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Förord

"Då Ludde hittade figurin C blev vi inte ens förvå
nade längre. Vid det här laget var vi beredda på ett 
helt Atlantis”.

När exploateringsplanerna för den nya vägsträck- 
ningen av E20 förbi Strängnäs drogs upp visste om
världen - inklusive Vägverkets planerare, kulturmil
jövårdens beslutfattare liksom vi arkeologer - föga 
om vad som doldes under grästorven vid Lunda gård. 
Undersökningsområdet var på grund av den planera
de trafikplatsen väl tilltaget och rymde en gård från 
järnåldern med ett litet, ordinärt gravfält i bakgrun
den samt bebyggelselämningar från medeltid och se
nare historisk tid. Resultaten från de arkeologiska un
dersökningar som den nya vägsträckningen genom 
landskapet genererat under de senaste 10-15 åren 
skulle kompletteras och i Lunda fokuserade vi på 
gårdslägets ovanligt långa kontinuitet - det var den vi 
trodde var Lundas största vetenskapliga potential.

De arkeologiska undersökningarna vid Lunda på
gick under två säsonger. Vi fann naturligtvis inte något 
nytt Atlantis - men en liten föraning om att Lunda 
under järnåldern inte varit en helt vanlig gård fick vi 
emellertid redan under första fältarbetssäsongen år 
2001. Det är dock ingen överdrift att påstå att vi ändå 
var helt oförberedda på de tre små figuriner som vi 
fann året efter. Detta var fynd som bara görs på film, 
på någon riksbekant plats, eller som så kallat lösfynd 
som hittas av en slump. Intresset från kollegor och 
omvärld blev stort, figurinerna - och Lundaprojektet 
- gavs utrymme i TV, tidningar och radio. Det var

naturligtvis välförtjänt och roligt, men samtidigt 
kände vi som var närmast inblandade att vi ville göra 
någonting mer - denna bok är ett resultat av detta.

Boken är också resultatet av ett grupparbete. Vi 
har kontinuerligt läst, kommenterat och bidragit till 
varandras texter, ända från de första utkasten. Det 
har varit en både inspirerande, men bitvis också mö
dosam process. I det praktiska genomförandet har 
någon eller några av oss fungerat som huvudförfat
tare till respektive avsnitt. Till en del har detta fallit 
sig naturligt då vi har olika kompetenser och intresse
områden. Sålunda är Sara Lritsch författare till av
snitten ”Skådade och skärskådade" samt ”Metall
analys”. ”Nära och avlägsna släktingar" har Gunnar 
Andersson och Jan Dunér samarbetat kring. Detsam
ma har Lena Beronius Jörpeland och Eva Skyllberg 
gjort vad gäller "Skrifternas gudabilder”. Avsnittet 
"Gestaltning, ursprung och hantering” bygger till 
största delen på text av Gunnar Andersson och Sara 
Lritsch. Övriga avsnitt i boken har Gunnar Anders
son som upphovsman.

Men vi har även haft god hjälp av många andra. 
Stort tack till Jan Peder Lamm för uppmuntran och ett 
idogt ”gubbletande”. Detsamma till Kent Andersson 
på Statens Historiska museum som släppte in oss i 
magasin och guldrum och förevisade en del ”släkting
ar”. Margarethe Watt (Bornholms museum) har be
redvilligt lånat ut teckningar och fotografier. Det
samma har Finn Ole Nielsen (Bornholms museum), 
Jørgen A. Jakobsen (Odense Bys Museer), Jan-Erik
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Tomtlund (Ålands museum), Bengt Almgren och Ber
til Helgesson (Lunds universitets historiska museum), 
Dr. Johan Mattelaer (Kortrijk, Belgien), Anders Söder
berg (Stockholm), len Rappoldt (Holland), Nina 
Kuenzler (Schweiz) och Dr. Jutta Gassner (Tyskland) 
gjort. Thorgunn Snædal (Riksantikvarieämbetet, Ux) 
och Mjöll Snæsdottir (Institute of Archaeology, Ice
land) har hjälpt oss med översättningar från det inte 
alltid så lättbegripliga isländska språket. Prof. Chris
ter Jonsson (Stockholm) och Hubert Hy dman (Riks
antikvarieämbetet, ATm) har kommit med värdefulla 
påpekanden vad gäller metallhantverk och brännför
gyllning. Lena Grandin (Riksantikvarieämbetet, UV 
GAL) som utförde metallanalysen av figurinerna har 
generöst bidragit till diskussionerna kring analysresul
taten. Bengt A Lundberg (Riksantikvarieämbetet, If) 
har på ett excellent vis givit figurinerna rättvisa genom 
sina fotografier. Anders Kaliff på Riksantikvarieäm

betet, UV Öst har med sina gedigna kunskaper inom 
ämnet faktagranskat vår text och Irene Elmerot (Gö
teborg) har med sin lektörsläsning åtgärdat de värsta 
språkliga grodorna. Tack också till våra kamrater och 
kollegor på UV Mitt som genom att släppa till lite av 
den dyrbara ”allmäntiden” hjälpt oss att möjliggöra 
detta arbete. Sist men inte minst: ett stort tack till alla 
er som på ett eller annat sätt var inblandade i de arkeo
logiska undersökningarna vid Lunda.

Det är vår förhoppning att denna bok blir spän
nande läsning för alla er och andra med ett professio
nellt intresse för arkeologi. Men det vore ännu rolig
are om också gemene man kan ha glädje av våra an
strängningar i berättelsen om de tre figurinerna 
från Lunda.

Hägersten i augusti 2004 
GA, LBJ, JD, SF och ES
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Prolog

Vissa typer av arkeologiska fynd har en speciell för
måga att engagera och sätta fantasin i rörelse. Natur
ligtvis är det hela beroende av vad man har för hu
vudintresse, antingen man titulerar sig arkeolog eller 
någonting annat. Man kan lägga oändliga synvinklar 
på begreppet ”mänsklig kultur”, i både dess materi
ella och immateriella former, men helt visst känner 
man några extra signaler skickas utmed ryggraden 
och fortplanta sig vidare ut i nervsystemet när man 
ställs inför föremål som bokstavligen konfronterar 
oss med forntidens ansikten. Så kändes det då vi fann 
de tre figurinerna i Lunda.

Att påstå att man ”kommer människorna nära” 
har idag nästan kvalat in som en arkeologisk och kul
turhistorisk plattityd, men uttrycket känns i det här 
sammanhanget befogat. Visserligen måste vi alltid 
vara medvetna om risken att bli lurade av våra egna 
ögon och, inte minst, våra egna föreställningar; man 
kan inte utan vidare säga att vi kommit människorna 
nära bara för att vi grävt fram tre små människo- 
liknande avbildningar. Ändå är det just att de avbil
dar mänskliga gestalter som gör dem så speciella, som 
ger oss känslan av att komma forntidens människor 
lite närmare än vad som vanligtvis är fallet vid en ar
keologisk undersökning.

Utan att gå händelserna alltför mycket i förväg, 
kan vi inledningsvis ändå konstatera att de tre ”gub
barna” i skrivande stund är unika! Visst finns det an
dra, nära och avlägsna släktingar, som tidigare kom
mit i dagen, men de har alla lite annat utseende och

andra proportioner, så faktum kvarstår: de tre figuri
nerna från Lunda är helt ensamma i sitt slag.

De är inte minst unika för att de har framkommit 
på vad som förr gärna beskrevs som ”sakkunnigt 
vis”, det vill säga i samband med en arkeologisk un
dersökning, ett öde som är få av deras släktingar för
unnat. De flesta tidigare fynd av liknande slag är 
istället så kallade lösfynd, inte sällan från det tidiga 
nittonhundratalet och framkomma vid olika slags 
jordbruksarbeten, där i bästa fall uppgifter om plat
sen, ägan och socknen står att finna i magasin och 
arkiv. Föremålens arkeologiska kontext, det vill säga 
från vilken tid de härrör och i vilka sammanhang de 
figurerat, förblir oss fördolt. Om man vill bringa klar
het i frågor som dessa har man istället fått söka sig 
fram via analogier; redan analyserade fynd som lik
nar dem man undrar över. Ur denna synvinkel kom
mer Lundafigurinerna att vara betydelsefulla.

Vi ska inte fördjupa oss så mycket i detta nu, men 
ändå i korthet berätta att samtliga är funna i bebyg
gelsekontext, inom lämningarna efter den förhisto
riska bebyggelsen vid Lunda gård. Kronologiskt tillhör 
de järnåldern, så mycket är klart, men inte de äldsta 
skedena av Lunda gårds historia som börjar vid år
hundradena strax efter vår tideräknings början, utan 
snarare den mellersta epoken, omkring 400-600 e.Kr.

Arkeologsamhället har oftast tolkat de flesta lik
nande figurer som gudabilder från det förflutna. Det 
har också varit vår utgångspunkt, vi tror således inte 
att de skall uppfattas som schack- eller spelpjäser,

7



som leksaker, som vikter (!) eller som en kombination 
av någon av dessa och gudafigurer, vilket ibland har 
föreslagits (jfr Malmer 1990:78, Perkins 2.001:88 
med anf. arb.). Men ett av syftena med denna bok är 
att försöka pröva sådana tolkningar.

Vi har sett det som angeläget att låta de tre fynden 
”tala” så mycket som möjligt för sig själva. För att 
göra det möjligt har vi ansett det angeläget att också 
berätta om hur de tagits tillvara efter att ha slumrat i 
jorden under lång tid, vilka insatser som vidtagits för 
att bevara dem, liksom hur de tillverkats. Konserve
ring och analys är också ett slags arkeologisk under
sökning - om än på mikronivå - som regelmässigt 
utförs på de flesta föremål som återfinns, men som i 
rapporter och publikationer sällan bereds något större 
utrymme annat än som bilagor.

Vi har studerat figurinerna ingående: närgångna 
detaljstudier, vidlyftiga funderingar och tolkningar

utifrån deras utseenden redovisas. Men vi har även 
studerat andra snarlika fynd i ett jämförande syfte 
och utforskat diverse skriftliga källor och vad de för
täljer om gudabilder. Avsikten är att figurinerna, ge
nom oss, skall föra en dialog med ett stort och mång
facetterat jämförelsematerial så att vi utifrån dialo
gen kan säga något om vad eller vilka de är, varför de 
ser ut som de gör och hur de har använts och fungerat 
i sin samtid. Detta är några av de frågor vår berättelse 
tar upp och söker besvara.

Ett annat syfte med boken är ge en samlad och 
överskådlig presentation av liknande ”gubbar” som 
kommit i dagen tidigare. En sådan saknas för svenskt 
vidkommande och man får söka sig fram bland en 
mängd källor, något vi i och med denna publikation i 
viss mån försöker råda bot på. Det skall dock påpe
kas att vi i första hand håller oss inom det nuvarande 
Nordens gränser.

8 Prolog



Något om föremålsnomenklaturen

En fråga som omedelbart inställer sig är hur vi 
egentligen ska benämna och kalla dem. Vad för slags 
föremål var det egentligen vi hittade? Frågan kan 
tyckas märklig och onödig då, som påpekades ovan, 
man sällan svävat på målet beträffande deras status 
som gudafigurer, men här avses främst hur man be
nämnt föremålsgruppen. Mot bakgrund av hur lik
nande föremål har beskrivits i den arkeologiska litte
raturen genom åren, så är frågan berättigad. Om man 
bläddrar genom några av dessa skrifter framgår täm
ligen snabbt att små, mänskliga - och omänskliga 
med för den delen - avbildningar ömsom benämns 
”statyetter” (jfr Arne 1909, Nerman 1951), ömsom 
”miniatyrskulpturer” (jfr Lamm 1985), ömsom 
”skulpturer” (jfr Arbman 1936) eller rätt och slätt 
bara ”figurer”. Vi känner det påkallat att försöka rä
ta ut denna till synes triviala fråga, för att fortsätt
ningsvis undvika begreppsförvirringar.

För att bena ut problemet vänder vi oss till inter- 
netupplagan av den svenska nationalencyklopedin 
(www.ne.se) och ser hur begreppen där är definie
rade. Statyett är beskrivet som ”en liten staty”. Staty 
är i sin tur definierat som ”en skulptur av en stående 
eller ridande, mänsklig gestalt.” Statyetter och statyer 
avbildar hela gestalter, i det förstnämnda fallet i för
minskad, i det senare i naturlig eller förstorad skala. 
Skulptur kommer av det latinska scu 'Ipo som betyder 
”snida”, ”skulptera”. En skulptur ”har i motsats till 
övriga bildkonstarter en kropp, det vill säga en mate
riell volym i det verkliga rummet.” Figur har som alla

vet flera betydelser. För vårt vidkommande är det be
tydelsen ”kroppsform” som är intressant då det syf
tar på ”en avbildning av en människa” eller i allmän
nare form på en verklig ”mänsklig kropp, gestalt” 
(www. ne.se: ”staty”, ”skulptur”, ”figur”).

Som synes går orden och begreppen i varandra; en 
statyett är givetvis både en skulptur och en figur. Så 
långt är det okomplicerat men då statyett, liksom sta
ty, också poängterar det fristående, det vill säga att 
föremålet ifråga skall vara stående, antingen för sig 
själv eller på en sockel eller ett stativ, blir det mera 
problematiskt att benämna Lundafigurerna som ”sta
tyetter”. Härom vet vi visserligen intet, men i sina upp
hittade former är de definitivt inte självstående. Det lite 
krångligare, men mer korrekta, ”miniatyrskulpturer” 
fungerar då bättre som benämning av dem.

Ett beskrivande ord som märkligt nog sällan an
vänts i den svenskspråkiga arkeologiska litteraturen 
kring dylika föremål är ”figurin”. Ordet är en dimi- 
nutivform av det latinska figura och betyder just ”li
ten människo- eller djurfigur”. I definitionen nämns 
inget om att figurinen skall vara självstående. Däre
mot är figuriner som objekt betraktade ofta förknip
pade med den keramiska konsten, antingen som ler
gods eller, under sen historisk tid, som porslin (www. 
ne.se: ”figurin”). Detta kan göra det lite vanskligt att 
se begreppets användbarhet vad gäller Lundafynden, 
även om man i uppslagsverket också påpekar att figu
riner förekommer i vitt skilda material.
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Ett till figuriner närliggande begrepp är ”idol” som 
när det används inom arkeologin kan betecknas som 
en specificering av begreppet figurin, nämligen; 
”djur- eller människofigurin med sannolikt rituell 
funktion”, vilket är nära vår utgångspunkt. Ordet är 
en omvandling av det senlatinska ido'lum som bety
der ”(avguda)bild” (www.ne.se: ”idol”).

En annan variant som också har använts inom 
facklitteraturen, men som samtidigt inbegriper en 
tolkning av föremålen, är att benämna dem ”amu
letter” (jfr Zachrisson 2003:89, 95, Pauli 1975). Or
det är härlett ur det latinska amule'tum som i sin tur 
sannolikt är en ombildning av amolime'ntum som i 
översättning betyder ”skyddsmedel”. Amulett defi
nieras som ett ”föremål, antingen naturligt eller för
färdigat, som tros ha speciell kraft att skydda eller 
bringa lycka”. Amuletter är inte sällan utförda som 
miniatyrer av större föremål (www.ne.se: ”amulett”). 
I de fall amuletterna har form av små gudafigurer har

man menat att de förutom den skyddande och lycko- 
bringande kraften också fungerade som ett slags 
kommunikativa länkar till de ”verkliga” gudarna 
(Simek 1993:14^.

Ett närliggande begrepp är ”talisman”. Ordet är 
en arabisk översättning av grekiskans te'lesma som i 
en av dess betydelser kan översättas med ”invigt före
mål”, en annan är ”religiös rit”. Till skillnad från en 
amulett som övervägande är skyddande är kraften i 
en talisman mera aktiv (www.ne.se: ”talisman”).

Om vi så ska sammanfatta denna lilla nomenkla
turdiskussion finner vi att det ord som är mest lämp
ligt att använda som samlingsbegrepp för våra små 
skulpturer är ”figurin”. Avgörande har varit dess enk
la betydelse som liten, tredimensionellt framställd 
människo- eller djurfigur, utan några direkta kopp
lingar till vare sig material, eventuell ursprunglig pose 
eller innebörd. I det följande kommer de därför att 
omtalas som Lundafigurinerna.

10 Något om föremålsnomenklaturen
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Lunda gård vid de arkeologiska förundersökningarna sen
sommaren 1998. Järnåldersgården, till lika fyndplatsen för 
figurinerna, var belägen i slänterna bakom den stora röda 
byggnaden (ett ridhus) i bildens mitt. Fotografiet är taget 
från berghöjden väster om dalgången.

Lunda during the trial excavations, late summer 1998. The 
Iron Age farmstead, where the figurines were unearthed, was 
situated on the slopes behind the large red building (a riding 
school) in the centre of the frame. Photograph taken from 
a raised rocky outcrop on the western side of the valley.



Järnålderns Lunda

Figurinernas Lunda ligger i norra Södermanland, fem 
kilometer fågelvägen väster om de centrala och tidig
medeltida delarna av Strängnäs stadskärna. I kultur
historisk bemärkelse tillhör platsen de centrala delar
na av Mälardalen, där ortnamn och fornlämningsfor- 
mer har fler likheter med omgivningarna ute på öarna 
i Mälaren och längs dess stränder, än med bygderna i 
landskapets centrala och södra delar. Fornlämnings- 
miljön är med andra ord som helhet starkt präglad av 
järnålderns kulturlandskap, även om inslag av äldre 
tidsperioder åtminstone från bronsålder också finns 
företrädda.

Betraktat ur ett naturtopografiskt bygdeperspek- 
tiv är Lunda beläget i den östra kanten av Härads- 
bygden, en bygd som i den norra delen präglas av 
uppodlade sedimentdalgångar mellan skogsklädda 
bergs- och moränhöjder, under det att bygdens södra 
delar är betydligt mer höglänta och skogrika (Erics
son, et al 2000:8). Administrativt tillhör dock Lunda 
idag inte Härads utan Strängnäs socken - gränsen 
löper omedelbart väster om enheten - och har så gjort 
åtminstone sedan sent 1500-tal.

Den lokala kontexten
Den kontrastfyllda topografin som kännetecknar 
hela den norra bygden är väldigt tydlig också vid 
Lunda. Människorna har här bokstavligen levt i en 
skärningspunkt där högt möter lågt: skogsklädda 
moränhöjder med partier av kalberg som ställvis stu
par brant ned mot och möter flackare, uppodlade åk

rar och ängar. Järnåldersbebyggelsen - liksom dess 
senare efterföljare - var placerad längst in i en sedi- 
mentfylld dalgång som under förhistorisk tid bildade 
en omkring 200 meter bred, men också mycket 
grund, vik av Mälaren.

Som påpekades ovan är figurinernas arkeologiska 
kontext liktydig med den mellersta järnålderns be
byggelse vid Lunda. Uttryckt i årtal motsvarar detta 
ungefär perioden 450-600 e.Kr. eller folkvandrings- 
tid/vendeltid. Vid denna tid såg Lunda lite annorlun
da ut än under föregående epoker. Man bodde visser
ligen på samma plats i dalgången som tidigare, men 
genom att med stenkanter och stenramar terrassera 
upp de från början existerande moränryggarna och 
släntpartierna och förlägga nya hus ovanpå dessa ter
rasser, har man åstadkommit en radikal förändring 
av boplatsens utseende.

Det mest imponerande bygget har varit en cirka 50 
meter lång treskeppig hallbyggnad som rests i öst
västlig riktning rakt över en befintlig moränrygg. För 
att åstadkomma detta jättebygge har man varit tvung
en att med hjälp av stora stenterrassfundament för
länga moränryggens sträckning åt båda hållen. Vi vet 
visserligen inte exakt hur många hus eller byggnader 
som varit samtida, men så mycket står klart att en del 
hus rivits (av skäl som förblir oss ovissa) och ersatts av 
nya, också på terrasserna, vilket vittnar om att bebyg
gelsen genomgått flera förändringskeden. Dess grund
läggande terrasserade struktur har dock i stor ut
sträckning bibehållits.
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Från denna tid finns en hel del tecken som tyder på att 
Lunda inte varit en gård av det ordinära slaget, om 
man med det avser en vanlig bondgård. Odlings- och 
andra produktionsmarker som slåtter- eller betes
ängar fanns förvisso bekvämt belägna intill gården, 
men utrymmet för dessa att expandera om så skulle 
krävas bör ha varit synnerligen begränsat på grund av 
platsens slutna topografi. Istället tycks det som om 
andra verksamheter tagits upp. Fragmenterade deglar 
vittnar om bronsgjutning, ässjor och slaggavfall om 
smidesverksamhet och ett stort antal vävtyngder om 
textilproduktion. Verksamheter som dessa har säkert 
förekommit i en eller annan omfattning på vanliga 
gårdar också, men i kombination med extraordinära 
hallbyggnader och annat exklusivt fyndmaterial bru
kar det anses som en indikation på att gårdens eller 
platsens status varit av annan karaktär än den van
liga. Förutom i våra figuriner indikeras Lundas speci
ella status i fyndmaterialet av ett antal skärvor från 
glasbägare av troligtvis frankisk härkomst, en mycket 
luxuös typ av husgeråd.

Ingen av de ovan nämnda hantverksverksamheter- 
na förfaller dock ha ägt rum inom den stora hallbygg
naden. Istället har man utfört dessa i separata byggna
der, om de inte förekommit ute i det fria. Men framför 
allt järn- och stålsmidet tycks ha bedrivits på speciella 
platser i varsin ände av gården där också lämningar 
efter hus, smedjor eller verkstäder, påträffades.

Hallbyggnaden har använts för andra ändamål 
och det är inte ens säkert att den fungerat som ett 
ordinärt bostadshus. Byggnadens storlek spelar givet
vis in i vår tolkning av den, men faktum är att det 
inom väggarna till denna nästan 50 meter långa och 
10 meter breda byggnad endast fanns en eldstad - 
härd - som kan ha fungerat som värmekälla. En enda 
härd i en så pass stor byggnad förefaller i minsta laget 
för ett ”normalt” hushåll med dess medlemmar, om

man också vistats där under kalla vintrar. Kanske har 
hallen istället fungerat som en gästabudshall av unge
fär det slag som möter oss i isländska fornalderssagor 
och i Snorres Edda, en storslagen byggnad i vilken 
många kunde samlas för att under en hövdings eller 
godes ledning blota, det vill säga delta i rituella målti
der och fester som också inkluderade olika slags 
offerceremonier.

Lundafigurinerna framkom på skilda ställen i an
slutning till den stora hallbyggnaden. Den spännande 
fyndmiljön blir inte mindre intressant av att två av 
dem framkom inom ett litet hus, beläget norr om hall
byggnaden, som sannolikt heller inte varit ett vanligt 
bostadshus. Istället leder tankarna osökt till ett litet 
kul thus, ett så kallat hov, som stått i omedelbar an
slutning till gårdens huvudbyggnad.

Sammantaget ger Lundagården från och med mel
lersta järnålder ett välstrukturerat, nästan ”herr- 
gårdsliknande” intryck. Den stora hallen (på sin ter
rass) är centralt placerad över en från boplatsens öv
riga ytor utskjutande moränrygg och omgiven av ett 
flertal mindre byggnader vilka fungerat som ekono
mibyggnader och vanliga bostadshus. I slänterna till 
den högre terrängen bakom bebyggelsen ligger grav
fältet och mitt i dalen, ett hundratal meter väster om 
gårdsbebyggelsen, ligger gårdens - eller kanske trak
tens - offerplats.

