans i ett ganska litet nav. För att detta skulle hålla trädde man på flänsförsedda 
metallhylsor på båda ändar av navet. Flänsarna drogs sedan ihop med genomgående bultar.  
Naven blev snabbt mycket populära men då hade Sarven redan sålt sitt patent. Naven kallas 
dock fortfarande för Sarven-nav. 
 

     
 
Runt 1890 började rullager användas till vagnshjul och man fick därmed vagnar som gick 
betydligt lättare än med de gamla glidlagren. De möttes dock med viss skepsis och många 
hävdade att en bra patentaxel var överlägsen rullagernavet.  
 

               
 
1907 uppfann Sven Wingquist det sfäriska kullagret. SKF började marknadsföra dessa för 
montering i vagnsnav och 1921 gjordes tillsammans med Svenska Armén jämförande försök 
mellan vagnar med glidlager och vagnar försedda med kullager. Resultatet man kom fram till 
var att hästar som drog kullagervagnar behövde anstränga sig upp till 50 % mindre än de 
som drog glidlagervagnar. 
 
 
Gummidäck 
 
Omkring 1865 började man i England att förse vagnshjulen med solida gummidäck. Den 
alltmer ökande vagnstrafiken på städernas kullerstensgator orsakade ett förfärligt oväsen. 
Med gummidäcken minskade detta samtidigt som komforten ökade och slitaget på hjul och 
vagnar minskade. För att montera ett gummidäck lägger man först på en U-formad hjulring 
av järn på vanligt sätt på hjulet. Därefter kapas gummiprofilen till rätt längd. Två ståltrådar, 
något längre än gummiprofilen, träs in i härför avsedda hål i profilen. Hjulet med pålagd 
järnring och gummiprofilen sätts in i en apparat som dels trycker ihop (förkortar) 



gummiprofilen, dels sträcker ståltrådarna hårt. Trådändarna svetsas ihop, hjulet tas ur 
apparaten och gummiprofilen tillåts återta sin ursprungliga längd varvid skarven sluts. 
 
 

       
 
 
 
 

   
 
Efter att veterinären (!) John Dunlop uppfunnit det luftfyllda däcket (egentligen avsett för 
cyklar) kom dessa så småningom även att användas på vagnshjul. 
 
 
Mekanisering av hjultillverkningen 

 
I takt med industrialismens framväxt blev det en starkt ökad efterfrågan på vagnar. Den 
hantverksmässiga tillverkningen kunde inte längre möta denna utan vagns- och 
hjultillverkningen tvingades till mekanisering. En uppsjö av maskiner och apparater 
utvecklades för att effektivisera tillverkningen. 
 



                        
 
Stämborrmaskin för borrning                                                          Kopiersvarv för svarvning av ekrar. Maskinen 
av ekertapphål i nav                                                                          kunde producera 2 000 ekrar per dag 

 

      
             Maskin för böjning av lötar                                    Hydraulisk ringpåläggare. Med denna maskin behövde inte hjulringen 
                                                                                                  värmas före påläggning. 500 ringar om dagen kunde läggas på. 
 

Även efter bilismens genombrott hade hjulverkstäderna fullt upp under ytterligare ett par 
decennier eftersom de första bilarna var försedda med träekerhjul. T-Forden tillverkades i 15 
milj exemplar varav de flesta med träekerhjul. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