Offerplatsen utgör ett naturligt blickfång i land
skapet kring Lunda då den är belägen på en höjd som 
på ett mycket iögonfallande vis skjuter upp ur den 
flacka dalgången. Här har ritualer och ceremonier ut
spelats som lämnat spår efter sig vars like tidigare inte 
konstaterats på någon plats i Sverige. Om det varit 
bloddrypande människo- och djuroffer i samma stil 
som den nordtyske biskopen Adam av Bremen be
skriver och som enligt honom skall ha utspelat sig vid 
Gamla Uppsala under 1 ooo-talets senare hälft, har vi
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Två av Lundafigurinerna framkom inom väggarna till ett litet 
hus norr om den stora hallbyggnaden, den tredje på mot
svarande sida strax söder om hallbyggnaden. Sammantaget 
ger den arkeologiska kontexten associationer till ett avsnitt 
ur den fornisländska Eyrbyggjasagan, där det berättas hur 
Torolf Mostarskegg bygger sitt gudahov. Planlösningen i hal
len var dock antagligen inte fullt så öppen som konstnären 
ovan föreställt sig.

Two of the Lunda figurines were excavated within the area 
of a smalt building immediately north of the great hall; 
a third figurine was unearthed just south of the hall. The 
Icelandic Eyrbyggja saga provides a parallel with Lunda, 
relating how Thórólf Mosturskegg built his hov. The interior 
of the hall was probably not quite so open as the artist of 
the accompanying illustration imagined.
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inte kunnat klarlägga; att finna spår efter dylika of
ferhandlingar tillhör inte det enklaste man kan ställas 
inför som arkeolog. Det har heller inte varit frågan 
om den typen av vapenoffer som man på arkeolo
giska vägar kunnat belägga på ett flertal platser från 
äldre och mellersta järnålder i Sydskandinavien och 
som ofta ägt rum i anslutning till våtmarker och sjöar. 
Istället har här utspelats någonting som kanske bör 
rubriceras som ett brännoffer där man bränt, krossat 
och malt ben till mycket små fragment av några milli
meters storlek för att sen sprida ut dessa över kullen. 
Även hårt bränd och delvis förslaggad lera, som even
tuellt kan härröra från ugnskupoler, har fått genomgå

Flygvy över fornlämningskomplexet vid Lunda i samband 
med de arkeologiska undersökningarna en klar höstdag år 
2001. Ovanför träddungen i bildens nederkant syns läm
ningarna efter den terrasserade bebyggelsen. Vid tillfället 
endast förundersökt genom ett antal mindre så kallade sök- 
schakt. På andra sidan vägen, i bildens nedre vänstra hörn, 
samt bland träden "bakom" bebyggelsen, ligger gravfältet. 
Delar av detta kvarligger än i dag. Till höger i bildens mitt 
syns offerplatsen (Lunden) och i trädkorridoren strax ovan
för denna rinner en bäck ned mot Mälaren.

Aerial photograph showing the landscape around Lunda, 
taken during the excavations on a clear autumn day in 
2007. Only partly revealed by trial trenching at the time of 
the photograph, the remains of the terraced settlement are 
situated adjacent to the trees towards the bottom of the 
frame. Cemetery graves are to be found to the left of the 
road in the bottom-left corner, and among the trees to the 
right of the area of excavation in the centre of the image. 
Parts of the cemetery remain extant today. The farm's 
sacrificial site (lund), highlighted by rocks, is situated 
roughly in the centre of the frame. Between this feature 
and the top of the photograph is a stream, its course mark
ed by a line of trees, that flows down towards lake Mälaren.

samma behandling som benen. Ritualen har dock va
rit mycket komplext sammansatt och även inkluderat 
obränt material. Förutom ben och lera har nämligen 
också obrända glaspärlor och små tvinnade eller rul
lade hartskulor samt, men i mindre utsträckning, 
olika slags smidda eggverktyg såsom pilspetsar och 
knivar spritts ut på ett liknande vis. Elden har antag
ligen spelat en stor roll i sammanhanget, något som 
ett antal större och mindre härdar samt tämligen rik
ligt med skarpkantad, delvis eldpåverkad sten vittnar 
om. En kol 14-datering från en av härdarna visar att 
offerritualerna utspelats under 600-talet. Denna da
tering emotsågs varken av pilspetsarnas utseende eller 
av pärlornas dekorer, även om vissa av de senare låter 
oss ana att ritualerna också ägt rum efter detta år
hundrade.

Specialiserat hantverk, stora hallbyggnader, offer
plats samt märkliga och exklusiva fynd, så kan man 
sammanfatta Lundafigurinernas arkeologiska kon
text. Den är inte unik, trots att Lundas offerplats i sin 
sammansättning i nuläget är det. I Sverige och övriga 
Skandinavien finns ett flertal platser som innehåller 
ungefär samma slags ingredienser - och ofta i betyd
ligt större omfattning - som Lunda. I den arkeologiska 
litteraturen brukar dessa platser benämnas storman- 
nagärdar. Med detta avser man att de som residerat 
där inte varit vanliga bönder, det vill säga gården har 
inte varit självproducerande i samma utsträckning 
som en vanlig bondgård, utan bebotts av personer 
med förankringar långt upp i maktens hierarkier. Går
den har med andra ord fungerat som ett slags makt
centra i både ideologisk och religiös bemärkelse. Där
med har man också slagit fast platsernas sociala kon
text som med en anakronistisk terminologi kan kallas 
aristokratisk. En hel del i det arkeologiska källmate
rialet talar som vi sett för att Lunda varit en dylik 
plats, åtminstone från och med mellersta järnålder.
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Därmed inte sagt att Lunda kunnat mäta sig med de 
allra mest imponerande. Utan att försöka rangordna 
dem inbördes, vilket i sig är omöligt då de troligtvis 
haft olika funktioner och på var sitt sätt varit viktiga, 
kan några av de mest kända nämnas. En i både geo
grafisk och kronologisk bemärkelse närliggande plats 
är Helgö i Mälaren, inte långt från Birka (Holmqvist 
& Granath 1969). En annan kan vara Husby i Närke 
(Ekman 2000). Flyttar vi blicken lite söderut och 
samtidigt framåt i tid är Borg utanför Norrköping i 
Östergötland en dylik plats (Nielsen 1996) och för
flyttar vi oss ännu längre åt söder, in i det forna Dan
mark, kan en räcka maktcentra nämnas. De mest 
namnkunniga torde vara Slöinge utanför Falkenberg i 
Halland, Uppåkra utanför Lund i Skåne samt Gud- 
me/Lundeborg-komplexet på sydöstra Fyn, Tissø på 
västra Själland och Sorte Muld på Bornholm; de tre 
sistnämnda inom nuvarande Danmarks gränser 
(Lundqvist 1996, 2003, Larsson 2003, Thrane 1993, 
Jørgensen 2002, Watt 1991, för en allmän diskussion 
om stormannagårdar och problematiken kring dessa 
se bland annat Callmer 1997, Ersgård 1996, Ek
man 2001 och Niklasson 2001).

Offerlunden i samband med den arkeologiska undersök
ningen. Över hela kullen har man spritt ut brända ben, 
bränd lera och små kulor av harts. Men också obrända före
mål som färggranna glaspärlor och smidda eggverktyg i 
form av pilspetsar och knivar.

The farm's sacrificial site under excavation. The whole of 
this raised area was covered with scattered burnt bone and 
clay. Unburnt material included brightly coloured glass 
beads; small beads or twists of resin; and forged, edged 
tools such as arrowheads and knives.
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Ortnamnet
På kullen där Lundas offerplats en gång legat stod i 
samband med våra arkeologiska undersökningar fle
ra högresta och åldriga ekar. Inom folktron omnämns 
ofta ekar som heliga och trädet intar något av en sär
ställning som ”guda-trädet” par excellence i jämfö
relse med andra (jfr Ellis Davidson [1964] 2001:85- 
87). Intrycket av en verklig ”offerlund” var således 
påtagligt, faktiskt redan innan vi satte spadarna i jor
den och fann resterna efter de gamla ritualerna. Men 
även om ekarna var mycket gamla så var de naturligt
vis inte av förhistorisk ålder. Likväl så har kullen be
visligen dragit till sig järnåldersmänniskornas upp
märksamhet på ett sånt sätt att man halvtannat årtu
sende senare omöjligen kan frikoppla sig från tanken 
på att vi här står inför själva ortnamnets uppkomst.

Så måste det ha varit! Om man från järnåldersgården vid 
Lunda blickade ut över landskapet dominerades perspekti
vet fullständigt av bergshöjden med den gamla offerplats
en. Vid tiden för mellersta järnålder torde man till höger 
strax där bakom då också ha skymtat Mälarens vattenspe
gel. Foto från de arkeologiska förundersökningarna 1998. I 
schaktet i bildens framkant har den västligaste delen av den 
stora hallbyggnaden, just kommit i dagen.

This is how the skyline must have looked! The Iron Age 
landscape seen from the farmstead at Lunda would have 
been dominated by the hill on which the sacrificial site was 
situated. Behind this feature to the right, the reflective sur
face of lake Mälaren would have formed part of the middle 
Iron Age landscape, too. Photograph taken during the 
excavations 1998. In the foreground trench, the western
most part of the great hall has just been revealed.

20 Järnålderns Lunda



Järnålderns Lunda 21



Ortnamnet Lunda innehåller ordet lund, fornsvenska 
lunder, med betydelsen ’bestånd av lövträd’ (Vik
strand 2001:273) eher ’skogsdunge’ (Wahlberg 2003: 
199). Vanligast är de sammansatta lund(a)-namnen. 
Dessa har en i många fall en tydlig koppling till forn
tida kult genom att cirka 30 procent av namnen har 
sakrala eller teofora förleder, till exempel Torslunda, 
Fröslunda och Odenslunda (Vikstrand 2001:282). 
Namnelementet lund(a) har i dessa fall satts i sam
band med förhistoriska kultplatser, så kallade heliga 
lundar. Åtskilligt talar för att så är fallet även om de 
uppgifter som förekommer dels i äldre, skriftliga käl
lor av utländsk härkomst, dels i det inhemska folklo
ristiska uppteckningsmaterialet sannolikt haft stor 
betydelse för tolkningen. Vid slutet av det första år
hundradet e.Kr. berättar den romerske historikern 
Tacitus att germanska stammar på kontinenten viger 
lundar, men även träd och skogar, som heliga där de 
tillber sina gudar och offrar. Den tidigare nämnda, 
och av Adam av Bremen beskrivna, offerlunden vid 
helgedomen i Gamla Uppsala är en företeelse som 
sannolikt de flesta nutida svenskar med bara ett ringa 
intresse för historia känner till. I många så kallade 
helgonvitor, nedtecknade under missionstiden i syfte 
att heliggöra tidiga kristna missionärer, berättas om 
att missionärer och biskopar som Bonifacius, Hiero
nymus, Otto och Willibrord ägnat tid och möda åt att 
hugga ned de heliga träden (Ellis Davidson [1964] 
2001:86). Från svensk horisont omnämns en hel rad 
heliga offerlundar med anor från förkristen tid, ända 
från 1600-talets Rannsakningar efter antikviteter 
fram till uppteckningar av folksägner gjorda under 
det sena 1800-talet (jfr Vikstrand 200i:278ff, samt 
Brink 2001:98t, med i dessa anf. arb.).

En helig lund som förknippas med gudar och gu
domar är dock ingenting som är specifikt för just 
nordborna eller germanerna i vidare bemärkelse.

Det förefaller snarare vara en typ av sakral förete
else som förekommer i de flesta indoeuropeiska kul
turer. Från den grekiska mytologin är det känt att 
Zeus hade en eklund i Dodona och i den romerska 
mytologin omtalas gudinnan Dianas lund i Nemi 
(Vikstrand 2001:278).

Men även om det kan tyckas finnas åtskilligt i his
torien som talar för ortnamnets kultiska anspelning 
så har man från språkvetenskapligt håll poängterat 
att man inte kan ta det för givet. Man bör vara 
mycket försiktig och inte övertolka materialet; det 
kan vara kultplatsindikerande, framför allt om även 
andra närliggande ortnamnsmilj öer antyder detta 
(Strid 1993:100). Man har i sammanhanget påpekat 
att lund(a) sannolikt också är en gammal kultur- 
landskapsterm knuten till mänskligt ianspråktagande 
av betes- och ängsmarker som haft ”inslag av högre 
vegetation” (Strid 1993:99!). ”Den högre vegetatio
nen” har man då vanligen föreställt sig vara lövträd 
och lund(a)-namnet betecknar ett slags lövtäktsloka- 
ler. En dylik, icke-sakral betydelse av lund(a) kan 
också föreligga även om förleden har sakral referens 
(Vikstrand 20oi:28off).

I östra Mälardalen, det vill säga Uppland, Söder
manland och Västmanland, finns idag 32 ortnamn där 
lund(a) förekommer tillsammans med sakrala eller 
teofora förleder. Den vanligaste sammansättningen 
syftar på guden Tor (Torslunda) med tio lokaler, följt 
på andra plats av guden Frö/Frey (Fröslunda) med sex 
lokaler samt av Oden (Odenslunda) först på tredje 
plats med totalt fyra lokaler (Vikstrand 2001:274, ta
bell 6). Sammansatta (läs: sakrala/teofora) lund(a)- 
namn är betydligt vanligare än osammansatta, det vill 
säga där Lunda som i vårt fall står ensamt.

I Södermanland finns idag bara fyra osamman
satta Lund(a). De ligger på olika platser inom land
skapet. Förutom vårt Lunda som ligger vid Mälaren i
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landskapets norra mellersta del, finns ett Lunda 
längst i väster, i Västra Vingåkers socken, nästan på 
gränsen till Närke och i landskapets södra del finns 
dels byn Lund i Nicolai socken dels Lunda socken, på 
gränsen mot Östergötland. Dessutom finns uppgifter 
om ett försvunnet Lund i Kattnäs socken samt ytterli
gare två osäkra belägg som rör Bälinge och Vallby 
socknar (Ortnamnsregistret, SOFI).

Om man betänker att två av de ovannämnda 
Lundaorterna i och med våra undersökningar har gi
vit arkeologiska fynd som vittnar om förkristen kult 
och kultutövning — i Lunda socken vid gården

Rällinge påträffades i början av 1900-talet den kända 
Fröstatyetten som numera finns till beskådande i 
guldrummet på Flistoriska museet i Stockholm - så 
visar detta om att även de osammansatta Lunda-or
terna kan ha sakrala kontexter. Varje plats och dess 
omgivningar måste ur denna synvinkel studeras för 
sig. Men detta räcker troligtvis inte, då vårt Lunda 
slunkit igenom dessa maskor och var helt okänt innan 
vi inledde våra undersökningar. Det hela måste sen 
följas upp med arkeologiska undersökningar för att 
kunna bekräftas eller vederläggas.
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Skådade och skärskådade 
- en presentation in i minsta detalj

Över grävningen hörs plötsligt ett lyckligt tjut och 
snart förstår alla att Anna hittat något alldeles speci
ellt. Efter larmet från hennes håll tittar vi upp från 
våra grävschakt för att se vad som står på. De när
mast intill springer fram först, vi på längre avstånd 
avvaktar undrande. Falskt alarm? Men nej, de in
stämmer högljutt och är strax lika uppspelta som 
Anna själv. Från våra utspridda platser sugs vi en ef
ter en in till händelsernas centrum, varje ny anländ 
blir lika förtjust och överraskad som de föregående. 
Snart har vi alla slängt ifrån oss fyllhammare och 
skopor och sprungit för att se vad det är hon funnit.

Märkligt hur en sådan liten figur, grå och an
språkslös, i Annas skakiga hand kan väcka all denna 
uppståndelse. Och långt bak i huvudet anar jag att 
det nog inte är första gången ...

Figurin A - en första besiktning
Vad vi hade funnit var en ”mini-skulptur” eller en fi
gurin, en mänsklig avbildning. Figurinen var gjord av 
metall, vi antog att det var brons, men direkt efter 
upptagandet var figurinen täckt av lera och jord vilket 
gjorde det svårt att med säkerhet avgöra vilket me
tallslag det var. Däremot kunde vi utan svårighet ur
skilja huvud, ben och armar, med väl tilltagna händer 
vilande på magen, samt ett praktfullt pekande kön, 
som oomtvistligt avgjorde att det var fråga om en 
framställning av en man. Figurinen vägdes och mättes, 
5,8 gram tung och ungefär 30 millimeter lång blev 
resultaten.

Figurinen var intakt, förutom att den yttersta halvan 
av den vänstra foten saknades. Trots att marken där 
figurinen hittades noggrant undersöktes påträffades 
inga lösa fragment av foten.

Efter mer än tusen år i den sörmländska myllan var 
figurinen dels mycket skör och dessutom fuktig. Om 
den torkade för hastigt fanns en risk att figurinen 
skulle krackelera och skadas, sålunda placerades den i 
en perforerad plastpåse under några dagar för att en 
långsam och kontrollerad torkning skulle kunna ske. 
Om den skulle börja krackelera måste särskilda åtgär
der sättas in.

Denna försiktighetsåtgärd är viktig, eftersom själ
va upptagandet ur jorden är ett mycket kritiskt skede 
för alla arkeologiska fynd. Vid upptagandet ändras 
plötsligt de omgivande miljöförhållandena abrupt. 
Efter att ha legat i den mörka, fuktiga marken under 
mycket långa tidsrymder, utsätts föremålet plötsligt 
för en rad faktorer som inverkar på dess nedbrytning: 
dagsljus, förändrad fuktighet, luftföroreningar samt 
högre syretillförsel (syretillgång är en förutsättning 
för de flesta nedbrytningsprocesser). Med tanke på att 
arkeologiskt material för det mesta redan är kraftigt 
nedbrutet efter den långa depositionen i jord, så är 
själva upptagandet ur marken en materialmässig 
chock. Det är därför nödvändigt att vara extra obser
vant på föremålen den första tiden efter upptagandet. 
Efter ett par dagar hade figurinen torkat utan att 
några obehagliga incidenter inträffat. Det var dags 
att undersöka vad som doldes under den leriga ytan.
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Orsaken till uppståndelsen: figurin A som den tedde sig 
direkt efter upptagandet ur den sörmländska myllan.

The cause of the commotion: figurine A immediately 
following its removal from the Sörmland soil.
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Vad är en originalyta?
Då ett arkeologiskt metallföremål just har tagits upp 
ur jorden är det sällan man kan se allt vad som döljer 
sig under lera och korrosionsprodukter, eftersom des
sa lägger sig som en täckande beläggning över före
målet. Ibland är korrosionskrustan, särskilt på järn, 
så omfångsrik att man inte alls kan avgöra vad som 
finns inuti rostklumpen. Brons har i regel inte så 
tjocka korrosionsskikt som järn, men ändå tillräckligt 
tjocka för att täcka över ”detaljer”, som exempelvis 
förgyllning eller fin dekor.

Då metaller korroderar reagerar de kemiskt med 
ämnen i den omgivande miljön. Successivt omvandlas 
metallen till korrosionsprodukter, som rost eller ärg. 
Ofta finns en kärna av metall kvar inuti föremålet, 
men om korrosionsprocessen får fortskrida kommer 
till sist hela föremålet att ha omvandlats. Om förut
sättningarna är de rätta då korrosionsprocessen på
går, kan det bildas ett ”skikt” i korrosionsprodukter
na som motsvarar föremålets ursprungliga yta. Detta 
skikt kallas originalytan. Det är på den man finner 
”dold information” som dekor et cetera. En undersö
kande rengöring i syfte att få fram originalytan kallas 
för frampreparering. Det är först efter att föremålets 
originalyta preparerats fram som föremålet framträ
der till fullo.

Löst liggande jord och smuts kan arkeologen bor
sta bort, men arbetet med att frampreparera original
ytan skall göras av en konservator. Originalytan kan 
vara extremt känslig för mekanisk åverkan. I vissa 
fall kan det också vara svårt att avgöra vilken nivå i 
lagren av korrosionsprodukter som utgör föremålets 
originalyta, det finns en risk att man rengör för djupt 
och av misstag tar bort den yta man försöker att få 
fram. Rengöringen utförs därför med stor försiktig
het och med hjälp av mikroskop, eftersom risken är 
stor att föremålet skadas.

Schematisk skiss av en korroderad nit.

A. Längst in i niten finns vad som är kvar av okorroderad 
metall. Om korrosionsprocessen får fortskrida omvandlas 
till sist hela föremålet från metall till korrosionsprodukter.

B. Korrosionsprodukter under originalytan.

C. Originalytan är det i skikt i korrosionsprodukterna som 
motsvarar föremålets ursprungliga yta. På originalytan finns 
ibland "dold information", exempelvis förgyllning eller 
dekor.

D. Korrosionsprodukter ovanpå originalytan, ofta med 
inslag av sandkorn etc., från jorden i vilken föremålet har 
legat. I detta skikt kan man även finna fragment av orga
niskt material, exempelvis trä- eller textilfibrer, vilka annars 
sällan bevaras.

Schematic section through a corroded rivet.

A. In the centre of the rivet is the remaining metal core. If 
the corrosion process proceeds eventually the entire 
artefact will be transformed from metal to corrosion 
products.

B. Corrosion products below the original surface.

C. The original surface is the layer among various layers of 
corrosion products that represents the artefacts original 
appearance. The original surface sometimes yield "hidden 
information", for example gilding or decoration.

D. Corrosion products above the original surface. These 
often contain grains of sand etc. deriving from the earth 
that surrounded the artefact during its time in the ground. 
Layers of this kind can also include fragments of organic 
remains, for example wood or textile fibres, that are 
otherwise rarely preserved.
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Frampreparering under mikroskop
Med hjälp av en skalpell och mikroskop påbörjades 
framprepareringen av figurinen. Det visade sig att det 
yttersta korrosionsskiktet ”släppte” vid originalytan 
och kunde ”lyftas av” med skalpellen och avlägsnas 
utan större svårigheter. Allteftersom originalytan pre
parerades fram visade sig en spännande överraskning 
- guld.

Långsamt frilädes millimeter för millimeter av den 
glänsande metallen. Det skulle visa sig att guldet inte 
var massivt utan utgjordes av en förgyllning. Förgyll
ningen hade en del sprickor och mindre krackelyrer, 
men var förövrigt intakt. När figurinen var fram- 
preparerad kunde vi konstatera att det förvånande 
nog bara är figurinens huvud som 
är förgyllt!

Figurinens kropp tycktes bestå 
av brons. Men vi var tveksamma, 
originalytan hade inte riktigt den 
karaktäristiska gröna färg som 
korrosionsprodukterna av brons 
normalt får, utan var mörk och 
gråaktig. Kanske var det inte en 
”typisk” brons, det vill säga en le
gering bestående av cirka 90 pro
cent koppar och 10 procent tenn.
Men vi beslöt att tills vidare lämna 
frågan öppen, eftersom det krävs 
en kemisk analys för att få veta en 
legerings sammansättning. Också 
på kroppen var originalytan i stort 
sett intakt, endast på ett fåtal stäl
len hade metallen korroderat på 
ett sådant sätt att originalytan 
hade skadats.

Frampreparering under mikroskop 
är ett långsamt arbete. Handskar 
används för att skydda föremålet från 
fett och salt från huden. Bilden till 
vänster visar den delvis rengjorda 
figurin A. Successivt framträder 
originalytan: förgyllning på huvudet, 
gröna korrosionsprodukter på 
figurinens kropp. De bruna partierna 
utgörs av korrosionsprodukter upp
blandade med lera.

Cleaning under the microscope is 
a slow process. Cloves are used to 
protect the object from the natural 
salts and fat of the skin. The 
photograph to the left shows figurine 
A partly cleaned. The gradually 
emerging original surface comprises 
the gilding on the head and green 
corrosion products on the body of the 
figurine. The brown-coloured areas 
consist of corrosion products 
combined with earth.
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Konserverande åtgärder
En restaurering eller en renovering syftar till att åter
ställa ett föremål till ett ursprungligt skick. Vad gäller 
arkeologiska föremål är det mycket sällan det blir ak
tuellt. Däremot måste arkeologiska föremål nästan 
alltid konserveras; konservering syftar enbart till att 
förhindra fortsatt nedbrytning.

Figurin A har en del mindre skador, men till stora delar är 
originalytan intakt. Här har originalytan, tunn som ett ägg
skal, skadats och de underliggande korrosionsprodukterna 
blottläggs. Förgyllningen på figurin A:s huvud har kracke- 
lerat, (här i kraftig förstoring). Då legeringen under förgyll
ningen korroderar bildas omfångsrika korrosionsprodukter, 
som spränger sönder förgyllningen underifrån.

Figurine A has some minor damage, but the original sur
face is largely intact. The photograph shows a break in the 
egg-shell-thin original surface, revealing corrosion products 
below. Cracks on the gilded head of figurine A, shown here 
under powerful magnification. As the alloy beneath the 
gilding corrodes, voluminous corrosion products form, 
which crack the gold from below.

Figurin A var i förhållandevis gott skick, men förgyll
ningen behövde säkras så att den inte skulle krack- 
elera ytterligare och falla bort. Särskilt längs de större 
sprickorna hade förgyllningen börjat släppa från un
derliggande skikt på ett oroväckande sätt. För att 
fästa förgyllningen och säkra kanterna längs sprick
orna användes en svag limlösning. Lösningen drop
pades försiktigt ned i krackelyrer och sprickor från en 
fin pensel, varpå den sögs ned i de underliggande kor
rosionsprodukterna och in under förgyllningen. Då 
förgyllningen hade fästs rengjordes figurinens yta 
med etanol för att ta bort överflödig limlösning, men 
även för att avlägsna rester av fett och salt från arkeo
logernas fingrar som, givetvis i undersökande syfte, 
inte kunnat motstå att vända och vrida på figurinen. 
Fett drar till sig smuts, och salt är ett av de ämnen 
som på sikt korroderar metall, så hädanefter gäller 
museimännens ”handskar på” då det blir nödvändigt 
att handskas med det unika fyndet. För vi vill ju gärna 
att så många framtida generationer som möjligt ska 
få tillgång till denna tre centimeter lilla, men ändå 
stora, del av vårt kulturarv.
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En liten stor man
När konserveringsarbetet är klart kan vi se figurinen i 
hela dess prakt. Och visst tycks något hos gestalten ha 
förändrats; har han inte vuxit? Från att ha varit liten 
och grå, och gjort ett tämligen anspråkslöst intryck, 
verkar han nu med ens betydligt mer imponerande. 
Förvisso är figurinen fortfarande liten, rent fysiskt, 
men den uttrycker på inget sätt litenhet; detta är en 
individ som inte viker undan med blicken då man 
möter honom.

Bortsett från ett brett bälte är gestalten naken. Han 
står rätt upp och ner, rak i ryggen, stadigt bredbent 
och med ett självsäkert grepp om magen. De stora 
händerna på magen för blick och fokus till gestaltens 
kön. Som två utropstecken förstärker eller ”uppre
par” händernas uppåtpekande tummar den den erige- 
rade lemmen.

Det gyllene huvudet är påtagligt stort och brett, 
med ett markerat hakparti, men det saknar öron. En 
kort, bred näsa syns under fördjupningarna som mar
kerar ögonen. Ögonen är enbart antydda, vilket ger 
ansiktet ett anonymt uttryck. Anonymiteten förstärks 
av det metalliska blänket i förgyllningen. Tanken leds 
till en hjälm, trots att en sådan inte finns avbildad, och 
till de skrämmande signaler som en hjälm måste ha 
varit förknippad med vid denna tid. Om man betrak
tar huvudet i profil slås man av den överdrivet fram
trädande hakan och de djupt liggande ögonhålorna. 
Det är en stiliserad framställning, som saknar varje 
ansats till porträttlikhet eller realistiskt avbildande.

På liknande sätt är även gestaltens kropp stiliserad. 
Kroppen har volym och tyngd. Stiliseringen och de 
något förvrängda proportionerna samspelar med 
kroppens ställning och hållning, och förefaller av
sedda att framhäva gestaltens utstrålning av säkerhet 
och styrka: utan hals sitter huvudet direkt på de slut
tande axelpartiet, benställningen är bredbent och lätt
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knäande, armarna hålls tätt utefter kroppens 
sidor. Händer och fötter är utsökt skulpterade. 
Gestalten är kraftfullt kompakt, man ”kän
ner” musklerna under huden.

Det är en skicklig konstnär med ett drivet 
maner som modellerat fram gestalten; den är sä
kert och beslutsamt utförd. Framställningen är 
förenklad, men resultatet imponerande exakt.

Figurin A har modellerats med säkert handlag. Det 
drivna maneret, figurinens väl avvägda former och 
det stiliserade uttrycket ger gestalten ett uttryck av 
kraft och självsäkerhet.

Figurine A has been modelled with great dexterity. 
The skill of its execution, well-judged lines and 
a stylised expression give the figure a sense of 
power and self-confidence.
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Vårt fynd får sällskap - figurin B
Ett par månader senare är det så Susannes tur. När 
det uppjagade hojtandet börjar har vi om möjligt 
ännu svårare att tro det. En till!? Det är väl ändå inte 
möjligt? Vi kan bara inte föreställa oss att vi ska få 
göra ytterligare ett fynd av samma dignitet som vår 
första figurin. Men återigen får vi stifta bekantskap 
med en liten, naken mansfigur med fallos. Han före
faller nästan identisk med den första figurinen, unge
fär lika stor och av allt att döma intagande samma 
pose. Jo, Susanne har hittat figurin B!

Utan fötter ...
Även figurin B var täckt av en beläggning av lera och 
korrosionsprodukter vilket gjorde det svårt att ur
skilja några modellerade detaljer, eller vilken metall 
den var tillverkad av. Att döma av dess vikt, och av 
det faktum att den föreföll snarlik figurin A, antog vi 
att även detta var en figurin av brons. Kanske var den 
också förgylld? Vi kunde dock konstatera att den var 
mer skadad än figurin A: bägge fotterna saknades, 
benen var avbrutna ungefär vid anklarna. Brott
ytorna var inte färska, skadan hade antagligen skett 
under den långa deponeringen i jorden. Inte heller 
denna gång hittade vi några ytterligare fragment från 
figurinen. Figurin B mätte i sitt stympade skick 3 z 
millimeter. Med fotterna ännu på plats borde den ha 
varit cirka 34 millimeter lång.

Susanne darrade visst en aning på handen då hon visade 
fram sitt märkvärdiga fynd.

Susanne's hand was trembling a little as she displayed her 
remarkable find.
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... men helt förgylld
Figurin B fick genomgå samma procedur som sin före
gångare. Efter ett par dagars kontrollerad torkning i 
plastpåse påbörjades framprepareringen med skalpell 
under mikroskop. Det visade sig att figurin B var helt 
förgylld. Tyvärr var förgyllningen i mycket sämre 
skick än på figurin A, betydligt mer krackelerad och 
på ett par ställen saknades den helt. Anledningen kan 
vara att den underliggande metallen har korroderat, 
varvid förgyllningen (fortfarande i metallisk form) 
förlorar sin bindning till underlaget. Som nämndes i 
avsnittet om figurin A blir korrosionsprodukter på 
brons sällan omfångsrika, men också en liten volym
ökning gör att den ytterst tunna förgyllningen sprängs 
underifrån och lyfts av.

Förgyllningen på figurin B var grådaskig och sak
nade metallglans. Även detta kan vara en effekt av 
korrosionsprocesser. Guld korroderar inte, men om 
guldet i förgyllningen är legerat med silver eller kop
par kan den ingående metallen korrodera. Detta på
verkar förgyllningens ursprungliga färg och lyster, ef
tersom guldet ”blandas” med korrosionsprodukter 
från den inlegerade metallen. Mattheten kan kanske 
också bero på att förgyllningen är sliten och tunn.

Förgyllningens dåliga tillstånd gjorde framprepa
reringen av originalytan både svår och tidsödande. För
gyllningen hade överlag mycket dåligt fäste och hölls 
på plats enbart av det korrosionsskikt som täckte den, 
då detta avlägsnades med skalpellen lossade även för
gyllningen. För att inte förlora fragment av förgyll
ningen var det nödvändigt att fästa guldet mot under
laget. Förgyllningen bestod till största delen av guld- 
flagor, ibland mindre än en millimeter, vilka reste sig 
upp i kanterna som färgflagor på en dåligt grundad 
vägg. Långsamt gick det att böja tillbaka guldfla- 
gornas resta kanter i läge mot underlaget, varefter 
flagan fästes med en limlösning.

Brons eller silver?
Vi hade antagit att även figurin B var gjord av (för
gylld) brons, men efter framprepareringen blev vi allt
mer tveksamma. Bronset, eller rättare sagt korro
sionsprodukterna, var visserligen enbart synliga på de 
ställen där förgyllningen saknades, men man kunde 
ändå se att de var alltför ljusa och grå för att vara 
brons. Korrosionsprodukternas konsistens var också 
”fel”: alltför mjuka och porösa. Sammantaget är des
sa egenskaper en indikation på silver. Figurin B kan
ske rent av bestod av en förgylld silverlegering? Vi 
insåg att det skulle bli nödvändigt med en metallana
lys för att få klarhet i vilken metall figurinerna egent
ligen är tillverkade av.

Förgyllningen, som har täckt hela figurin B, har delvis fallit 
bort (de mörka partierna) och har överlag dåligt fäste mot 
underlaget. Förgyllningen är grådaskig och saknar lyster, an
tagligen för att den är nött. "Pricken" på figurinens torso 
kan lätt misstas för en bröstvårta, men det är en skada or
sakad av korrosion.

The gilding on figurine B, which originally covered the 
entire object, has partly flaked away (the dark areas); even 
the remaining gold has a poor 'grip' on the underlying sur
face. The dull, greyish appearance of the gilding probably 
results from wear in antiquity. The 'spot' on the torso might 
be mistaken for a nipple, but is in fact caused by corrosion.
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En person framträder
Figurin ß har flera uppenbara likheter med figurin A. 
De är ungefär lika stora, eller snarare små. Bägge in
tar en identisk pose: blicken riktad framåt, armarna 
tätt utefter sidorna med händerna på magen, också 
den bredbenta, lätt knäande benställningen går igen. 
Bägge är utrustade med fallos. De är även tillverkade 
på likadant sätt: gjutna i brons (eller silverlegering?) 
som helt respektive delvis har förgyllts.

Men likheterna till trots så finns det också uppen
bara skillnader. Det mest iögonfallande är förstås att 
hela figurin B är förgylld, inte bara huvudet. En an
nan uppenbar skillnad är att figurin B inte har något 
bälte, utan verkligen är helt naken.

Skillnaden i det ”konstnärliga uttrycket”, om vi 
kan kalla det så, är kanske inte lika påfallande men 
likväl tydlig. Vad gäller form och volym är figurin B 
inte lika säkert utförd som figurin A, särskilt kroppen 
är lite tveksamt modellerad. Bålen är bred, men ge
stalten ser ändå inte kraftfull ut. Han står bredbent, 
utan att för den skull stå stadigt. (Detta är kanske lite 
orättvist, gestalten har ju faktiskt förlorat sina fötter, 
vilket påverkar helhetsintrycket). Händerna är vare 
sig lika stora eller lika välformade som på figurin A, 
vilket också får till följd att figurin B:s fallos inte hel
ler tycks lika framträdande.

Å andra sidan är figurin B mycket noggrant utförd, 
den som har modellerat figurin B verkar ha vinnlagt 
sig om att det ska bli ”rätt”. Ett exempel: under ett 
huvud ska det finnas en hals och halsen ska sitta på 
axlarna. Figurin B har sålunda hals, placerad på ovan
stående vis. Figurin A:s skapare har helt nonchalerat 
det faktum att människokroppen har hals, men hans 
gestalt är ändå mycket, kanske mer, övertygande.

Det förefaller otroligt att figurin A och B skulle 
vara modellerade av samma person. De skiljer sig allt
för mycket åt vad gäller det skulpturala uttrycket, men
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också i detaljeringsgrad. Särskilt figurin B:s huvud och 
ansikte är nämligen mycket detaljerat utförda och här 
kommer noggrannheten till sin rätt. Trots den lilla 
skalan är ansiktet närmast ett detaljerat porträtt. Sto
ra ögon, en kort och bred näsa, mun och till och med 
öron är minutiöst återgivna. Gestaltens hår är utmejs
lat ”hårstrå för hårstrå”, frisyren är tydlig: rak mitt
bena och lugg. I mustaschen och det välansade, spet
siga skägget syns visserligen inte varje hårstrå, men att 
den långa hakan och tjocka överläppen ska utgöra 
skägg och mustasch råder inget tvivel om.

Ansiktet är gjort med en imponerande detaljerings
grad, som gör att man bör fundera kring en, visserli
gen liten men ändå tydlig, skillnad mellan figurin B:s 
bägge ögonhålor. Den vänstra är rund, medan den 
högra ögonhålan snarast är trekantig, vilket gör att

Figurin A förefaller gjord av någon med erfarenhet av att 
skulptera. Figurin B är noggrant utförd, men saknar något 
av figurin A:s volym och form. Skillnaden är tydlig, särskilt 
vid en jämförelse av figurinernas händer.

ögat ser lite snett ut. Det finns inget som tyder på att 
det är ett felskär som orsakat att det vänstra ögat är 
”snett”, bägge är lika välgjorda. Kan det vara ett per
sonligt karaktärsdrag som avsiktligt har framhävts? 
Ska man kanske rent av tänka sig att figurin B är ett 
porträtt?

Sin heltäckande förgyllning till trots ger figurin B 
ett lite tafatt, men samtidigt också mer innerligt in
tryck, som om den vore modellerad av någon som lagt 
ner stor möda på sitt verk - därav detaljrikedomen - 
men som saknat det drivna maner med vilken figurin 
A är gjord. Eller så är kanske detaljeringsgraden, det 
sneda ögat som blickar mot oss ur historiens dunkel, 
ett resultat av att man faktiskt avsett att avbilda en 
levande person. Oavsett vilket så är det verkligen en 
person som framträder.

Figurine A seems to have been made by someone with 
a experience of sculpting. Figurine B, although carefully 
executed, lacks the form and volume appearing of figurine
A. The difference is obvious if one compares the hands of 
two figurines.
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Modelleringen av figurin B är nästan 
lite tafatt; kroppen är platt och stum, 
om man jämför med den säkra 
stiliseringen av figurin A. Däremot har 
stor möda lagts på att modellera 
figurin B:s huvud. De tunna linjerna 
som utgör en välkammad frisyr, är 
inte grövre än någon tiondels milli
meter. Anletsdragen och till och med 
öronen är noggrant återgivna. Det är 
lockande att tänka sig att figurin B 
faktiskt utgör ett porträtt av en högst 
levande person.

The modelling of figurine B is some
what clumsy; the body flat and stiff, 
compared to the confident stylization 
of figurine A. On the other hand great 
effort has been invested on creating 
the head of figurine B. The thin lines 
representing the well-combed head of 
hair are no wider than around one 
tenth of a millimetre. The facial 
features, and even the ears, are 
carefully modelled. It is tempting to 
think of the face as an actual portrait 
of a living person.
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Något om brons och gjutning
Som nämnts fanns flera tecken på att legeringen de 
bägge figurinerna var gjutna i kanske inte var brons. 
”Brons” är heller inte ett entydigt begrepp, legering
ens sammansättning kan variera. Hittills har vi dock 
valt att benämna legeringen brons, eftersom det är ett 
välkänt uttryck.

Innan vi fortsätter berättelsen om figurinerna från 
Lunda följer här ett avsnitt som mycket kortfattat be
skriver något om brons, samt olika gjuttekniker. Det 
är kanske något perifert, men är avsett att förenkla för 
läsaren i kommande resonemang om figurinerna.

Vad är brons?
Brons är en legering av koppar och andra metaller, 
vanligen tenn. Oftast avses en legering av 80-90 pro
cent koppar och io-zo procent tenn, men andra pro
portioner förekommer, och även andra metaller kan 
vara inlegerade, som exempelvis silver, bly, zink, anti
mon eller arsenik. Om man inte är säker på bronsets 
sammansättning är det därför bättre att i arkeolo
giska sammanhang använda termen kopparlegering, 
eftersom koppar alltid utgör huvuddelen i ”brons”.

Det kan finnas flera skäl till att bronsets samman
sättning har varierat. Dels kan det ha berott på hant- 
verkstekniska skäl: man har sökt få fram olika färger 
eller egenskaper hos legeringarna. Exempelvis blir en 
kopparlegering med hög tennhalt lättflytande, vilket 
kan vara en fördel då den skall gjutas. Å andra sidan 
blir den samtidigt hårdare och sprödare, vilket gör att 
den mekaniska efterbearbetningen blir svårare. Till 
klockgjutning användes en kopparlegering med cirka 
25 procentig tennhalt, eftersom det gav en vackrare 
klang. ”Brons” med ännu högre tennhalt, 30-35 pro
cent, kallas ibland speculum (latin för spegel), efter
som den användes till att göra speglar av. Briljansen 
hos denna legering är till och med högre än för krom.

Smält metall hälls försiktigt över från degeln till lerformen.

The molten metal is carefully poured from the crucible into 
the waiting clay mould.

En annan möjlig anledning till att bronsets samman
sättning varierade i förhistorisk tid kan vara att man 
återanvände och smälte ned gammalt metallskrot vars 
exakta sammansättning man inte kände. Man an
vände helt enkelt vad man vad man hade tillgång till. 
En tredje kan vara att man experimenterade sig fram, 
olika gjutare hade kanske olika favoritlegeringar som 
passade deras teknik och känsla för materialet.
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Olika gjutmetoder
Gjutning hör till de äldsta metallteknikerna och i Nor
den har man gjutit föremål sedan bronsålderns början. 
Från början användes enkla, öppna gjutformar av 
sten. Denna den enklaste och äldsta gjutmetoden kal
las bärdgjutning. Den kan endast användas vid gjut
ning av okomplicerade föremål som ämnen eller kop
parålderns och den äldsta bronsålderns flatyxor. (Ser- 
ning 1987). Härdgjutna föremål får en skrovlig yta. 
Föremålen efterbearbetades varvid ojämnheter slipa
des ned.

Senare började man använda sig av en gjutnings- 
teknik som kallas ä cire perdue (franska för ”förlorat 
vax”). Den innebär att man först modellerar en för
laga av vax. Vaxförlagan bäddas in i lera, (den bli
vande gjutformen), som förses med en ingötskanal. 
Det hela hettas upp varvid leran bränns och vaxet 
smälter och rinner ut (om det inte förkolnar), anting
en genom ingötskanalen eller genom speciella kanaler

Ett spänne i form av ett gripdjur syns i den nyss öppnade 
formen av lera.

A "gripping beast" fibula emerges from a newly opened 
clay mould.

avsedda för det. Kvar blir gjutformen, med avtryck 
efter vaxförlagan. Vid gjutningen intar den smälta 
metallen vaxförlagans form. Att kunna modellera en 
förlaga i mjukt vax, istället för att hugga gjutformen 
ur sten, medförde förstås att man mycket enklare kun
de göra små och detaljerade föremål. Man kunde 
även gjuta ihåliga föremål genom att först göra en 
kärna av lera på vilken förlagan av vax modellerades. 
Vaxet kunde återanvändas, men däremot inte gjutfor
men; för att få ut gjutstycket måste formen slås sönder.

Så småningom utvecklades tekniken och man bör
jade använda sammansatta formar. Gjutformen dela
des upp i flera sektioner så att det gick att få ut gjut
stycket genom att plocka isär formen istället för att 
slå sönder den. Detta gjorde det möjligt att seriegjuta 
föremål, formdelarna kunde användas flera gånger.

Ytterligare ett förfaringssätt som diskuteras inom 
arkeologin kallas direct matrix, man kopierar ett re
dan befintligt föremål, ett original. Originalet omges 
av lera som får torka. Leran får dock inte bli snustorr, 
utan bara ”lädertorr” (styv, men fortfarande form
bar), så att man kan plocka ut originalet ur formen. 
Eftersom gjutformen inte har torkat klart då origina
let tas ur sker en viss torkningskrympning av gjut
formen. Kopian blir alltid något mindre än originalet.

Man har kunnat visa på långa ”kopieringsserier” 
av populära spännen, exempelvis vikingatida djurhu- 
vudspännen på Gotland. Man har funnit ”original
spännen”, till vilka man har kunnat koppla kopior, 
vilka efter hand blir allt mindre och vars ornering blir 
allt mer otydlig. Man har alltså kopierat kopiorna. 
Kopiorna är också fler till antalet (Carlsson 1983:79- 
83). De gotländska djurhuvudspännenas ”degenere
ring” kan möjligen också tas som ett argument för att 
gjutning var något som många ägnade sig åt, inte 
bara en specialiserad grupp hantverkare, även om så
dana säkert fanns.
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Ögats och handens kunskap
Inom arkeologin har man debatterat vilka gj uttek- 
niker som har använts och hur man har gått till väga 
i arbetsprocessen. Men det är nog fel att hävda att en 
teknik varit allenarådande. Under järnåldern var 
metallhantverket högt utvecklat i Norden och det 
är rimligt att anta att man kände till flera gjuttek- 
niker, liksom även legeringarnas olika egenskaper. 
Säkert använde man sig av den gjutteknik, eller vari
anter av gjuttekniker och blandformer av flera, som 
man fann mest lämplig (jfr Söderberg 2001: r 5 f, med 
där anf. arb.), på samma sätt som man anpassade le
geringen efter ändamålet om det var möjligt.

Järnålderns människor var vana att arbeta med hän
derna och att hantera många material. Mat, kläder, 
hus - det mesta i sin omgivning hade de ju skapat 
själva. Dagligen använde de sina sinnen och händer till 
mer komplicerade uppgifter än att hantera ett tang
entbord. Det hade en ögats och handens kunskap, som 
få av nutidens människor får möjlighet att utveckla. 
Det krävs lite eftertanke för att sätta in i och förstå hur 
människorna före oss kunde åstadkomma så omfat
tande, komplicerade och konstnärligt högtstående ar
beten med de enkla medel de hade tillgång till.
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...och slutligen - figurin C
Då Ludde hittar figurin C blir vi knappt ens förvåna
de. Vid det laget är vi beredda på ett helt Atlantis. Att 
hitta ens en av dessa figuriner är en sensation. Att 
hitta två, och dessutom på en boplats, är snudd på 
otroligt. Att hitta tre - ja, ni förstår.

Men det visade sig strax att även denna tredje figu
rin kunde förvåna oss; den är inte förgylld utan av 
massivt guld! Den är också ännu mindre än de två 
första. Därför behövdes mikroskopet igen (och en li
ten rengöring), för att kunna urskilja detaljerna som 
visar den tredje figurinens släktskap med de två före
gående.

Figurin C, den minsta av 
de tre. Efter omkring 
1500 år i jorden var 
figurin C fortfarande 
omisskännligt guldglän
sande.

Figurine C, the smallest 
of the three. Despite 
having lain c 7500 years 
in the ground, figurine C 
still shone the unmistak
able colour of gold.

Guld
Guld korroderar inte. Är guldet rent, 24 karat, är det 
metallglänsande oavsett hur länge det legat depone
rat i marken. För arkeologen, van att finna kraftigt 
nedbrutna föremål i färger inte olika den omgivande 
myllan, känns det nästan overkligt att efter ett drag 
med skärsleven få syn på det av tiden opåverkade, 
blänkande guldet. Man skulle kunna tro att någon 
tappat det föregående dag.

Av samma skäl är ett guldföremål också en lättnad 
för konservatorn: inga besvärliga korrosionsprodukt
er att avlägsna eller känsliga förgyllningar som kan 
falla bort. Däremot är guld (trots dess oberördhet in
för tidens tand), en mjuk metall som lätt rispas. Fin 
dekor eller tunna inristningar kan ”suddas ut” om fö
remålet hanteras för vårdslöst, ett fint ornerat guld
föremål tål inte att tummas på.

Det är säkert ett av skälen till att guld ofta legeras, 
särskilt med silver och koppar, eftersom det då blir 
hårdare och därmed inte lika känsligt för hantering. 
Guld förekommer också naturligt i legerad form, 
främst med silver. Redan under antiken var guldlege
ringar med en silverhalt över 20 procent så vanliga att 
de fick ett eget namn, elektrum. Trots att även legerat 
guld är mycket korrosionsbeständigt kan man ibland 
ändå se att arkeologiska föremål av guldlegeringar 
har korroderat. Det legerade guldet kan fläckas, 
mörkna eller tappa i lyster. Det beror på att den inle- 
gerade metallen korroderar även om inte guldet gör 
det. Sådana fläckar eller missfärgningar kan vara 
mycket svåra att få bort utan att originalytan skadas.
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Med mikroskopets hjälp
Figurin C var så liten, bara zo millimeter lång, att det 
faktiskt var svårt att urskilja den nu välbekanta pos
en. Men med mikroskopets hjälp kunde man se hur 
även figurin C - en nästan naken mansgestalt, iklädd 
endast ett bälte - intog en likadan pose som de två 
andra figurinerna.

Men figurin C är inte gjuten, den har snidats ur en 
guldten, (en smal guldstång). På benen och figurinens 
torso syntes langsgående plana ytor som efter en kniv. 
Ena änden av tenen har klippts isär och formats till två 
ben, med stuss, knän och fötter. Fotterna har gjorts 
genom att benens ändar har plattats till och böjts, och 
med ett enda klipp har fotterna fått spetsiga tår.

Figurin C har snidats ur en guldten. Huvudet med dess stora 
ögon har täljts fram med enkla snitt. Armar, händer och 
bälte har ristats in med ett spetsigt verktyg.

Tenen har klippts isär till två ben. Fotterna är gjorda genom 
att benens ändar har plattats till och böjts, och med ett 
enda klipp har fotterna fått spetsiga tår.

The photograph shows how the gold rod used to make 
figurine C was cut in two to form the legs. The ends of the 
legs were then flattened and bent into shape to form the 
feet. With a single oblique cut the feet were given a pointed 
set of toes.

The head with its large eyes has been whittled roughly into 
shape. The arms, hands and belt have been carved into the 
metal with a pointed tool.
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Huvud och överkropp är schematiskt framställda. 
Ganska grova snitt har gjorts i tenen/torson för att 
markera halsen. Huvudet har skurits till så att ansik
tet får en trekantig form nedtill - kanske ett skägg, 
eller ett kraftigt markerat hakparti? Två plana ytor 
utgör ansiktets ögon, men i övrigt återges inga anlets
drag. Bältet, liksom armar med händer och fingrar,

har ristats in med ett vasst verktyg. I mikroskopet 
kunde man se att inristningarna på ett par ställen 
flankeras av en grad (den kant av uppriven metall 
som bildas längs ristningen).

Och det är först efter en noggrann besiktning un
der mikroskopet som ett visst frågetecken kan rätas 
ut - hitintills har vi på figurin C inte upptäckt vad 
som föreföll vara en mycket viktig detalj på de två 
andra figurinerna, nämligen en fallos. Att den var 
svår att upptäcka var inte så konstigt eftersom figurin 
C:s fallos utgörs av en grund fördjupning som sträck
er sig från skrevet till bältet. Det krävdes nästan släp
ljus för att den alls skulle synas, men fördjupningen 
framtill kan knappast vara avsedd till något annat än 
att symbolisera ett manligt kön.

Efter en lätt rengöring med pensel och etanol syn
tes ett par rödaktiga partier på figurin C, snarast som 
en röd hinna. Förmodligen har guldet legerats med 
koppar - koppar bildar tillsammans med syre en kraf
tigt röd korrosionsprodukt som skulle kunna förklara 
den röda hinnan. Ett annat tecken som tyder på att 
guldet har legerats är att det fortfarande finns en grad 
kvar längs med de inristade armarna och bältet. Vore 
guldet rent, och därmed mjukt, borde den mycket fi
na graden ha nötts ned.

Figurin C:s vänstra 
hand och bälte. 
Längs inristningar
na finns det fortfa
rande kvar rester 
av en grad.

The left hand and 
belt of figurine C. 
Traces of burr still 
remain along the 
edges of the 
scored features.
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Ett hastverk?
Utan avsikt att förolämpa upphovsmannen bakom 
verket förefaller figurin C vara något av ett hastverk. 
Det har gått fort. Att modellera, tillverka en gjut
form, gjuta och förgylla figurin A och B, har förstås 
tagit betydligt mer tid och ansträngning än att snida 
figurin C ur en guldten. Men även utförandet verkar 
hastigt, nästan slarvigt gjort. Figurinens armar och 
händer påminner om en streckgubbes. Huvudet är 
bara svagt rundat och har kvar tenens kantiga form. 
Arbete har lagts ned på att spetsa till fotterna, som för 
att avbilda tår, men märkligt nog har spåren efter 
skärverktyget lämnats kvar. Inte ens den tunna gra
den längs ristningarna har man slipat bort.

Men i motsats till det till synes ”slarviga” utföran
det har man gjort sig besvär att få med alla de särdrag 
som också finns på de bägge andra figurinerna: hän
derna på magen med de spretande fingrarna, den 
kraftfulla hakan eller om det är skägg, en fallos, den 
bredbenta ställningen. Och så bältet, som figurin B 
visserligen saknar, men som figurin A och C har ge
mensamt. Allt finns med, trots den mycket lilla ska
lan. Att få med de kännetecknande särdragen förefal
ler ha varit viktigare än själva utförandet. En realis
tisk framställning tycks inte ha varit det väsentliga för 
upphovsmannen. Eller var han helt enkelt inte myck
et till ”konstnär”? Kanske blev figurin C tillverkad i 
stor brådska, i vintermörkret, i den skumma belys
ningen från elden? Oavsett vilket så återfinner vi på 
alla tre figurinerna de ovan nämnda gemensamma 
kännetecknen. De var uppenbarligen viktiga, men 
vad stod de för? Är de symboler för en särskild indi
vid eller metaforer för en speciell historia? Som sen
tida betraktare blir man onekligen brydd.

Skådade och skärskådade 49



Frågorna blir allt fler. Det uppenbara släktskapet 
mellan de tre figurinerna är spännande, men vad be
tyder det? Och hur ska vi tolka de inbördes skillna
derna? I kommande kapitel kommer vi att lägga ut 
texten kring de många frågor som figurinerna väcker, 
utan att för den skull påstå oss ha svar på alla. Men

då grävningen i Lunda avslutades i december år zooz 
visste vi åtminstone så mycket, att dessa tre små figu- 
riner en gång hade representerat något mycket större 
än vad deras litenhet vid en första anblick kunde lura 
en att tro.
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Metallanalys - några svar, men också nya frågor

För att få veta vilka metaller eller legeringar figuri- 
nerna består av med en större exakthet än vad ögat 
kan avgöra, bestämdes att en kemisk analys skulle 
göras. Utifrån analysens resultat skulle vi kanske ock
så kunna dra noggrannare slutsatser om hur figuri- 
nerna har tillverkats.

Kemisk analys eller inte
Men innan beslutet om en kemisk analys kunde tas 
var vi tvungna att ta ställning till om vi ansåg det rim
ligt att ta material från figurinerna till prover? Många 
typer av kemisk analys innebär att det analyserade 
materialet, själva provet, förstörs. Även om det oftast 
rör sig om mycket små mängder måste alltså en viss 
mängd material ”offras” för att få tillgång till den in
formation som analysen kan ge.

Om man beslutar att göra en analys är det viktigt 
att ta provet på ett sådant sätt och på ett ställe som 
minimerar skadan efter provtagningen - helst ska den 
vara ”osynlig” - vilket inte alltid sammanfaller med 
vad som är optimalt ur analyssynpunkt. Vad gäller 
unika föremål måste man noggrant överväga värdet 
av den information som analysresultaten kan ge och 
ställa det mot den skada som provtagningen åsamkar 
föremålet.

Eftersom Lundafigurinerna är absolut unika ansåg 
vi det nödvändigt att skadorna efter provtagningen 
skulle vara helt osynliga. Och eftersom de är så små 
var det viktigt att använda en analysmetod som en

dast kräver en mycket liten mängd provmaterial — 
men som ändå kunde ge svar på nedanstående frågor.

Frågeställningar
• Figurin A. Legeringen som figurin A är gjuten i 

föreföll ovanligt mörk för att vara brons. Är det 
brons eller innehåller legeringen silver? Vilken 
sammansättning har legeringen?

• Figurin B. Legeringen under förgyllningen på 
figurin B är gråaktig; är det en silverlegering? Vil
ken är legeringens sammansättning? Förgyllning
en är mörk och saknar briljans. Är guldet i för
gyllningen legerat, och i så fall med vilken me
tall? Hur är förgyllningen applicerad, är det en 
brännförgyllning ?

• Figurin C. Figurin C är tillverkad av massivt 
guld, men är det rent, det vill säga av 24 karat, 
eller är det legerat? I så fall med vilken eller vilka 
metaller?

Frågorna vi inte ställde
Vissa frågor valde vi att vänta med, eftersom vi vid 
tillfället inte ansåg att de eventuella provresultaten 
skulle vara värda den skada som ett prov skulle inne
bära. Exempelvis beslöts att inte ta ett prov från för
gyllningen på figurin A, dels av estetiska skäl: förgyll
ningen är helt intakt och finns dessutom enbart på en 
så iögonfallande del av figurinen som huvudet, men 
också för att vi ansåg oss säkra på att det var en för
gyllning, antagligen en brännförgyllning. Man kan
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förstås undersöka förgyllningen på figurin A, och me
tallerna i övrigt, ur fler aspekter än de vi valt, men inget 
hindrar att man gör vidare analyser framöver. Det är 
inte alltid säkert att vi i nuet har tillgång till de mest 
relevanta frågorna eller de bästa analysmetoderna.

Analysmetod
Den kemiska analysen gjordes med elektronmikro- 
sond, eftersom denna metod kräver mycket små 
mängder material, från två mikrometer (en tusendels 
millimeter) till ett tiotal mikrometer. Metoden är 
kvantitativ och ger möjlighet att analysera provet ef
ter både huvudelement och spårelement, som bara 
förekommer i mycket låga halter (<i %).

Då provet ligger i elektronmikrosonden kan ana
lyspunkten förflyttas över provytan, man kan alltså 
få analysresultat från flera punkter på ett prov. Om 
legeringen inte är enhetlig - homogen - får man varie
rande analysresultat från ett och samma prov. Sam- 
mansättningsskillnaderna kan bero på att provet 
verkligen inte är homogent, exempelvis en förgyllning 
på en underliggande metall. De varierande analysre
sultaten ger då en ”riktig” bild av hur provet ser ut. 
Men variationer i sammansättningen kan även vara 
orsakade av korrosionsprocesser. I en legering med en 
från början homogen blandning av flera metaller, kan 
de olika metallerna ”separeras” då legeringen korro- 
derar: olika metaller i legeringen bildar olika kor
rosionsprodukter. Exempelvis mässing, en koppar- 
zinklegering, kan ”avzinkas” eftersom zink korrode
rar snabbare än koppar. Beroende på vilka ämnen 
som finns i den omgivande miljön kan dessutom varje 
metall bilda flera olika korrosionsprodukter. Resul
tatet blir, mycket förenklat, att de olika korrosions
produkterna hamnar i skilda skikt i provet. En viss 
analyspunkt med en viss korrosionsprodukt motsva
rar alltså inte hela provets, eller legeringens, samman

sättning. Ett prov från ett föremål bör sålunda tas i 
djupled, som en ”borrkärna”, för att ge en så rättvi
sande bild av metallsammansättningen som möjligt. 
Borrkärnan/provet poleras för att få ett tvärsnitt med 
jämn yta, så att den som utför analysen kan följa 
eventuella sammansättningsskillnader utifrån och 
inåt. Man måste analysera samtliga ämnen som ingår 
i provet, samt deras ”stratigrafiska ordning” och in
bördes proportioner, för att kunna tolka och dra en 
slutsats om den ursprungliga, okorroderade legering
ens sammansättning.

Ett annat problem är om ämnena i provet vid en 
kvantitativ analys inte uppgår till 100 procent. En låg 
totalsumma gör analysresultatet mindre tillförlitligt 
eller åtminstone svårtolkat. Är totalsumman lägre än 
ioo procent betyder det att det finns ämnen i provet 
som inte är kvantitativt analyserbara. Sådana ämnen 
kan dock observeras kvalitativt, det vill säga vi får 
reda på vilka grundämnen som ingår i provet, vilket är 
en hjälp vid tolkningen av analysresultatet. Skälen till 
att totalsumman inte uppgår till ioo procent kan va
riera, bland annat krävs särskilda analysrutiner för att 
detektera vissa ämnen. Det kan också bero på att me
tallen är kraftigt korroderad, i de korrosionsproduk
ter som bildas ingår ofta till exempel syre, vilket inte 
går att detektera. Totalsumman påverkas också på lik
nande sätt om provet innehåller ”främmande ämn
en”, som egentligen inte hör till provet, i arkeologiska 
sammanhang ofta sand eller jord. Exempelvis innehöll 
prov 6 från figurin B silikatmineral som kom från sand 
på figurinens yta. Där silikatmineral observerades blev 
totalsumman av analysen enbart kring 40 procent.

För proverna från figurin A och B, som var kraf
tigt korroderade, varierade totalsummorna mellan 40 
och 100 procent. För figurin C däremot, som inte var 
så korroderad, var totalsummorna som förväntat 
höga, cirka 98 procent.
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Det var viktigt att provtagningen inte efterlämnade 
några synliga spår på figurinerna. Figurin A och B 
hade mindre skador i originalytan från vilka det ur 
estetisk synpunkt var lämpligt att ta prov. På figurin 
C togs provet från en guldflik mellan figurinens ben. 
På grund av hänsyn till de estetiska aspekterna blev 
proverna inte optimala ur analyssynpunkt. Dels var 
proverna som togs mycket små, i storleksordningen 
1-2 millimeter och mindre, vilket gjorde dem svåra 
att polera för att få ett jämnt tvärsnitt, och dels togs 
proven tämligen ytligt. Sammanlagt togs sex prover.

En märklig upptäckt vid provtagningen
Under mikroskoparbetet med att ta prover gjordes en 
märklig upptäckt på figurin A. Det föreföll finnas res
ter av guld också på figurinens kropp! Har hela 
figurin A varit förgylld? Och i så fall: vad har hänt 
med förgyllningen på kroppen? Guldet upptäcktes i 
svaga fördjupningar, som rispor, på figurinens rygg 
(se foto, s. 151). Och - man finner vad man söker - 
när det nu fanns något ”nytt” att leta efter upptäcktes 
fler punkter på figurinen som kan ha fragment av 
guld: i de djupa skårorna mellan armarna och bålen, 
och på den vänstra tummen. Vi beslöt dock att inte ta 
prov från dessa, eftersom det rörde sig om mikrosko
piskt små rester på visuellt utsatta partier. Vi ville 
först invänta resultaten från de övriga proverna.

Analysresultaten
Metallanalysen gjordes av Lena Grandin, Riksantik
varieämbetet, UV GAL. De fullständiga resultaten 
har publicerats i Grandin, 2003. Samtliga analysre
sultat i redovisningen nedan är tagna ur Grandins 
rapport, för mer noggranna beskrivningar av analys
resultaten hänvisas till hennes rapport. Även beskriv
ningen av analysmetoden ovan är ett resultat av sam
tal med Grandin och upplysningar ur hennes rapport.

Figurin A

Analysresultaten är base
rade på prov 2 (höger 
axel) och prov 3 (vänster 
skinka). Prov 1, som 
också togs från figurin A, 
analyserades inte efter
som prov 2 och 3 
ansågs ha bättre poten
tial. Inga prov togs från 
förgyllningen på 
figurinens huvud.

Fram Bak

Figurine A. Results from sample 2 (right shoulder) and 
sample 3 (left buttock). Sample 1 was disregarded because 
samples 2 and 3 had better potential. The gilding on the 
head was not sampled.

Figurin A har vad vi kan kalla en ”stomme”, beståen
de av koppar-tennlegering (Cu 14-47 %> Sn 6-44 %). 
Denna är kraftigt korroderad, vilket gör den ur
sprungliga sammansättningen svår att definiera. Tenn
halterna är lokalt tämligen höga, men behöver inte 
motsvara den ursprungliga tennhalten, som bör ha 
legat kring 15 procent. Legeringen har alltså utgjorts 
av högtennigt brons. I stommen noterades också låga 
halter av silver (2-3 %).

Men några koncentrationer dominerades helt av 
silver, med silverhalter upp till 95 procent. Det förefal
ler alltså finnas rester av ett silverskikt ovanpå stom
men av brons, men det finns ingen väl avgränsad yta 
mellan dessa. Flera av de silverrika koncentrationerna 
innehåller också koppar (1-6 %) och tenn (1-9 %), 
samt i några fall guld (1-17 %). Koppar- och tenn
halterna skulle kunna härröra det korroderade bron- 
set i figurinens stomme, eller kanske från silvret, som 
i så fall är legerat. Även de förhållandevis låga guld
halterna skulle kunna härröra från silvret.
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I ”silverskiktet” noterades också en avvikande kon
centration som helt domineras av guld (ca 48 %) och 
kvicksilver (ca 8 %), vilket för övrigt är den enda no
terade kvicksilverförekomsten på figurin A. I denna 
koncentration noterades utöver guld och kvicksilver 
också silver (ca 8 %), koppar (ca 4 %) och tenn (ca 1 
%). En koncentration med så hög guldhalt som 48 
procent, och dessutom tillsammans med kvicksilver, 
tyder på brännförgyllning. Är detta beviset för att 
även figurin A:s kropp varit förgylld?

I detta sammanhang bör det påpekas att den guld- 
dominerade koncentrationen är väldigt liten, endast 2 
mikrometer, och har noterats i den absoluta ytterkant
en av provet, vilket i detta fall också betyder i ytan av 
figurinen. Det kan därför inte uteslutas att det är en 
flisa som fastnat här, men som ursprungligen härrör 
från en annan punkt på figurinen (förgyllningen på 
figurinens huvud). Men då den gulddominerade kon
centrationen studerades i hög förstoring i elektronbil
den föreföll den trots allt vara en ursprunglig del av 
provet, vilket i så fall betyder att rester av brännför
gyllning har observerats på figurinens torso. Det vore 
dock önskvärt med fler analysresultat.

Utöver de ovan nämnda metallerna, guld, silver, 
koppar, tenn och kvicksilver, noterades även svavel, 
järn, nickel, zink, arsenik, antimon och bly, men i 
mycket låga halter (mestadels <0,5 %).

Sammanfattning

Analysen visade att figurin A inte består av en ”ty
pisk” brons. Figurin A är gjuten av en högtennig 
brons, på vilket man har applicerat ett silverskikt. Sil
verhalten förfaller öka successivt inifrån och mot 
ytan emedan bronshalten minskar. Figurin A är så
lunda både försilvrad (kroppen) och förgylld (huvu
det). Försilvringen är inte en brännförsilvring, och

hur silvret är påfört är inte uppenbart. Den enda kon
centrationen i vilken kvicksilver noterades har låg sil
verhalt, kvicksilvret ska snarare kopplas till den höga 
guldhalten i samma koncentration, vilket indikerar 
att figurinen är brännförgylld. Provet vari den guld- 
och kvicksilverdominerade koncentrationen fanns 
togs från figurinens torso. Detta kan betyda att hela 
figurin A har varit brännförgylld. De ”guldglänsan
de” punkter som observerades under provtagningen 
skulle i så fall utgöra ytterligare rester av en ur
sprunglig brännförgyllning på figurin A:s torso. 
Guldfragmenten på torson kan dock också tolkas 
som att man ”sölat” då figurinens huvud brännför- 
gylldes och att man inte har avlägsnat samtliga spår 
efter detta. Detta diskutera utförligare i avsnittet 
”Nya frågor” nedan.

Figurin B

Analysresultaten är base
rade på prov 5 (höger 
axel) och prov 6 (vänster 
ben). Prov 6 utgjordes en
bart av de yttre skikten, 
samt innehöll en del 
silikatmineral som härrör 
från jord på figurinen, vil
ket försvårade tolkningen.

Results from sample 5
Fram Bak (right shoulder) and

sample 6 (left leg). The 
latter comprised only the

outermost layers of the figurine. Silicates deriving from 
earth attached to the surface of the figurine contaminated 
sample 6, making it difficult to analyse.
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Stommen i figurin B består liksom i figurin A av en 
kraftigt korroderad koppar-tennlegering. Tennhalter
na är lokalt tämligen höga (ca z7 %), men den ur
sprungliga tennhalten har varit i storleksordningen 
15 procent, det vill säga en högtennig brons. Bronset 
innehåller också små mängder silver, samt bly, järn 
och zink. De tre sistnämnda kan utgöra föroreningar i 
bronset. Silverförekomsten kan möjligen också vara 
en förorening i bronset, men det är troligare den här
rör från ett ”mellanskikt” i provet, mellan stommen 
av brons och förgyllningen på figurin B:s yta.

”Mellanskiktet” har en dominerande silverhalt 
(69-81 %), samt låga halter av guld (3-4 %) och 
koppar (ca 1 %). I prov 5 noterades även tenn. Prov 5 
har tagits något djupare ned än prov 6, och motsvarar 
därför bättre mellanskiktet samt dess beröring med 
den underliggande stommen av brons. Prov 6 togs 
väldigt ytligt, i eller strax under förgyllningen, och 
uppvisar därför huvudsakligen en sammansättning 
som är snarlik förgyllningens.

Ytskiktet, det vill säga förgyllningen, består hu
vudsakligen av guld (ca 75 %), med mindre och varie
rande mängder silver (kring 3 %, samt 11-18 %), 
koppar (ca 1 %), samt kvicksilver (9-16 %). Kvicksil
verhalten talar för att figurin B är brännförgylld. Sil
ver- och kopparhalterna kan härröra från guldet, som 
i så fall måste vara legerat med silver och koppar. För
gyllningens sammansättning är i stort sett densamma 
i prov 5 och 6.

Liksom i figurin A noterades, utöver ovan nämnda 
metaller, även svavel, järn, nickel, zink, arsenik, antimon 
och bly, men i mycket låga halter, mestadels <0,5 %.

Sammanfattning

Förenklat kan tre skikt urskiljas i figurin B, med va
rierande halter av koppar - tenn - silver - guld. Varje

Ytskikt Mellanskikt Stomme

Surface layer Middle layer Core

Guld
(Au)

75 % 3-4 % -

Silver
(Ag)

15 % 80 % noterat

Koppar
(Cu)

1 % 1 % Koppar- och 
tennhalterna 
motsvarar en 
brons med ca
15 °/o
tenninnehåll

Tenn
(Sn)

noterat

Kvicksilver 9 % noterat -
(Hg)

Tabell över ungefärliga metallhalter i figurin B:s ytskikt mel
lanskikt och stomme. Procentsatserna i tabellen återger inte 
de exakta metallhalterna, utan utgör endast en förenklad 
sammanfattning baserad på Grandins rapport. Tabellen är 
gjord eftersom prov 5 och 6 delvis gav olika resultat, troli
gen på grund av att proverna tagits på olika djup från 
figurinens yta.

Table showing the approximated composition by metal 
type of the outer layer, middle layer, and core of figurine B. 
The percentages are a simplification of the data in the rep
ort by Grandin. The table has been prepared because 
samples 5 and 6 gave slightly inconsistent results, probably 
due to the samples being taken at different depths on the 
surface of the figurine.

skikt domineras av ett visst metallslag. Skikten är inte 
tydligt avgränsade och respektive skikt innehåller i 
sin tur flera lager.

Figurin B har en stomme av högtennig brons. På 
den ligger ett silverrikt skikt, vars silverhalt är mycket 
hög, cirka 80 procent. Korrosionsprodukter av silver 
kan ha gråaktig färg, vilket förklarar varför ”bron
set” under förgyllningen är grå. Kvicksilverföre
komster saknas vilket tyder på att det inte är en 
brännförsilvring. Någon entydig förklaring till mel-
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lanskiktet av silver har vi inte. Kanske har silverskik
tet påförts för att underlätta förgyllningen av den 
högtenniga bronsen. En alternativ tolkning är att sil
verskiktet haft en annan och mer svårgripbar funk
tion, som inte behöver ha med hantverksteknisk nöd
vändighet att göra. Förslag till förklaringar till silver
skiktet utvecklas i avsnittet ”Nya frågor” nedan.

Ytterst finns en förgyllning med cirka 75 procent 
guldinnehåll. Kvicksilverförekomster visar på att det 
är en brännförgyllning.

Förgyllningens gråaktiga, matta utseende kan be
ro på att förgyllningen innehåller upp till 18 procent 
silver, eftersom silvret kan bilda svarta och grå korro
sionsprodukter. Förgyllningen kan också vara mycket 
tunn, kanske på grund av slitage, vilket gör att de 
underliggande grå korrosionsprodukterna av silver 
”syns igenom”.

Figurin C

Figurin C. Analysresultaten 
är baserade på prov 4 
(insidan av vänster ben).

Figurine C. Results from 
sample 4 (inside left leg).

Figurin C har en homogen sammansättning och be
står av guld legerat med silver och koppar. Trots den 
homogena sammansättningen kan man även i denna 
urskilja variationer. Figurin C har en liten förhöjning 
av guldhalten i ytan, eller rättare; i ytan och strax 
under den. Det är dock inte är fråga om synliga skill
nader. Orsaken till variationerna i guldhalten utveck
las i avsnittet ”Nya frågor” nedan.

I större delen av provet varierar guldhalten mellan 60 
och 63 procent. Silverhalten varierar mellan 25 och 
35 procent och kopparhalten mellan 1 och 4 procent. 
Proportionerna är sådana att det är möjligt att lege
ringen är naturligt förekommande. Även ytterst små 
mängder av arsenik (1,5 %) samt järn (0,1 %) och 
tenn (0,1 %) noterades.

Ytskikt Närmast 
under ytskikt

Inuti

Guld 65-67 % 71 % 60-63 %
Silver 30-33 % 25 % 34-35 %
Koppar Cirka 1 % <1 °/o 2,5-4 %

Nya frågor
Figurin A: kan hela figurinen ha varit förgylld?
En enda avvikande koncentration på figurinens 
kropp domineras av guld och kvicksilver. Kan det be
tyda att hela figurin A har varit förgylld, eller är det 
helt enkelt så att man har ”sölat” då man har bränn- 
förgyllt figurinens huvud, så att stänk av förgyllning 
hamnat på torson?

Hypotes 1 - endast huvudet har varit förgyllt

Om endast huvudet har varit förgyllt bör metallhant
verket skett i tre eller fyra steg:
1. Figurinen gjuts i brons.
2. Kroppen försilvras.
3. Huvudet förgylls.
4. Stänk av förgyllning på figurinens kropp poleras 

bort, endast mikroskopiska rester blir kvar.

Om denna hypotes är riktig, måste avsikten ha 
varit att figurin A ska bestå av både silver och guld, 
vilket i så fall skiljer den från de två andra Funda- 
figurinerna, vars ytskikt består av guld. Varför har 
man valt att enbart förgylla huvudet på figurin A?
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En detalj som taler emot hypotes 1 är att förgyll
ningarna på figurin A och B var så olika vad gäller 
bevarandetillstånd. Om figurin A och B skulle ha gju
tits och förgyllts på liknande sätt borde rimligen för
gyllningarna varit mer ”lika”. Att de är så olika kan 
kanske förklaras av att figurinerna har bearbetats på 
olika sätt vid tillverkningen?

Hypotes 2 - hela figurin A har varit förgylld

Hela figurin A har varit förgylld, men förgyllningen 
på dess kropp har avlägsnats, kanske avsiktligt, kan
ske för att den nötts bort. Oavsett vilket har man se
dan förgyllt om huvudet. Om hela figurin A har varit 
förgylld bör metallhantverket skett i fem steg:
1. Figurinen gjuts i brons.
2. Figurinen försilvras.
3. Figurinen förgylls.
4. Förgyllningen avlägsnas, kanske avsiktligt.
5. Huvudet förgylls om.

Om förgyllningen nötts bort, och figurinen har 
förgyllts en andra gång, ”restaurerats", varför har 
man då inte förgyllt om hela figurinen, utan enbart 
huvudet? Inbegripet i hypotes z ligger att metallhant
verket i sig kan ha haft en funktion utöver själva till
verkandet av figurinerna. Kanske står denna ”ytter
ligare funktion” snarare att finna bland de föreställ
ningar kring metallhantverk som florerat i åtskilliga 
kulturer och långt fram i historisk tid.

Figurin A och B: varför och hur har 
ett silverskikt applicerats?
Ytterligare en fråga, som är kopplad till frågan om 
eventuell brännförgyllning på hela figurin A, är var
för figurin A och B har ett silverskikt ovanpå den 
gjutna stommen av brons.

Det faktum att silverskiktet är dolt under förgyll
ningen på figurin B, och att det, om ”hypotes 2” ovan 
är riktig, kanske har legat dolt även på figurin A, gör 
att det i förstone ligger nära till hands att tolka silver
skiktet som en hantverksmässig nödvändighet. Silver
skiktet var kanske aldrig avsett att synas? Grandin 
förslår att silvret påförts för att underlätta förgyll
ningen. Hon motiverar det med att ”en i det närmaste 
ren metall krävs för en tillfredsställande förgyll- 
ningsprocess” och att man sålunda påfört ett mellan
skikt av silver för att få en ren silveryta (Grandin 
2003:5).

Att det inte skulle gå att brännförgylla på brons 
står dock inte oemotsagt. Bland andra skriver Hodges 
att: ”True guilding was most commonly applied to 
copper or its alloys.” (Hodges 1989:96). Även de sil
versmeder vi varit i kontakt med menar att det inte 
borde vara ett problem att brännförgylla direkt på 
brons (Jansson resp. Hydman, muntlig uppgift). Dock 
ska här påpekas att dessa inte själva utfört bränn
förgyllningar, eftersom tekniken numera är förbjuden 
på grund av sin giftighet, ett faktum som gör det svårt 
att få tag i ”första-hands” information. Man kan ju 
också fråga sig varför man från början gjöt figu
rinerna i en så pass högtennig brons, om det är för
knippat med svårigheter att brännförgylla en sådan.

Om vi ändå förutsätter att silvret har påförs en
bart för att underlätta förgyllningen, borde det rimli
gen innebära att hela figurin A faktiskt har varit 
brännförgylld, eftersom hela figurin A har ett silver
skikt. Men eftersom förgyllningen på figurin A:s hu
vud är i så gott skick, medan det bara har noterats en 
enda punkt av eventuell brännförgyllningen på krop
pen, måste det betyda att figurinen har förgyllts om 
en andra gång, men då bara huvudet. Hur man än 
väljer att tolka de olika metallskikten pekar allt mot 
att man faktiskt har bearbetat figurin A i flera steg.
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Antingen har man avsett att figurinen skulle vara 
både försilvrad och förgylld, eller så måste man ha 
förgyllt om huvudet. Det skulle kunna betyda att 
metallhantverket i sig självt varit betydelsefullt. Kan
ske ska vi anta att silvret är där för sin egen skull och 
inte av hantverksmässig nödvändighet. Kanske har 
påförandet av silvret respektive förgyllningen, eller 
omförgyllningen, haft en (symbolisk) betydelse för 
människorna. Valet av vilka metaller man har appli
cerat på figurinerna var kanske inte enbart estetiskt 
eller funktionellt.

Så hur har man då applicerat silverskiktet? Man 
måste ha gjort på ett liknande sätt som då man påför 
en lödmetall. Bronsfigurinen har hettats upp, och silv
ret har smälts till flytande form, förmodligen med en 
tillsats av tenn för att sänka smälttemperaturen. (Ana
lysen visade att silverskikten på figurin A och B fak
tiskt innehöll tenn). Det flytande silvret kan sprida sig 
över den upphettade ytan. Att påföra ett silverskikt på 
detta sätt är ett vanskligt förfarande och det var säkert 
svårt att åstadkomma en jämn yta. Eventuella ojämn
heter fick man justera genom att slipa efteråt.

En sista fråga vad gäller silverskikten är varför 
man inte har brännförsilvrat figurinerna, utan istället 
använt den ovan beskrivna, ”svårare” metoden. Det
ta är märkligt eftersom man ju uppenbarligen hade 
kunskap om och tillgång till kvicksilver, och därmed 
möjlighet att applicera också silverskiktet med amal
gam. En möjlig förklaring vore att man faktiskt har 
brännförsilvrat, och att allt kvicksilver skulle ha 
förångats i försilvringsprocessen, men det är inte tro
ligt eftersom det i praktiken är sällan förångningen 
blir så fullständig.

Figurin C: förhöjd guldhalt - en naturlig 
urlakningsprocess eller avancerat bedrägeri?
I figurin C:s ytskikt finns en något förhöjd guldhalt i 
kombination med en lägre silver- och kopparhalt i 
jämförelse med figurinens ”kärna”. Denna förhöj
ning av guldhalten kan ha skett med hjälp av salt- 
bakning, vilket innebär att ytskiktet i en legering 
urlakas på mindre ädla metaller, i det här fallet silver 
och koppar. Man påför en saltlösning på ett guld
föremål och hettar upp det, varvid andelen guld ökar 
i föremålets ytskikt. På ytan framstår guldets renhet, 
karat, som högre än vad det är inuti föremålet. Med 
andra ord - avancerat bedrägeri.

Ett exempel på en sådan ”förfalskning” finns 
bland annat i det omfattande fyndmaterialet från 
Uppåkra i Skåne. En guldten av liknande samman
sättning och storlek som figurin C, har analyserats 
och i detta fall har anrikningen av guld vid ytan tol
kats som en följd av saltbakning (Kresten m.fl. 2001).

Det är dock tveksamt att det faktiskt är fråga om 
saltbakning när det gäller figurin C. Skillnaden i guld- 
halt mellan figurin C:s yta och kärna är inte tillräck
ligt stor för att vara synlig. Om man verkligen ville 
lura någon borde man ju rimligen se till att tenens yta 
faktiskt blev synbart ädlare.

Istället kanske förklaringen är att det skett en na
turlig urlakning av figurinens yta under dess långa de
ponering i marken. Silver och koppar korroderar, och 
de korrosionsprodyukter av silver och koppar som 
har bildats kan ha sköljts bort från ytan. En sådan 
naturlig urlakningsprocess skulle ge i stort sett 
samma resultat som den avsiktliga urlakningen av 
mindre ädla metaller, som åstadkoms med salt
bakning.
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Nära och avlägsna släktingar

Figurframställningar och människoavbildningar är 
lika gamla som den moderna människans historia. I 
Europa kan vi möta dem i den paleolitiska grott- 
konsten i nuvarande Sydfrankrike och på den pyrene- 
iska halvön samt på de modellerade figurinerna från 
Willendorf och Brassenpuy, vilka ofta omnämns som 
gudinnor. Dessa avbildningar är mellan 30 000 och 
20 000 år gamla. Lite närmare i tid och geografi, men 
ändå av avsevärd ålder, ligger de schematiska figu
rerna av både djur och människor som ristats in på 
större ben i Sydskandinavien under mesolitisk tid från 
omkring 8000-6000 f.Kr. För omkring 5 000 år se
dan, under neolitisk tid, tillverkades figuriner i lera, 
bärnsten eller ben och under bronsåldern, för 3 000- 
4 000 år sedan knackades gåtfulla bilder av männis
kor, djur, vapen och skepp, med mera in i bland annat 
Bohusläns berghällar.

Den kronologiskt upplagda genomgången ovan är 
givetvis långt ifrån fullständig, men visar att traditio
nen är mycket lång. Alldeles oavsett om syftet med 
dessa figurframställningar primärt varit magiskt och 
rituellt - vilket i högsta grad är troligt för merparten 
av dem - och att de inte skall uppfattas som någon 
form av naturalistiska porträttavbildningar, så ser vi 
att förlagorna och inspirationen till figurerna är häm
tade från vanliga människor och djur. Detta faktum 
får sägas vara en av våra utgångspunkter i följande 
kapitel där vi tittar närmare på några människoav
bildningar från den nordeuropeiska förhistorien. Av
sikten är att beskriva och jämföra antropomorf a av

bildningar och sedan använda dessa som en fond att 
betrakta Lundafigurinerna emot. Vad som särskilt in
tresserar oss är om några av de drag som Lundafigu
rinerna har, antingen enskilt eller tillsammans, också 
står att finna på andra framställningar och hur man 
från den ganska omfattande forskning som föreligger, 
kring inte minst järnålderns ikonografi och bildkonst, 
uppfattar dessa drag. Vi kommer att lyfta fram både 
två- och tredimensionella avbildningar. Geografiskt 
koncentrerar vi oss till Skandinavien med enstaka vi
dare utblickar.

Kapitlet kan beskrivas som ett slags ”associations
galleri”. Det gör inga anspråk på att vara fullständigt, 
urvalet är selektivt och kan säkert både kritiseras och 
utökas.

Tvådimensionella framställningar
Tvådimensionella antropomorfa framställningar från 
skandinavisk järnålder är kända i en rad olika sam
manhang, på olika slags föremål och utförda i olika 
material: på brakteater, textilbonader samt på bild- 
och runstenar, för att nu nämna några.

Vi har koncentrerat oss på två av dessa föremåls- 
och materialkategorier, nämligen brakteater och så 
kallade guldgubbar. Anledningarna är flera, men en 
huvudorsak är att de tillhör ungefär samma tidspe
riod som Lundafigurinerna och i likhet med dessa är 
tillverkade av ädelmetall. Vidare har forskningen se
dan länge ansett att figurerna på brakteater och guld
gubbar avbildar mytologiska karaktärer och gud-

59



omar i det dåtida samhället. Ytterligare ett skäl är att 
även om själva figurframställningarna är tvådimen
sionella, så är föremålen i sig tredimensionella och 
inte större än att de utan vidare har kunnat bäras, 
lyftas och hanteras på olika vis. Därigenom har de en 
rent fysisk likhet med Lundafigurinerna, till skillnad 
från exempelvis avbildningar av människor på run
stenar och gotländska bildstenar eller för den delen de 
talrika människoframställningar som finns på brons
ålderns hällristningar.

Brakteaternas gestalter
Brakteater i smyckeform brukar vanligtvis anses som 
skandinaviska efterbildningar och varianter av dub
belsidiga romerska så kallade kejsarmedaljonger, vil
ka delades ut som gåvor eller belöningar till personer 
som gjort förtjänstfulla insatser för den romerska 
statsmyndigheten (Arrhenius 1994:199, Gaimster 1998: 
22). Brakteater förekommer spritt inom nästan hela 
den del av den europeiska kontinenten som inte kon
trollerades av romarna, men en förkrossande ma
joritet av dem har påträffats inom nuvarande Dan
marks, Norges och Sveriges gränser (jfr Lamm, Hyd- 
man & Axboe 2000: Fig. 1). Sannolikt har denna sned
fördelning beträffande fyndplatser i kombination med 
motiv utförda i, eller med stark påverkan av, nordisk 
dj urornamentik, bidragit till att man vanligtvis be
nämnt dem skandinaviska eller - i en del fall - nord
iska. Med största sannolikhet har dock brakteater 
också tillverkats på andra platser än i Skandinavien 
(jfr Gaimster 1998:159, med där anf. arb.).

Epitetet ”kejsarmedaljonger” avslöjar de romer
ska förlagornas bildmotiv, nämligen kejsaren. Motiv
världen på de skandinaviska är dock betydligt mer 
varierad och mångfacetterad. Det rör sig definitivt 
inte om några klumpigt gjorda kopior av de romerska 
förlagorna (Andersson, K 1997:70).

Bildkonsten på brakteaterna har tilldragit sig arkeo
logers och konsthistorikers intresse alltsedan Chris
tian Jiirgensen Thomsen och Oscar Montelius vid 
mitten av 1800-talet upprättade var sin typologisk se
rie över dem (Malmer ipdjiydff). De typologiska se
rier som dessa herrar utarbetade utgick från konsthis
toriska studier och baserade sig på motivvärlden. Se
rierna är sinsemellan mycket snarlika och båda går 
från en A-typ, via diverse undertyper, till en D-typ. A- 
typen ligger de romerska förlagorna väldigt nära och 
återger ett ansikte (ursprungligen den romerska kej
saren) i profil, B-typen avbildar en, två eller tre män
niskor, C-typen karaktäriseras av ett ansikte i kombi
nation med och ovanför ett riddjur (vanligtvis en 
häst), D-typen präglas av olika grader av upplöst 
djurornamentik. Thomsens och Montelius typologier 
har sedermera, under 1900-talet, bearbetats och vida
reutvecklats av flera forskare och ytterligare ett par 
typer har lagts till, men huvudindelningen består fort
farande (jfr bl.a. Gaimster 1998, Fredsjö 1964:37, 
med i dessa anf. arb.).

Man har sedan länge ansett att brakteaternas bil
der hämtat näring ur den fornnordiska mytologin. 
Dylika tolkningar baseras oftast på den så kallade 
attributteorin, som innebär att olika gudar kan för
knippas med olika attribut, vanligtvis djur, där vild
svinet knyts till Frö/Frej, getabockarna till Tor, hästen 
till Oden och så vidare.

Den forskare som från och med 1960-talet kanske 
är den som mest ägnat brakteaternas motivvärld sitt 
intresse är den tyske historikern Karl Hauk. Till skill
nad från sina föregångare ser Hauk brakteaternas 
motiv ur en lite annan synvinkel. I polemik mot tidi
gare forskare anser Hauk att förekommande attribut 
inte kan tolkas eller förstås som enskildheter, utan 
måste ses på basis av den ikonografiska kontexten och 
det mytologiska sammanhanget. Hauk ”läser” brak-
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teatmotiven kontextuellt. Ur ett antal individuella 
motiv identifierar han några mytologiska teman som 
också står att finna i det skriftliga källmaterialet från 
iooo- och i roo-talet. I korthet kan sägas att Hanks 
sätt att behandla brakteaterna inneburit att en ny typ 
av terminologi introducerats och som också till viss 
del blivit tongivande; en terminologi som baseras på 
deras motiv och mytologiska innehåll. Exempel på 
detta är de så kallade Tregudar-brakteaterna (”Drei- 
Götter-Amulett”) som alla är av B-typen, som Hauk 
menar återger varianter av temat ”Balders död” och 
därmed har tydlig återkoppling till undergångsvi- 
sionen Ragnarök. Analysmetoden kallas kontextiko- 
nografi och i denna betonar även Hauk den german
ska, förkristna konstens, inklusive djurornamentik- 
ens, samband med den kristna konstens motiv- och 
bildvärld. Omarbetade varianter av profeten Jona och 
hans äventyr till sjöss står enligt denna uppfattning 
bland annat att finna på den välkända B-brakteatern 
från Söderby i Uppland (Gaimster 1998:, fig. 33, s. 252ft, 
Hauk 1974,1975,1977,1980 samt Hedeager 1997:109).

Religionshistorikern Johan Adetorp har poängte
rat tidskillnaden mellan brakteaternas tillkomsttid 
och de skriftliga källorna. Inspirerad av Karl Hauks 
ikonografiska metod, men i polemik med dennes och 
andras förklaringar, har han tyckt sig finna belägg för 
att det i B-brakteaterna finns spår av keltisk religös 
symbolik. Adetorp påpekar allmänna likheter med 
keltiska framställningar såsom bland annat överdi
mensionerade huvuden och utformningen av händer
na på vad han kallar B-brakteaternas centralgestalter. 
Vidare identifierar han ett antal så kallade ideogram 
som ytterligare tecken på keltisk påverkan.

Han urskiljer tre huvudmotiv på B-brakteaterna 
som han benämner ”den halsringsprydde”, ”den and
rogyne” och ”kvinnan”. Gestalten i den första motiv
gruppen menar Adetorp delar drag med den keltiske

Två exempel på så kallade Tregudar-brakteater. Enligt den 
tyske forskaren Karl Hauk är båda varianter på temat 
"Balders död". Ur Gaimster 1998.

Two so-called three-gods bracteates. According to the Ger
man scholar Karl Hauk, all bracteates of this kind depict 
'the death of Baldr'. After Gaimster 1998.
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guden Cernunnos, motivgruppen den androgyne me
nar han gestaltar en sol- och fruktbarhetsgud. Den 
sista motivgruppen ”kvinnan” kan förstås genom 
Nerthusgestalten. Adetorp poängterar dock att han 
inte hävdar att brakteaterna avbildar identifierbara 
keltiska gudar, utan att den keltiska religionen varit 
en viktig influens i den germanska och nordiska före
ställningsvärlden (Adetorp zooz).

Oavsett hur man väljer att förhålla sig till Hauks 
resonemang, så finns i hans kritik av de tidigare så 
förhärskande stilanalyserna och attributteorierna, lik
som i hans egna slutsatser vad gäller det ikonografiska 
sambandet mellan förkristen och kristen motivvärld, 
flera poänger som är värda att ha i åtanke när vi se
nare skall försöka förstå Lundafigurinernas gestalt
ning och symbolspråk. Men låt oss först studera män- 
niskoframställningarna på några skandinaviska brak
teater. Vi kommer då att röra oss bland typerna A, B 
och C, vilka som ovan nämnts är de på vilka mänsk
liga avbildningar förekommer.

På A- och C-typerna utgörs de mänskliga avbild
ningarna endast av huvudet/ansiktet och, i vissa fall, 
de övre partierna av överkroppen. Rent stilistiskt skil
jer sig ansiktena ganska mycket åt, även om man kan 
se att en viss typ av ansikte förekommer oftare än 
andra på framför allt C-brakteaterna. Ett kraftigt 
markerat bakparti står visserligen att finna på flera av 
ansiktena, men utöver detta finns inga speciella drag 
som överensstämmer med Lundafigurinernas. Bort
sett från konstfulla frisyrer och hårarrangemang före
faller ansiktena mycket stiliserade och saknar port
rätterande drag. En inom forskningen vanligen fram
förd uppfattning är att mansporträttet på A- och C- 
brakteater föreställer Oden i olika situationer.

Annorlunda förhåller det sig med B-typerna. Även 
här är givetvis figurerna avbildade på olika vis, men 
flera detaljer i framställningarna är gemensamma. In

tressant nog kan några av detaljerna också kännas 
igen på våra Lundafiguriner. Ett av dessa är de opro
portionerligt stora händerna med sina uppåtpekade 
tummar. Detta drag förekommer på en stor mängd 
avbildningar och är så pass markant att det måste 
vara speciellt betydelsebärande. Förhållandet har 
uppmärksammats av Wilhelm Holmqvist som menar 
att handen, när den framställs på detta vis, visar på 
det nära släktskap som finns mellan brakteaterna 
som helhetsgrupp och de romerska förlagorna. Han
den med sin uppåtpekande tumme är med Holmqvist 
ögon en reminiscens av den romerska kejsarens väl- 
gångshälsning - benedictio latina - som de nordiska 
konstnärerna tagit upp i sina figurframställningar 
(Holmqvist 1977:43). Även Karl Hauk anser att ges
ten med handen är hämtad från romerska förlagor, 
men beskriver den som en öppen hand, vilken utstrå
lar övernaturlig kraft (Hauk 1994:78). Johan Ade
torp, å tredje sidan, menar att händernas utformning 
har ett sammanhang med solsymbolik och att hand
tecknet i denna betydelse kan ha kontinuitet från 
bronsålder (Adetorp zooz:34-35).

På de så kallade Tregudar-brakteaterna, som 
Hauk menar avbildar Balder, Oden och Loke, förefal
ler den centrala gestalten, det vill säga Balder, också 
vara naken bortsett från ett bälte om midjan, under 
det att de övriga bär kläder.

En mycket speciell B-brakteat är den som tillsam
mans med ytterligare åtta brakteater och några andra 
guldföremål påträffades 1876 vid Söderby strax syd
ost om Uppsala. På denna är mannen avbildad med 
skägg och ett kraftigt utskjutande bakparti. Hans öv
riga kroppsställning är helt förvriden, han har benen 
bakom ryggen, armarna, med sina stora händer och 
spretande tummar, hålls utsträckta men böjda. Fot
terna är nedåtböjda med fotsulorna uppåt i förhål
lande till benen. Figurens märkliga kroppsställning,
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Många av gestalterna på B-brakteaterna har avbildats med 
stora händer och spretande tummar. Ett annat drag, som 
också går att finna på A- och C-brakteaterna, är ett kraftigt 
markerat hakparti. Ur Gaimster 1998.

Many of the figures on type B bracteates possess large 
hands and splayed thumbs. Another characteristic, also 
found on type A and C bracteates, is a heavily pronounced 
chin. After Caimster igg8.

som för övrigt återfinns även på en annan brakteat 
funnen 1945 vid Ulvsunda utanför Stockholm, samt 
på ett par andra, har bidragit till att tolka motivet som 
en avbildning av Oden som så kallad voltigör utfö
rande en bakåtvolt (jfr bl.a. Holmqvist 1977:43 samt 
Arrhenius 1994:197^. I samma område som Söderby- 
fyndet gjordes framkom år 1995 ytterligare en mycket

märklig B-brakteat. På denna brakteat, som var hop
knycklad när den påträffades, finns tre individer av
bildade samt ett myller av fragmentariska djurbilder 
(Lamm, Hydman & Axboe 2000). Motivet har av 
Hauk tolkats som ytterligare en variant på temat 
Ragnaroksvisioner, men denna gång flankeras den 
döde Balder, ute i den omgivande bården, av de vid
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Två av Söderbybrakteaterna. A. Den sedan länge kända 
C-brakteatern med Oden som voltigör. B. den nyfunna 
B-brakteatern med Ragnarrökmotivet. Ur Gaimster 1998 
respektive Lamm, Hydman & Axboe 2000.

striden dödade Tor och Tyr, vars banedjur, Midgårds- 
ormen respektive hunden Garm också finns avbildade 
i bården (Hauk zooirzySf). För vårt vidkommande är 
det av intresse att notera att vi förutom de överdimen
sionerade händerna med uppåtpekande tummar och 
bältet på den centrala gestalten (Balder), också kan 
finna de nedåtriktade fotterna på de båda andra (Tor 
och Tyr).

I den arkeologiska litteraturen ges brakteater i all
mänhet generella dateringar till Folkvandringstid, det 
vill säga 375-550 e.Kr. Brakteaternas kronologi har 
dock diskuterats flitigt genom åren, och en del fors
kare har menat att produktions- och brukningstiden 
varit både kortare än de traditionella zoo åren, samt 
även sträckt sig längre fram i tid, något som det ovan 
nämnda Söderbyfyndet från Uppland indikerar, där

ifftTmr

Two of the bracteates from Söderby. A. The well-known, 
type C bracteate that depicts Odin turning a somersault.
B. The newly found type B bracteate showing a Ragnarök 
motif. After Caimster 1998; and Lamm, Hydman & Axboe 
2000 respectively.

fem guldhängen, som också ingick i fyndet är utförda 
i en konststil karaktäristisk för 600-talet (jfr Gaims
ter I998:i55ff, 164).

Beträffande fyndomständigheterna så är flertalet 
brakteater funna på skandinavisk mark delar i skatt- 
eller depåfynd, vilka också vanligtvis innehåller an
dra typer av statusfyllda smycken i ädelmetall samt, 
ibland, romerska solidimynt. Mer sällan förekommer 
de i gravkontexter.

Guldgubbar
Guldgubbar är en mycket heterogen fyndgrupp. Fler
talet kan dock beskrivas som små, tunna guldbleck 
med en fyrsidig form vilka präglats mot en patris. 
Liksom brakteaterna anses de ha romerska förlagor. I 
den romerska, icke-kristna, kulten spelade små votiv-
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tavlor en viktig roll och det är dessa som anses vara 
guldgubbarnas förlagor (Gaimster 1998:49 med där 
anf. arb.). Motivmässigt uppvisar guldgubbarna en 
stor variation, även om vissa teman är vanligare än 
andra. Karl Hauk har även ägnat guldgubbarna sin 
uppmärksamhet och han menar att vi även i dessa har 
ett begränsat antal mytologiska teman som sedan va
rieras. De vanligt förekommande så kallade dubbel
bilderna, där en man och en kvinna avbildats i något 
som ibland tolkats som en öm scen, uppfattar exem
pelvis Hauk som återgivningar av det heliga bröllopet 
mellan Frö/Frey och jättinnan Gerd (Hauk 1993, 
Gaimster 1998:49). Enligt en annan uppfattning rör 
det sig om syskonen och vanagudarna Frö/Frey och 
Freya (jfr Thrane 1993:55). En tredje uppfattning 
lanserar tanken att många av dem föreställer ett dans
ande par, kanske de ovannämnda mytologiska gestal
terna (Holmqvist 1960:108).

Till skillnad från brakteater är guldgubbar dock en 
ren skandinavisk företeelse och har endast påträffats i 
Danmark, Sverige och Norge. Antalet fyndplatser är i 
nuläget ett drygt trettiotal med Danmark och framför 
allt Bornholm som dominerande område (jfr Watt 
1991, Fig. 12,1999a: Abb. 9). På en av de Bornholm- 
ska fyndorterna, boplatsen Sorte Muld, har omkring 
2 300 fynd gjorts och bland dessa finns ett femtiotal 
som för vårt vidkommande måste sägas vara mer in
tressanta än övriga. Det rör sig om små, individuellt 
framställda figurer, ett slags solitärgestalter. Även 
dessa är ibland präglade mot en patris, men många är 
bara klippta eller skurna ur ett tunt guldbleck och 
mer eller mindre schematiskt framställda med figur
ens attribut inristade i guldblecket. De senare förefal
ler alltså ha tillverkats på ett sätt som rent praktiskt 
påminner mycket om hur vi tror att den lilla guld- 
figurinen från Lunda har gjorts.

Lika lite som de fyrsidiga, präglade, guldgubbarna ut
gör de utklippta guldgubbarna någon homogen 
grupp. Såväl män som kvinnor, och i enstaka fall djur, 
förekommer. Ibland är figurerna uppenbart påklädda 
och försedda med ett svärd, ett spjut eller något an
nat, ibland är de avklädda och nakna och har en 
kroppsställning som kan tolkas som att de är stadda i 
rörelse. Mot bakgrund av detta har Margarethe Watt 
delat in de utklippta guldgubbarna i en ”Furste
grupp” och en ”Dansargrupp” (Watt, 1991:94,1992: 
217). Det är bland de senare vi finner en del gemen
samheter med Lundafigurinerna.

Gruppen består av nakna mansfigurer på vilka 
ibland detaljer, bland annat könsorganet, och attribut 
applicerats och/eller ristats in med en kniv eller ett 
annat vasst redskap. Figurerna är antingen avbildade 
rakt framifrån eller i en slags halvprofil på ”egyptiskt 
vis” med kroppen avbildad framifrån och med huvu
det i profil. Karaktäristiskt för många av dem är att 
figurerna intar en lätt knäande benställning, en fot
ställning som ibland förefaller vara ”på tå”, det vill 
säga med nedåtriktade fotter, samt att de har opro
portionerligt stora händer med spretande tummar. 
Det är dessa tre egenskaper som Watt menar uttryck
er en form av rörelse hos figurerna och att detta visar 
på att vi här står inför en egen grupp avbildningar. 
Om vi sedan ser till att flera av dem som typiska attri
but också har försetts med bälten - och ibland även 
halsringar - så kan vi lägga till ytterligare en likhet 
med Lundafigurinerna (jfr Watt 1992: Fig. 10 a-h).

Att flertalet ovannämnda drag uttrycker rörelse 
som i sin tur tolkas som avbildningar av individer el
ler mytologiska gestalter som utför rituella danser, är 
dock en tanke som Wilhelm Holmqvist förde fram 
redan i960, med det tillägget att den knäande ben
ställningen ofta kombinerats med en ”Chaplinartad” 
fotställning, det vill säga med fotterna pekande utåt.
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Motivet har enligt Holmqvist en lång tradition och 
står att finna i hela Skandinavien på en rad olika före
mål från flera av järnålderns perioder, bland andra på 
de danska Gallehushornen och guldhalskragen från 
Ålleberg i Västergötland, men även på vikingatida 
amuletter och smycken (Holmqvist i960).

Bland de guldgubbar från Sorte Muld som avbildar 
en solitärgestalt i halvprofil, finns en typ där ansiktet 
markerats med ett skarpt inklipp vilket ger gestalterna 
ett spetsigt bakparti. Det är också så som tre av de 
fåtaliga, figurutklippta guldgubbar som framkommit 
i Sverige ser ut. De tre gubbarna ingår i ett skatt- eller 
depåfynd från Hög-Edsten i Kville socken i Bohuslän. 
Fyndet är ett så kallat lösfynd och framkom i om
gångar vid jordbruksarbeten på hemmanet under mit
ten av 1860-talet. Gubbarna från Hög-Edsten är ut
seendemässigt identiska. De är alla mycket små, 1,2- 
1,5 centimeter långa, och enkelt utförda; några armar, 
händer eller speciella attribut är inte återgivna. De har 
heller inte den lätt knäande benställningen eller de

Ansiktsprofilen - och det sluttande axelpartiet - hos 
"Kvillegubbarna" har vissa likheter med Figurin A.

Utklippta "dansare" från Sorte Muld. På en del av dem före
kommer drag som också kan återfinnas på Lundafiguriner- 
na. Ur Watt 1992.

Cut-out 'dancers' from Sorte Muld Some of these figures 
share characteristics with the figurines from Lunda. After 
Watt 1992.

The facial profile - and sloping shoulders - of the 'Kville 
gubbar' are somewhat reminiscent of figurine A.
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nedåtriktade fotterna som står att finna på många av 
släktingarna från Sorte Muld; istället är deras ben helt 
raka och avklippta utan antydan till fötter. Men det är 
inte främst dessa likheter och skillnader som gör dem 
intressanta ur vår synvinkel.

Istället koncentrerar vi oss på huvudets profilsnitt 
och axelpartierna. Här finns uppenbara likheter med 
framför allt en av Lundafigurinerna. Det sluttande, 
”pilsnerflaskliknande”, axelpartiet känner vi igen 
från figurin A. Om man betraktar denne i profil fram
går också likheterna vad gäller huvud och ansikte. Ett 
stort, klotformat huvud med markerad bakskalle 
samt markerade ögonbrynsbågar och ett spetsigt hak
parti förenar uttrycksmässigt figurinen med guld
gubbarna.

Likheterna är alltför stora för att kunna negligeras 
utan vidare. Man kan visserligen tänka sig att guld
gubbarna är återgivna med det stora mått av enkelhet 
som präglar dem som helheter, och att detta då givit 
upphov till det schematiskt framställda ansiktet och 
de sluttande axlarna, men denna förklaring kan 
knappast gälla beträffande den minutiöst skulpterade 
Lundafigurinen, där uttrycksmöjligheternas begräns
ning endast sätts av hantverkarens skicklighet.

Individuellt utklippta guldgubbar är betydligt säll
syntare fynd än de präglade. Fyndplatserna i Skandi
navien uppgår inte till fler än sex, om man räknar 
Bornholm som en lokal (Watt 1999b: Fig. 9). Vad an
ledningen härtill kan vara är en öppen fråga, men 
fyndplatsernas geografiska utbredning är påtagligt 
västlig: ett par platser längs norska västkusten, i sven
ska Bohuslän samt på de danska öarna. Nyligen har 
också figurklippta guldgubbar framkommit vid un
dersökningarna i Uppåkra utanför Lund, vilket inte på 
något sätt förändrar fyndens geografiska tyngdpunk
ter. Av de nyfunna från Uppåkra har en, med sina utåt- 
svängda och knäande ben, uppenbara likheter med

Två figurklippta guldgubbar med drag som på olika sätt an
knyter till Lundafigurinerna. Från skånska Uppåkra kommer 
den nakna mansfiguren, som försetts med både halsring 
och bälte. Den högra figuren, som är funnen vid Sorte Muld 
på Bornholm, har tolkats som en hängd gestalt.

Two cut-out guldgubbar with features that relate to the 
figurines from Lunda. The naked male figure with a neck
ring and belt comes from Uppåkra, Scania. The figure on 
the right, found at Sorte Muld on Bornholm, has been 
interpreted as a hanging figure.

Watts (och Holmqvists) ”dansargrupp” från Sorte 
Muld, under det att en annan mer påminner om dem 
från Hög-Edsten (jfr Larsson 2003:30).

Guldgubbar anses vanligtvis, liksom brakteaterna, 
tillhöra folkvandringstiden. Tidsangivelsen skall dock 
inte uppfattas som absolut då man inte kan förutsätta 
att tidsgränserna mellan en specifik epok och en viss
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typ av fynd alltid sammanfaller och några av gestal
terna på gubbarna bär smycken eller håller i andra 
typer av föremål som också går längre fram i tid. Det 
stora antalet guldgubbar från Sorte Muld har date
rats till 500-600-talet e.Kr. (Watt 1992:220), men re
sultaten från undersökningarna vid Slöinge i Halland 
visar att man där har deponerat guldgubbar även un
der 700-talet, eventuellt ända in mot 800-talet (Lund
qvist 2003:45).

Beträffande deras arkeologiska kontext är förhål
landena lite mer samstämmiga. De flesta guldgubbar 
har framkommit på boplatser. I några fall kan guld
gubbarna knytas till specifika husgrunder. Husen har 
många gånger visat sig vara den typ av stora treskep- 
piga hallbyggnader som också tjänat som gästabuds- 
eller gillehallar. Ur ett socialt perspektiv kan dessa 
boplatser betecknas som aristokratiska. En sorts 
kombinerade stormansgårdar och kultplatser, där 
också olika typer av specialiserade hantverk såsom 
bronsgjutning och smide varit framträdande.

Tredimensionella, antropomorfa 
framställningar
Vad gäller de tredimensionella framställningarna, har 
vi med några undantag begränsat urvalet till rund- 
skulpterade avbildningar i helfigur. Vår presentation 
av de tredimensionella avbildningarna har också ett 
betydligt större kronologiskt omfång än de tvådimen
sionella, egentligen har endast förhistorien utgjort en 
ram, men givetvis ligger tyngdpunkten på dem som är 
med Lundafigurinerna kronologiskt närliggande. 
Ambitionen har dock inte varit att presentera alla el
ler ens flertalet sådana avbildningar från nordiskt 
område, utan att försöka lyfta fram flertalet kända 
typer. Vi beskriver även ett fåtal utomnordiska exem
pel. Av praktiska skäl har vi i flertalet fall varit 
tvungna att hålla till godo med de beskrivningar och

En av Jettböleidolerna från Åland. Dekorationen på huvu
det, tillsammans med ansiktets platta skivliknande form, 
har liknats vid masker och huvudbonader som burits av 
eurasiatiska schamaner. Nedre delen av figuren saknas, 
men i komplett skick beräknas den ha varit ca 18 centi
meter lång.

One of the Jettböle idols from Åland. The decoration on the 
head, together with the flat, board-like form of the face has 
been compared with the masks and headgear worn by 
Eurasian shamans. The lower part is missing, but originally 
the figurine would have been around 18 cm long.
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bilder som finns publicerade i litteratur och på hem
sidor. Detta medför givetvis en risk att vi i något fall 
kan ha missförstått detaljer. Helt klart är det en 
mycket brokig skara som framträder.

Figuriner av lera och ben
Små antropomorfa (föreställande människor) och 
zoomorfa (föreställande djur) lerfiguriner är kända 
från gropkeramiska boplatser i östra Mellansverige 
samt vid grop- och kamkeramiska boplatser på Åland 
och i Finland. De mest välbevarade antropomorfa fi- 
gurinerna av lera är funna vid den gropkeramiska 
Jettböle-boplatsen, i Jomala socken på Åland. Figuri- 
nerna från Jettböle är schematiskt framställda utan 
distinkta lemmar, men man har ändå urskiljt både 
mans- och kvinnogestalter i materialet (Fagerholm- 
Sjöblom 1999). Alla figurer är mer eller mindre kros
sade, vilket tolkats som resultatet av en medveten sön- 
derslagning av ceremoniella föremål efter att de an
vänts (Nünez 1987:14, med där anf. arb.).

Ornamentering med linjer, punkter och punkt
rader i olika mönster finns på samtliga figuriner från 
Jettböle, på både kropp och huvud. Detta har tolkats 
som avbildningar av kläder; likheter med etnogra
fiska belägg för schamaners klädedräkt har påpekats 
(Nünez 1987:15).

En enklare utförd figurin, tillverkad av ben, är 
funnen på den gropkeramiska boplatsen vid Korsnäs i 
Grödinge socken i Södermanland. Fyra genomborra
de hål indikerat att den varit fästad mot någon form 
av underlag.

Från yngre bronsålder är den egenartade fragmen
tariska lerfigurin som påträffades i en härd på den 
stora boplatsen vid Pryssgården utanför Norrköping. 
Pryssgårdsfigurinen har beskrivits som en samman
smältning av de mer naturalistiska, sydskandinaviska 
bronsfigurinerna (se nedan) och östeuropeiska an-

Figurinen från Korsnäs
boplatsen är enkelt 
skulpterad. Den är unge
fär 4 centimeter lång.

The roughly made 
figurine from the settle
ment at Korsnäs is 
around 4 cm long.

Rekonstruktion av "gudin
nan med kärlet" från 
Pryssgården. Figurinen 
ses snett bakifrån efter
som ansiktet helt sakna
des. Det breda ornerade 
bandet i nacken har tol
kats som ett kvinnligt att
ribut, en hårfläta.

Reconstruction of the 
'goddess with a bowl' 
from Pryssgården. 
Because the face is 
entirely missing, 
the drawing 
shows the 
figurine 
obliquely 
from 
behind.
The wide, 
decorated 
band on the 
neck has been 
interpreted as a plait, 
a female attribute.

siktsurnor. Tillsammans med de keramikkärl som låg 
invid, har figurinen tolkats som en framställning av 
ett motiv kallat ”gudinnan med kärlet”, en regn- och 
vattengudom förknippad med fruktbarhetskult (Stål
bom 1997:113).
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Trä, ett förgängligt material
Antalet förhistoriska träskulpturer är litet och från 
Sverige finns endast en handfull kända exemplar. 
Detta är inte på något sätt förvånande, eftersom trä 
är, som vi alla vet, ett mycket lättförgängligt material 
i de flesta miljöer och bevarade träföremål från vår 
förhistoria är överhuvudtaget sällsynta. I princip har 
alla kända träskulpturer påträffats i olika typer av 
våtmarker, ofta tillsammans med eller på liknande 
sätt som andra fynd som tolkats som offer. Sannolikt 
är det så, att de kända träskulpturerna endast repre
senterar en viss typ av framställningar och att skulp
turer som förekommit i andra miljöer, med sämre 
bevaringsförhållanden, helt saknas.

De träskulpturer som kan rubriceras som antropo
morfa utgör en mycket heterogen samling. Den största 
gruppen utgörs av figurer där ett naturligt format trä
stycke, exempelvis en gren har bättrats på mer eller 
mindre för att förstärka människoliknande drag till 
schematiskt framställda, mänskliga gestalter. Man 
kan ana att det finns inslag av så kallad likhetsmagi 
vid tillkomsten av dessa ”skulpturer”, att man uppfat
tat mänskliga drag i formen hos en gren eller mindre 
träd och att det ansets som ett tecken på en innebo
ende kraft och dylikt. Jämförelser kan göras med hur 
man betraktat - och i viss mån fortfarande betraktar - 
växter som alruna och ginseng, vars rötter kan anta 
människoliknande former (Freire-Mavreco 1910).

Denna typ av enkla träskulpturer finns dokumen
terade från stenålder till nutid och från olika delar av 
världen. Från nordiskt område tycks de i första hand 
kunna knytas till bronsålder och äldsta järnålder, men 
det finns enstaka exemplar ända in i vikingatid. Värt 
att poängtera är att vi inom denna grupp återfinner 
flera gestalter som i likhet med Lundafigurinerna är 
försedda med fallos. Överhuvudtaget är markerade

könsorgan ett drag som ofta återkommer på dessa fi
gurer, både mans- och kvinnogestalter.

Den mest välkända liknande träskulpturen från 
Norden är förmodligen den danska mansfiguren från 
Broddenbjerg i Viborg amt, vilken nyligen har kol 14- 
daterats till yngsta bronsålder. Den är tillverkad i ek 
och ungefär en meter hög. Det som otvivelaktigt gjort 
figuren så känd är dess fallos som är nästan trettio 
centimeter lång och helt dominerar intrycket man får 
av skulpturen. Fallosen utgörs av en fast sidogren, två 
andra längre grenar bildar figurens ben medan armar 
saknas. Förutom fallosen så är huvudet omsorgsfullt 
utformat, med urskiljbara ögon, näsa och mun samt 
ett markant skägg.

Invid och på skulpturen fanns rester efter ritualer; 
en uppbyggd stenhög låg intill. Bland stenarna påträf
fades delar av malstenar och skärvor efter flera kera
mikkärl vilket har tolkats som spår av offerhandling
ar. Vidare hade skulpturens bäcken och fallos smorts 
in med hartsmassa (Brønsted 1960:117, Capelle 1995: 
23-25, Ebbesen 2003).

På flera andra skulpturer har man funnit fästhål 
för lösa yttre lemmar, både armar och/eller fallosar. 
Från en mosse vid Braak i Schleswig-FIolstein kom
mer ett par imponerande skulpturer av denna typ. De 
utgörs av en mans- och en kvinnofigur som båda är 
närmare tre meter höga och tillverkade i ek. Trä
skulpturerna från Braak har knutits till yngre brons
ålder (Capelle 1995:10-15). Andra liknande skulptu
rer är kända från exempelvis Buchhau i Württemberg 
i Tyskland, Roos Carr i Holderness i England (Capel
le 1995) och Vinje i Telemark i Norge (Berge 1920). I 
den mån hela benen är bevarade så är ändarna vanli
gen spetsade, vilket har tolkats som att figurerna har 
stått uppställda med benen nedkörda i marken. De 
norska figurerna påträffades dock i en myr med

70 Nära och avlägsna släktingar





huvudena nedåt och med lösa fallosar nedstoppade 
invid.

Även i vår egen tid finns exempel på att denna typ 
figurer har tillverkats, bland annat från Bhutan, där 
träskulpturer som är snarlika till exempel de från 
Braak, kunde dokumenteras i början av 1990-talet 
(Gassner 1993:148-149, Abb. 47).

Från Ræbild i norra Jylland i Danmark, finns ett 
exempel på en mycket stiliserad kvinnofigur likaledes, 
av trä. Den är drygt en meter hög, snidad av björk och 
saknar såväl armar som ben, (Capelle 1995:35-37). 
Ytterligare sådana enkelt utformade kvinnofigurer, i 
kombination med matoffer med mera är kända från 
andra platser i Danmark (Hvass 1980).

Andra figurer har snidats fram ur ett solitt trä
stycke, där det färdiga resultatet främst är beroende av 
med vilken avsikt det skapades och hur skicklig hant
verkaren varit. I denna grupp finns exempel på mycket 
estetiskt utformade gestalter, framställda med god 
formkänsla, likväl som enkla burleska arbeten. Ett 
exempel på det förstnämnda härrör från en Själländsk 
mosse, närmare bestämt vid Rude Eskildstrup, i 
Munke-Bjergby socken i Sorø amt. Där påträffades en 
magnifik, 40 centimeter hög, skulptur av en sittande 
mansfigur. Figuren är fint skulpterad med detaljer som 
skägg, hår och en fotsid dräkt. Händerna vilar i knät 
samtidigt som de håller om ett kuddliknande föremål. 
Om halsen bär han en treringad halskrage och det är 
utifrån jämförelser med de svenska guldhalskragarna 
som skulpturen har daterats till 400-500 e.Kr. Detta 
är således ett exempel på en gestaltning som kan vara 
mycket nära Lundafigurinerna i tid och vissa stilis
tiska likheter med figurin B kan iakttas i utformningen 
av anletsdragen. Båda har markanta hakor, sannolikt 
med skägg och mustascher. Vidare har de detaljerat 
utformade frisyrer och öron.

En nästan manshög fallisk träskulptur från Bhutan, ett 
stycke därifrån fanns en liknande skulptur föreställande 
kvinnogestalt.

An almost life-sized, phallic wooden sculpture from 
Bhutan. A similar female figure is known from the same 
area.
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Träskulpturen från Rude Eskildstrup. Skulp
turen har av flera forskare, i mer eller 
mindre målande ordalag, tolkats som en 
gudabild (Brønsted 1966:314) (Capelle 
1995)(Voss, I99ob:i4o).

Wooden sculpture from Rude Eskildstrup, 
which various scholars have interpreted as 
some form of divine image (Brønsted, 
1966:314), (Capelle, 1995), (Voss, 
i99ob:iĄo).



Gjutna statyetter och figuriner från bronsålder 
och äldsta järnålder
Från bronsålder finns ett antal statyetter gjutna i 
brons från sydskandinaviskt område. Fynden domi
neras av framställningar av kvinnogestalter, men 
även mansgestalter förekommer. Här möter oss ge
stalter som vi känner igen från hällristningar, bland 
annat voltigörer och hjälmförsedda yxbärare. Krop
parnas proportioner med långa ben, förtjockade va
der och oproportionerligt korta lår som återfinns på 
hällristningar, känner vi igen hos de två barska mans- 
figurer som ingick i det rika depåfyndet från Stock- 
hult i Skåne.

De ovan nämnda statyetterna har samtliga fäst
tappar, eller i något fall fästhål, som visar att de varit 
monterade på ett underlag. Några fynd, som till ex
empel ett från Fårdal utanför Viborg, visar att flera 
statyetter av både djur och människor har ingått i en 
komposition (Thrane 1990).

En mycket distinkt grupp bronsstatyetter från 
övergångsperioden mellan bronsålder och järnålder 
utgörs av tio kvinnofigurer som alla är individuellt 
utformade, men med mycket distinkta gemensamma 
drag. Fem av statyetterna är funna i Skåne, en i Väs
tergötland, tre på Själland och en i Pommern. Samt
liga är omkring en decimeter höga.

Det kanske mest karakteristiska med dem är arm
ställningen, de håller händerna mot kroppen strax 
under brösten medan armarna är markant utsvängda 
likt två öglor som står ut från sidorna. Figurerna före
faller vara nakna, på de flesta syns brösten som små 
runda upphöjningar och könet är mer eller mindre 
tydligt markerat med en skåra. Alla utom en bär en 
halsring, enkel eller dubbel, och minst tre har även ett 
bälte om livet. Återgivningen av kroppen i övrigt va
rierar, alla står upprätt, några med lätt böjda ben, an
dra är raka och mer schematiskt utformade. Samtliga

De barska väktarna från Stockhult dateras 
till bronsålderns period II. De är respektin
givande trots att de bara är cirka sju centi
meter höga.

These stern, sentinel-like figurines from 
Stockhult date from the Bronze Age period
II. They clearly command respect despite 
being only c 7 cm tall.

74 Nära och avlägsna släktingar



Fyra av de sydskandinaviska bronsgudinnorna. Fyndort, 
ovan, från vänster: Timmele socken i Västergötland. Sankt 
Olofs socken i Skåne. Valje, Sölvesborgs landsförsamling i 
Blekinge. Till vänster: Stora Månstorp, Västra Ingelstads 
socken i Skåne (ur Fornvännen 1909).

Four southern Scandinavian bronze goddesses. Find 
location (l-r): Timmele parish, Västergötland; St Olof's 
parish, Scania; Valje, rural parish of Sölvesborg, Blekinge; 
Stora Månstorp, Västra Ingelstad parish, Scania. After Forn
vännen 1909.
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har oproportionellt stora huvuden och långa kroppar. 
Utformningen av huvudena är mycket olika, några är 
mycket stiliserade med endast antydda anletsdrag, på 
andra är ögon, mun, näsa och öron mycket tydligt 
markerade, men ingen är naturalistiskt utformad. 
Dessa statyetter saknar spår av att ha varit montera
de, vilket särskiljer dem från de äldre bronsålderssta- 
tyetter som nämnts tidigare och indikerar att de an
vänts på annat sätt.

Gruppen av relativt enhetligt utformade kvinno- 
statyetter dateras främst utifrån de halsringar som de 
flesta bär. På några är halsringarna dekorerade med 
täta, snedställda streck påminnande om så kallade 
vridna halsringar. Man har därför gjort en koppling 
mellan statyetterna och de talrika offerfynden från 
denna period där det ingår två eller flera halsringar.

Alla statyetterna är dock påträffade som lösfynd, 
vanligen i samband med plöjning, men i ett fall, från 
Timmele socken i Västergötland, finns uppgifter 
kring fyndomständigheterna som indikerar att staty
etten kan knytas till en sönderplöjd grav. I anslutning 
till statyetten lär man ha påträffat brända ben och 
några fragment av bränd flinta (Arne 1909).

Statyetterna tolkas vanligen som gudinnebilder 
och på grund av deras speciella attribut har de om
nämnts som ”gudinnorna med halskragen” (jfr Zach- 
risson 2003, med anf. arb.). Mårten Stenberger tror 
att de kan ha fungerat som ett slags husgudar, men 
röjer samtidigt en något nedvärderande åsikt om dem 
när han karaktäriserar dem som ”... en billig mass
produkt som haft spridning bland folket i gemen.” 
(Stenberger 1964:300). Någon massprodukt kan de 
dock knappast kallas eftersom alla, som nämnts tidi
gare, är individuellt utformade. Även Mats Malmer 
menar att de är avbildningar av en gudinna, men han 
anser att man har eftersträvat att statyetterna skulle

ha en viss vikt, vilket han tolkar som att de även har 
haft en praktisk funktion som vikter, eventuellt av
sedda att väga guld och salt med (Malmer 1990:78).

Gudinnestatyetterna är en tankeväckande grupp 
för oss; i likhet med Lundafigurinerna utgör de tillsy
nes en distinkt grupp, till delar utformade på ett likar
tat sätt men med variationer i utförandet. På ett lik
nande sätt finns en variation inom ett gemensamt 
tema mellan de tre Lundafigurinerna.

Även från delar av den keltiska kultursfären (Syd
tyskland, Schweiz och Frankrike) finns små bronsfigu
rer från ungefär samma tidsperiod. De avbildar både 
mans- och kvinnogestalter som samtliga är nakna.

I storlek är dessa jämbördiga med figurinerna från 
Lunda, längden varierar från knappt tre centimeter 
till knappt sex centimeters höjd. Alla mansfigurerna 
har även en mer eller mindre markant fallos. Kvinno
figurernas könsorgan är (över-)tydligt markerade, 
men de har inte några bröst.

Några egenskaper som tydligt särskiljer dessa fi
gurer från Lundafigurinerna är dock att de har fasta 
upphängningsöglor, i nacken eller på huvudet, samt 
att de vanligen har påträffats parvis med en mans- 
och en kvinnofigur. Några figurer håller dessutom ar
marna sträckta framåt som om de skulle kunna om
famna varandra och det finns även exempel där en 
mans- och en kvinnofigur sitter ihop rygg mot rygg 
(Pauli 1975:40).

Till skillnad från flertalet kända statyetter och 
figuriner från nordiskt område, så har samtliga påträf
fats i gravar i kombination med andra föremål som 
tolkats som amuletter, till exempel små djurfigurer, 
sko-miniatyrer, ringar, pärlor av glas och bärnsten 
med mera. Företrädesvis har seden att lägga ned 
amuletter knutits till gravar med barn och unga kvin
nor (Pauli 1975:152).
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Gjutna bronsfigurer från järnålder
Importerade romerska bronsstatyetter finns företräd
da i både Sverige och Danmark. Största antalet staty
etter, elva stycken, har påträffats på Fyn. Motsva
rande koncentration för Sveriges del finns på Öland, 
där sex statyetter av totalt elva har påträffats. På Fyn 
och Öland har också flertalet av de lokalt tillverkade 
bronsstatyetterna påträffats (Lund Hansen 1987).

Nio lokalt tillverkade statyetter från Danmark, 
flertalet från Fyn, har många gemensamma drag med 
Lundafigurinerna. Flertalet är lösfynd, några är dock 
funna med anknytning till boplatser, bland annat vid 
Gudme. De antas vara från perioden 300-500 e.Kr 
(Voss i99oa:i38).

De utgör inte någon homogen grupp, alla är indivi
duellt utformade och varierar till exempel i storlek. 
Liksom Lundafigurinerna avbildar de bara mans- 
gestalter, men de danska figurinerna är genomgående 
större. En egenskap som nästan samtliga de danska 
statyetterna har, är en ”pottklippt” frisyr med mitt
bena, i några fall saknas en markerad frisyr. Gemen
samma drag med Lundafigurerna är i första hand att 
alla tillsynes är nakna och har en knäande hållning, 
den största statyetten, från Højby, ser rent av ut att 
sitta ner. Några har fallos, men i förhållande till figu- 
rinernas storlek är de mindre framträdande än på 
Lundafigurinerna. Tydliga mustascher i kombination 
med utstickande hakor som kan markera skägg är tyd
ligt återgivna på några av figurerna, men flera är slät
rakade. Någon har bälte om midjan och någon bär 
halsring. Här finns alltså flera drag som vi återfinner 
på gelikarna från Lunda, men även stora avvikelser.

Alla de danska figurerna har inte bevarade armar, 
men de som har det håller alla armarna på lite olika 
vis. En eller två har händer och underarmar tryckta 
mot bröstet, en figur har vänster hand mot bröstet

Statyetten från Højby ser ut att sitta ned, den har armarna 
lätt böjda och har sannolikt hållit i något eller några före
mål, eftersom händerna är knutna med fästhål i mitten.

The statuette from Højby appears to be seated. His arms 
are bent slightly at the elbow; and judging by the cavities 
formed by his clenched fists, he probably originally held an 
object or objects.
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medan den högra armen hålls ut från kroppen. Här 
återfinns alltså inte alls den enhetliga kroppshållning 
som kännetecknar Lundafigurinerna. Men trots vari
ationen i uttryck så kan man ändå ana att de delvis 
förenas av ett gemensamt symbolspråk som sannolikt 
har sitt ursprung i en gemensam mytologi och gemen
samma trosföreställningar.

Öländska statyetter
Koncentrationen av bronsfigurer till Fyn har en svensk 
motsvarighet på Öland, där fem statyetter och en byst 
av brons påträffats. Några av bronsstatyetterna från 
Öland har föreslagits vara av liknande karaktär som 
de danska, bland annat är det statyetternas frisyrer 
och hållning som framhålls (Thrane 1976:12). Likhe
ter finns givetvis med avseende på motiv (nakna mans- 
figurer) och material (brons). Det finns även likheter i 
anatomin med delvis förvrängda proportioner, en 
onaturligt lång bål med mera, men gestaltningarna 
som helhet är mycket olika. De öländska statyetterna 
är också mer naturtroget utformade än flertalet av 
sina danska ”kusiner”, dock utan att vara naturalis
tiska. Vidare är de alla slätrakade, och har överhuvud
taget ett mycket stramt utförande. I förhållande till 
övriga kända statyetter och figuriner som antas vara 
tillverkade i Norden, så ger de ett helt eget intryck.

Åtta danska bronsstatyetter varav flertalet från Fyn, samtliga 
är tolkade som mansgestalter. Ett gemensamt drag är den 
kalottliknande frisyren. Den största statyetten, från Højby, är 
nästan 16 centimeter hög.

Eight Danish bronze statuettes, the majority from Fyn. Ail 
are probably male. One shared characteristic is their 
skullcap-like hairstyle. The largest statuette, from Højby, is 
almost 16 cm tall.

Flertalet av de öländska statyetterna (fyra av fem), är 
stående gestalter men en statyett som påträffades i 
Vipetorps borg sitter ned. Statyetten finns avbildad 
redan i Nils Henric Sjöborgs verk ”Samlingar för Nor
dens fornälskare” från 1822 och är av särskilt intresse, 
eftersom det är en av de fåtaliga statyetter där vi har en 
närmare beskrivning av fyndomständigheterna. Den 
blev funnen under en större sten som låg centralt i 
borgen. Tillsammans med statyetten påträffades 
bland annat en lansspets och en bronsnål som båda 
har daterats till 400-talet e.Kr, samt en ”stridsyxa” av 
sten som dessvärre är förkommen (Stenberger 1933: 
245-246, med där anf. arb.). Statyetten ser ut att ha 
hållit något i händerna, båda händerna hålls slutna 
men har hål i mitten. Även statyetterna från Himmels- 
berga och Laxeby endast ser ut att ha hållit i ett före
mål, men sannolikt bara i den högra handen.

Både de danska och de öländska bronsstatyetterna 
beskrivs ibland som avbildningar eller kopior av ro
merska statyetter (jfr Arne 1909:182 & Lund Hansen 
1987:228), men utan särskilt goda grunder. Givetvis 
kan man anta att närvaron av romerska statyetter 
påverkat våra förfäder, men formmässigt anar man 
snarast inflytande av keltiska ideal med avseende på 
till exempel bålens proportioner i förhållande till ar
mar och ben. I övrigt verkar de inhemskt tillverkade 
statyetterna, i första hand de danska, vara utformade 
i en mycket självmedveten stil som sannolikt varit väl 
förankrad i den lokala kulturen.

Guldmannen från Fyn och figurinen från Kymbo
Från Fyn, närmare bestämt Slipshavnskogen vid Ny
borg, kommer även en spektakulär guldstatyett. Som 
så ofta är det en naken mansfigur som är framställd, 
men i övrigt uppvisar statyetten helt unika särdrag. 
Den är knappt sju centimeter hög och tillverkad av 
tunna guldbleck. Fotsulorna har hål som tyder på att
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Öländska statyetter. Fyndorter från vänster, ovan: Laxeby 
i Köpings socken. Himmelsberga i Långlöt socken.
Till vänster: Vipetorps borg vid Mossberga i Högrums 
socken. Av statyetten från Vanserum återstår bara halva 
kroppen, men en intressant detalj är att den har ett tydligt 
bälte om livet (ur Fornvännen 1909).

Statuettes from Öländ. Find location (l-r): Laxeby, Köping 
parish; Himmelsberga, Långlöt parish; Vipetorp hill-fort, 
Mossberga, Högrum parish. One interesting detail on the 
statuette from Vanserum (despite being only half extant) 
is that he is obviously eguipped with a belt (After Forn
vännen igog.)



Guldmannen från Slips- 
havnskogen är nästan sju 
centimeter hög. Den har 
beskrivits som en guda
bild eller en avbildning av 
en person ur samhällets 
högre skikt. Men hur ge
stalten uppfattas är i sista 
hand upp till betraktaren 
att avgöra, är det en 
maktfullkomlig härskare 
som vi ser, eller kanske 
en lätt hukande gestalt på 
väg att offras, eller låta sig 
offras?

The gold man from 
Slipshavnskogen Is al
most 7 cm tall. He has 
been described either as 
an image of a god, or 
else a person from the 
highest tier of society. 
However, the interpreta
tion of this figure is 
ultimately up to the 
observer. Is this an all- 
powerful ruler we see 
before us, or perhaps 
a slightly cowed figure 
about to be unwillingly - 
or even willingly - 
sacrificed?



Kymbofigurinens kropp är gjuten av en kopparlegering och The body of the Kymbo figurine is cast in copper alloy; the
den dubbla halsringen är av guld. Skala ca 2:1. double neck ring is made of gold. Scale c. 2:1.

den varit monterad på någon typ av sockel eller lik
nande. Den står rakt upp, med armarna hängande ut
med sidorna, händerna är kupade och kan ursprung
ligen ha gripit om något. Huvudet och anletsdragen är 
omsorgsfullt utformade, delvis med hjälp av pålagda 
tenar och filigran. Om halsen sitter en kraftig dubbel 
halsring, likaledes av guld. En mycket märklig detalj 
är genitalierna som är detaljerat utformade, den har 
dock ingen fallos utan penisen hänger slak, men har en 
tydligt omvriden form som en skruv. Detta lär anato
miskt likna en grispenis, vilket kan ge associationer till 
guden Frej. En av hans följeslagare är ju den guldglän
sande galten Gullinburste (”Gyllenborst”).

Statyetten framkom som en del av en större guld
skatt som påträffades med hjälp av metalldetektor. 
Skatten kan dateras till 500-talet e.Kr. och har tolkats 
som en guldsmeds lager (Vebæk 1990).

En dubbel halsring av guld bär även figurinen från 
Kymbo i Västergötland som i övrigt är gjuten av en 
kopparlegering. Kymbofigurinen saknar dock helt 
könsattribut och är mycket mindre än den danske 
guldmannen, med sina cirka tre centimeters höjd är 
den närmare Lundafigurinerna i storlek. Den är 
stramt och enkelt utförd, med en upprätt eller ut
sträckt kroppshållning, samt stiliserade anletsdrag 
och armar. Ben och fötter är fint skulpterade och fot
terna pekar markant nedåt.

Kymbofigurinen är intressant inte bara på grund av 
storleken, som alltså är direkt jämförbar med figu- 
rinerna från Lunda, utan även för att den, i likhet med 
dessa, varken har upphängningsöglor eller möjlighet 
att stå upp av sig själv. Även den enkla gestaltningen 
av anletsdragen påminner om utformningen av figuri- 
nerna A och C. Likaså är det värt att påpeka att både
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Kymbofigurinen och figurin C har givits markant 
nedåtriktade fotter.

Den gestalt som man har skapat i Kymbo kan tol
kas som naken, men i så fall könlös, vilket ju är en 
mycket distinkt skillnad gentemot Lundafigurerna. 
Kymbofigurinens viktigaste, ja eventuellt enda attri
but, är med all sannolikhet den dubbla halsringen, 
förmodligen har den varit tillräcklig för att ge den en 
tydlig identitet i sin samtid.

Frej, Tor och Oden
Från Norden finns ett fåtal små statyetter knutna till 
vikingatid, vilka av flera forskare presenteras som 
avbilder av igenkännbara gudar. Den mest kända 
statyetten från svenskt område, som det i princip rå
der konsensus om, torde vara den sittande mansfigu- 
ren från Rällinge i Lunda socken i Södermanland som 
anses föreställa Frö (jfr t.ex. Trotzig 1983:367 & 
Ström 1961:178), även om premisserna för tolkning
en kan ifrågasättas.

Redan när den första figurinen påträffades vid 
Lunda så gjorde vi kopplingar till stayetten från Räl
linge, eftersom det fanns flera uppenbara likheter. 
Dels det faktum att båda är framställda med en mar
kant fallos, dels att båda har påträffats i Söderman
land och i anknytning till odelade ”Lunda”-namn, 
Lunda socken respektive Lunda gård.

Sett som helhet kan man dock inte säga att Lunda- 
figurinerna och ”RällingeFrö”, utöver fallosarna, 
uppvisar några större likheter med avseende på ge
staltning. Rällingestatyetten avbildar en sittande fi
gur med benen lagda i så kallad lotusställning, den 
högra handen hålls om skägget/hakan i en avslapp
nad (tankfull?) gest och den vänstra handen vilar på 
vänster knä. Anletsdragen som ögon, öron, näsa, 
skägg och mustascher är mycket tydligt utformade i 
en stil som för en sentida betraktare kan framstå som

Ey ra r la n dstaty ette n.
The Eyrarland statuette.
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närmast karikerande, eller i vilket fall övertydlig. Ge
stalten är naken, men bär på huvudet en mycket mar
kant strutformad hjälm eller mössa och på höger 
handled en armring. Eventuellt syns en armring även 
vid vänster hand, men armen är avbruten precis invid 
handloven så det är inte lika otvetydigt.

Gesten med handen som greppar om skägget an
knyter till andra (sen-) vikingatida figuriner från Nor
den. Från Eyrarland på Island kommer den mest väl
bekanta av dessa. Det är en 6,7 centimeter hög sittan
de mansfigur som är gjuten i brons. Den brukar all
mänt presenteras som en bild av Tor (ex. Hultkrantz 
1991:92 & Perkins 2001). Figuren har flera drag ge
mensamma med Rällingestatyetten, men ändå en helt 
egen framtoning. Båda sitter alltså ned, men Torsfigu- 
ren sitter upprätt på en fyrbent stol. Det mest iögon
fallande är kanske skägget och dess förlängning. Fi
guren greppar med båda händerna om skägget strax 
under hakan så att skägget delar sig. Ett stycke under 
händerna övergår ”skägget” i en form som enklast 
kan beskrivas som en uppochnedvänd klöver. Det är 
detta som har tolkats som Tors mest välkända attri
but: hammaren. På huvudet bär han en konisk hjälm 
eller mössa/hatt, men är i övrigt tillsynes naken, till 
exempel är tårna detaljerat återgivna: ”... his bare 
toes are a prominent feature of the object” (Perkins 
2001:85). I likhet med Rällingestatyetten är huvudet 
oproportionerligt stort och mycken omsorg har äg
nats dess utformning, förutom den toppiga huvud
bonaden känner man igen de stora glosögonen, en 
stor näsa och markerade öron samt en omsorgsfullt 
skulpterad mustasch.

Ytterligare tre små figuriner som greppar om ett 
långt skägg på ett liknande sätt är kända. I ett kvarter 
invid Funds domkyrka tillvaratogs på 1930-talet en 
av dessa, en liten statyett som är snidad av valross- 
tand. Statyetten är formad som en mansfigur som sit-

Tor från Lund tvinnar (?) sitt skägg. 
Thor from Lund twisting his beard.
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ter på en så kallad kubbstol. Mannen greppar om sitt 
skägg med båda händer, skägget är här format som en 
lång fläta som går från hakspetsen ända ned till fot
terna, medan mustascher saknas helt. Handgreppet 
om skägget skiljer sig från den isländska statyetten 
och har beskrivits som att ”... han tvinnar eller stryker 
med händerna” (Lindquist 1963:70). Anletsdragen 
domineras av de stora runda ögonen, medan näsa, 
mun och öron är mindre framträdande. Huvudet är 
runt och har en streckornering på hjässan som sanno
likt markerar hår eller möjligen en liten mössa. Bak
sidan av skulpturen är ornerad med tio punktcirklar, 
flertalet på stolsryggen men även en cirkel på vardera 
axeln. Även denna statyett har tolkats som Tor. Den 
förste forskare som gjorde detta var Ivar Lindquist, 
som baserade sin tolkning bland annat på det faktum 
att figuren är avbildad sittande på en stol. Återigen 
refereras till Adam av Bremens beskrivning av Upp- 
salatemplet, där ju Torsstatyn skildras som sittande på 
en tron. Lindquist menar även att de fyra översta av 
punktcirklarna på statyettens baksida formar en tors- 
hammare (Lindquist 1963).

De återstående två nordiska figuriner som greppar 
om skägget är av andra material, en från Baldurshei- 
mur på Island är tillverkad av valben och från Feddet 
på Själland finns en bärnstensfigur. En gjuten brons- 
figurin från Chernaia Moglia i Chernigov i Ukraina 
anknyter till samma tema, men håller bara i skägget 
med en hand. Figurinen från Ukraina har ett tydligt 
bälte om livet, vilket har tokats som Tors styrkebälte, 
Megingjord (Perkins 2001:70-71, med där anf. arb.). 
Ett drag som förenar dessa tre figuriner med ”Tor” 
från Lund är att samtliga har markant rundade huvu
den utan distinkt huvudbonad, ingen av dem sitter 
dock på en stol.

Richard Perkins menar att alla dessa figuriner är 
amuletter, närmare bestämt vindamuletter som skulle

Figurinen från Baldursheimur är ett gravfynd och påträffa
des tillsammans med en uppsättning spelbrickor.

The figurine from Baldursheimur came from a grave and 
was found in association with a set of gaming pieces.

ge de sjöfarande vikingarna goda vindar. Perkins häv
dar att figurerna avbildar Tor när han blåser i sitt 
skägg och därigenom framkallar vind. Denna tolk
ning baserar Perkins bland annat på avsnitt ur isländ
ska sagor (Perkins 2001).

Flera av dessa figurer har även tolkats som kungen 
i ett vikingatida brädspel, eventuellt utformade som
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Oden från Uppåkra. 
Figurinen är knappt 
fem centimeter hög, 
dess nedre del är ut
formad som en fäst- 
tapp.

Odin from Uppåkra. 
The figurine is just 
over 5 cm tall, its 
base in the form of 
a peg.

en kombination av gudabilder och spelpjäser (jfr Ro
sendahl 1990). Något som kan styrka en sådan tolkning 
är att den mest ”sannolika” spelpjäsen, valbensfiguren 
från Island, påträffades tillsammans med en uppsätt
ning spelbrickor, men även figurinen från Ukraina på
träffades tillsammans med både spelbrickor och tär
ningar. Båda dessa är dessutom gravfynd vilket torde 
vara helt unikt i sammanhanget.

En bronsfigurin från Uppåkra som kan dateras till 
800-9oo-tal anses avbilda Oden. Med sitt långa smala 
huvud och upprättstående gestalt har den snarare likhe
ter med några av statyetterna från Fyn än med de kro
nologiskt närliggande figurinerna från Rällinge och 
Eyrarland.

Figurinen från Uppåkra kan tolkas som enögd och 
står upprätt, närmast i givakt, med knutna händer. I hän
derna finns det dessutom järnrester, vilket tyder på att 
den hållit i något, eventuellt vapen. Gestalten är på
klädd, fina ristade linjer på fram- och baksida antyder

dräktdetaljer (Larsson & Hårdh 1997). Klädseln 
kan tolkas som ett knälångt koltliknande plagg och 
det finns en antydan till ett bälte om livet. På huvu
det har den två kraftiga horn.

Det hornprydda huvudet och klädedräkten, med 
tydligt återgivna bälten, återkommer på två figurer 
från Uppland: en från Ekhammar i Kungsängens 
socken och en från Birka, vilka ovanligt nog har 
påträffats i gravar. Båda figurerna har dock en ögla 
på baksidan och har förmodligen burits fastsydda 
på klädseln eller liknande, vilket även det särskiljer 
dem från flertalet av de övriga figuriner och staty
etter som beskrivs i denna artikel. De är båda gjutna 
i ett stycke, Birkafiguren är av silver och den från 
Kungsängen av brons. Figurerna håller armarna ut
sträckta åt sidorna och båda håller ett svärd i den 
ena handen; i klingan eller skidan strax under det 
nedre hjaltet. I den andra handen håller figuren från 
Kungsängen två korslagda stavar, medan figuren 
från Birka håller i en stav eller ett spjut. Kungsäng- 
enfigurens horn avslutas med fågelhuvuden i ända
rna, liknande former finns antydda även på den 
andra figuren. Figurerna har daterats till tidig vi
kingatid, men själva motivet med den behornade 
och beväpnade figuren, ofta framställd som på 
språng eller dansande, återkommer i ett flertal sam
manhang och inom ett stort geografiskt område ti
digare under järnålder, i första hand vendeltid. Ex
empelvis på hjälmar från Sotton Ffoo och Valsgär
de. Det återfinns vidare på bildvävnader från Ose- 
berg, på ett så kallat Birkamynt med mera (jfr Ring- 
quist 1969). Även på en av bronsmatriserna från 
Torslunda på Öland (de så kallade Torslundaplåtar- 
na), återfinner vi en variant av figuren.

Från Skåne, närmare bestämt Lindby i Svens- 
torps socken, kommer även en annan figurin som 
ansetts föreställa Oden men som har en delvis an-
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Längst till vänster: Oden från Kungsängen. På baksi
dan sitter en upphängningsögla.

Oden från Lindby. Det ena ögat är slutet och i likhet 
med de flesta andra figuriner som förknippas med 
Oden så har den dessutom ett knälångt koltliknande 
plagg (ur Fornvännen 4).

Odin from Kungsängen. A means of suspension is 
provided on the back of the figurine.

Odin from Lindby. One eye is closed and, in common 
with the majority of other Odin figurines, he wears a 
knee-length, frock-like garment. After Fornvännen 4.

nan karaktär. Den är cirka sju centimeter hög och av
bildar en mansgestalt som står upp. I likhet med Upp- 
åkrafigurinen har den tydligt markerade kläder, en 
knälång kolt eller rock, med ett bälte om livet. Benen 
är raka och fotterna pekar rakt fram. Den högra han
den håller i bältet, den vänstra armen är avbruten 
strax under axeln men vinkeln på stumpen som finns 
kvar tyder på att den hållits på samma sätt. Om så 
varit fallet så är det alltså samma armställning som vi 
känner igen hos Lundafigurinerna, även om utform
ningen är lite annorlunda. Huvudet är oproportioner
ligt stort och dominerar intrycket. Utformningen av 
huvudet har många drag som liknar figurinerna från 
Rällinge och Eyrarland. Samtliga har toppiga hjäl
mar/mössor och stora uppvridna mustascher, Lindby- 
figurinen har även ett spetsigt utstickande hakskägg 
även om det är kortare än de övrigas. Näsan ser ut att 
vara avslagen så man kan inte veta om den varit lika 
framträdande som de andras.

Återigen är det återgivningen av ögonen som gjort att 
bland andra Raymond 1. Page har tolkat figurinen 
som en Odensfigur är ögonen, det högra ögat hålls 
nämligen slutet, vilket kan tolkas som att det saknas 
(Page 1990:8).

Silverfigurinen från Eketorp
Ortnamnet Eketorp förknippar nog de flesta, som är 
intresserade av förhistoria och arkeologi, i första 
hand med den undersökta och rekonstruerade forn- 
borgen på Öland med samma namn. Ett annat Eke
torp finns i Edsbergs socken i Närke och det är fynd
platsen för en stor vikingatida silverskatt, ”En av de 
rikaste och till sammansättningen originellaste silver
skatterna från fastlandssvenskt område ...” (Stenber- 
ger 1979:731). Skatten framkom vid plöjning av en 
åker, som sannolikt var ett kärr när skatten lades ner 
(Ekelund 1956:148).
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Figurinen från Eketorp. Med den 
högra handen fattar estalten om 
handtaget/kaveln och med den 
vänstra om svärdsslidan. Den
nötta ytan skvallrar om att 
figurinen burits och hanterats 
under lång tid innan den lades 
ner i jorden.
Stolen från Eketorpsskatten lagd 
på ena sidan. Den dekoreratle ' 
ytan är sliten, men bär spår av 
förgyllning. I stolens framsida 
syns två runda fästhål, men ge
stalten som suttit på "tronen"

* saknas.

X
Sword-bearing figurine from 
Eketorp. The right hand grips the 
handle while the left holds the 
sheath. The worn surface 
demonstrates that the figurine 
has been handled over a long 
period of time before being 
deposited in the ground.
The chair from the Eketorp 
hoard, resting on its side. The 
decorated surface, despite wear, 
still shows traces of gilding. The 
Wvo circular holes in the front of 
the chair secured the figure who 
originally sat on this 'throne'.



I skatten ingår en 3,7 centimeter lång figurin som är 
utförd i silver med spår av förgyllning. Figurinen från 
Eketorp är unik i sin utformning, men har två av de 
detaljer eller attribut som man återfinner på de ovan 
presenterade figurinerna förknippade med Oden, 
nämligen ett vapen och ett knälångt klädesplagg. I 
likhet med figurerna från Kungsängen och Birka (se 
ovan) har den även en fästögla på baksidan. Vapnet, 
ett svärd, bär den i händerna, tillsynes redo att dra 
svärdet ur slidan. Figurinens yta är nött men på de 
delar som inte varit så utsatta för nötning kan man se 
hur omsorgsfullt skulpterad den är. Notera framför 
allt dräktens veck är utmed överkroppens sidor där 
även rester förgyllningen har bevarats. På det runda 
huvudet är endast ögonen är tydliga som två djupa 
hålor, men på en närbild anar man dessutom smala 
ristade streck på hjässan som kan markera en frisyr.

Förutom figurinen innehåller skatten ett antal and
ra föremål som kan betecknas som amuletter. Där 
finns bland annat en torshammare och flera små eld- 
stålsformade hängen. Ett ovanligt föremål är ett 
knappt två centimeter högt hänge, format som en stol. 
På dess framsida finns två fästhål och på sätet finns 
lödspår, som indikerar att en figur ursprungligen suttit 
på den (Ekelund 1956:165-167). Hängen utformade 
som miniatyrstolar, ofta som kubbstolar, har tolkats 
som symboliska högsäten ägnade till Oden (Arrhenius 
1961:156). Men som framgår av den ovan presente
rade tolkningen av figurinen från Lund, så har kubb- 
stolen även tillskrivits Tor som attribut.

I övrigt består skatten bland annat av drygt 250 
mynt, samt bitsilver, halsringar, spännen, hängsmyck- 
en, ringar med mera. Flertalet av mynten är arabiska 
och de yngsta mynten är präglade på 950-talet.

Manligt - kvinnligt, några udda exemplar
Lika dominerande som de kvinnliga gestalterna synes 
vara under bronsålder, lika uppenbar är dominansen 
av manliga gestalter i järnåldersmaterialet. Helt sak
nas dock inte framställningar av kvinnliga gestalter. 
Flera silverhängen som avbildar kvinnofigurer i pro
fil, bland andra ett från vardera Klinteby i Köping 
socken på Öland respektive Björkö (Birka) i Adelsö 
socken i Uppland, har tolkats som Valkyrior. Dessa är 
emellertid hängen av smyckekaraktär och inte fristå
ende rundskulpterade figuriner.

En liten sådan kvinnofigurin gjuten i brons är dock 
funnen i Oja socken på Gotland. Till skillnad från 
flertalet av sina manliga gelikar är hon tydligt på
klädd. Dräkten går nästan ned till anklarna och hålls 
samman av ett bälte om livet. Figuren står upprätt 
och håller händerna och delvis underarmarna mot 
magen, på så sätt att armarna står ut från kroppen 
som öglor, i likhet med Lindbyfigurinen. Dräkten sak
nar detaljer, men håret är modellerat som en knut i 
nacken. Med en höjd på ungefär fem centimeter är 
den nära Lundafigurinerna i storlek.

Kvinnofigurinen från Öja 
(ur Fornvännen 1909).

Female figurine from Öja. 
After Fornvännen ;909.

Nära och avlägsna släktingar 91



En nastan nio centimeter hög bronsstatyett från Fer- 
ritslev i Rolfsted sogn på Fyn, avbildar en slank kvin
nogestalt. Statyetten kan inte dateras närmare, men 
en detalj som kan ha relevans för dateringen är att 
den har en kalottliknande frisyr som påminner om de 
ovan presenterade mansgestalterna från Fyn. Som 
syns på bilden är kvinnan från Ferritslev enkelt ut
förd, men anatomiska detaljer som bröstvårtor och 
navel är tydligt markerade. Ett intressant särdrag är 
magens utformning, på nedre delen av buken är två 
bågformiga valkar, de fortsätter inte runt på ryggen 
som om det vore ett bälte, utan förefaller vara just 
valkar eller hudveck. Detta ger associationer till en 
ovan omnämnd kvinnogestalt av trä från Ræbild i 
norra Jylland, som också har tydliga valkar utsnidade 
på buken.

Släktingar men inte syskon ...
Efter vår genomgång av ”mänskliga” gestalter på 
brakteater och guldgubbar, liksom tredimensionella 
antropomorfa framställningar från förhistorisk tid, så 
kvarstår vårt ursprungliga intryck att Lundafiguriner- 
na har ett alldeles eget uttryck. Men presentationen 
har även visat att det också finns gemensamma drag i 
gestaltningarna som ändå relativt tydligt placerar in 
figurinerna som en del i en i huvudsak nordisk tradi
tion. En annan iakttagelse som kan göras är att gestal
terna på brakteater och guldgubbar har utformats uti
från ett antal återkommande teman, medan de tredi
mensionella figurerna nästan alltid är unika särpräg
lade gestalter. Gemensamma drag och attribut kan 
dock anas, exempelvis den grupp av vikingatida figu

rerna som samtliga greppar om sina skägg. Men den 
enda riktigt distinkta ”grupp” man kan urskilja är de 
halsringsprydda gudinnorna från slutet av bronsål
der-äldsta järnålder. Möjligen kan man hävda att man 
bland de enkla mans- och kvinnogestalterna av trä 
kan urskilja ett enhetligt fruktbarhetstema där fram
ställningen av gestalternas könsorgan varit väsentlig. 
Men som vi påpekat återfinns sådana figurer över 
stora delar av världen och från vitt skilda tidsperioder.

Ser vi på de figuriner och statyetter som är mer 
eller mindre samtida med, eller yngre än, Lundafigu- 
rinerna så finns det flera drag värda att notera. Om 
man bortser från träfigurerna så är brons det domine
rande materialet, likaså består det nästa enbart av 
manliga gestalter. Flertalet förefaller även vara nak
na, i vilket fall har bara ett fåtal en tydligt återgiven 
klädsel, men en framträdande fallos har egentligen 
bara de sörmländska figurinerna från Funda och Räl- 
linge. En annan iakttagelse är att flera av de äldre fi
gurinerna har en omsorgsfullt utformad frisyr medan 
några av de yngre gestalterna, som exempelvis Räl- 
lingefrö, har försetts med huvudbonader.

Det går även att skönja en kronologi, i så måtto att 
de flesta av de vikingatida figurinerna sitter ned eller i 
vilket fall har utformats så att de står stadigt av sig 
själv, alternativt är försedda med fästöglor. Figuriner
na från tidigare perioder av järnåldern avbildar nästan 
genomgående upprätta/utsträckta gestalter som inte 
kan stå upp utan någon form av stöd. Detta kan ses 
som indikationer på förändringar i den praktiska han
teringen av figuriner och gudabilder och kanske indi
rekt i vilket förhållningssätt man haft till dem.
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Bronsfigurinen från Ferritsleg på Fyn, här tillsammans med 
figurinen från Torslundmindie. I likhet med^e manliga ge

stalterna från Fyn har figuynen från Ferritslev.en omsorgs
fullt utformad frisyr, men Jttlydligt särdrag är de markanta 

hudvecken (ärren?) på bflåeh. ' “

Bronze figurine from Ferritslev, Fyn, juxtaposed with the 
figurine from Torslundminde. In common with the male 
figures from Fyn, the figurine from Ferritslev has a carefully 
rendered head of hair. However, one clear characteristic 
here are the folds of skin (scars?) on his belly.
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Skrifternas gudabilder

De skriftliga källorna kan ge en vägledning om hur 
figurinerna brukades av människorna eller den enskil
da människan på Lunda under mellersta järnåldern. 
De källor som står till buds är framför allt berättelser 
från den fornskandinaviska religionens slutskede som 
finns bevarade i ett flertal medeltida handskrifter från 
främst Island och Norge. Det här källmaterialet erbju
der andra möjligheter att nå människornas föreställ
nings- och tankevärld än de fysiska föremål som vi 
hittills har jämfört med.

Originalhandskrifterna förvaras i olika arkiv i 
Norden, de flesta på Island. Huvuddelen av källorna 
har publicerats och finns tillgängliga i svenska över
sättningar. Vi har använt de svenska översättningarna 
där sådana funnits att tillgå. I några fall har egna över
sättningar gjorts från isländskan.

Gudabilderna är i litteraturen omnämnda dels som 
större figurer i människoskepnad, dels såsom mindre 
amuletter - gudafigurer som var möjliga att bära i 
fickan eller i en pung. I det följande vill vi ta reda på i 
vilka sammanhang och på vilket sätt, gudabilder före
kommer i fornnordiska källor och andra skriftliga käl
lor. Hur beskrivs de? Vilka attribut har de? Vilka gu
dar avbildades?

En amulett kan, som redan nämnts, definieras som 
ett litet föremål med en speciell inneboende kraft. 
Amuletternas användning kan sammanfattas i två 
huvudsakliga områden som också kunde komplettera 
varandra. Dels var de magiska objekt som skyddade 
bäraren från olycka eller gav personen speciell kraft,

det vill säga en form av skyddsmagi, dels kunde amu
letterna användas som kommunikativa länkar till gu
darna (Simek 1993:14f). I de senare funktionen var 
amuletterna förmodligen utformade som gudafigurer 
eller små statyetter. Man kan förmoda att dessa före
mål varit skyddsamuletter eller votivamuletter som 
kunnat åberopa en särskild guds skydd eller kraft. 
När det gäller amuletterna i form av små helfigurer är 
det sannolikt att de även haft en utvidgad funktion 
som representant för gudens makt. I Hallfreds saga 
finns ett exempel på att man blotat till en amulett i 
form av en liten gudastatyett (se nedan). Denna funk
tion - offrandet eller blotandet som är jämförbart 
med kulten av stora gudabilder - gör att de små gud- 
astatyetterna intar en särställning i förhållande till 
övriga typer av amuletter.

I det följande ges exempel på hur gudabilder om
nämns i litteraturen. Denna genomgång kan inte an
ses som fullständig, men ambitionen har ändå varit 
att i möjligaste mån täcka in de situationer och de 
källor som nämner gudabilder i fornskandinavisk tra
dition. I det här sammanhanget har ett av de skriftliga 
källmaterielen, runinskrifterna, inte medtagits. Detta 
beror främst på att runinskrifterna inte behandlar 
gudabilder även om det i ett fåtal fall kan finnas en 
figur avbildad på exempelvis en runsten (Gräslund 
2001:41). De skriftliga källorna är, liksom allt käll
material, behäftade med en rad källkritiska problem 
och användningen av de norröna fornnordiska käl
lorna i arkeologiska sammanhang har också varierat
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stort under olika tider. En viss medvetenhet kring 
detta är nödvändig och inledningsvis presenteras där
för källmaterialet i sig.

Avsikten med detta kapitel är alltså att utifrån det 
skriftliga källmaterialet spegla hur Lundafigurinerna 
kan ha fungerat i livet på gården Lunda. Även om 
gudabilder har fungerat - som vi ska se - i offerritua
len och i blotandet, har inte själva offerhandlingarna 
stått i fokus i den här studien. Dessa ritualer har re
dan rönt stort intresse både i forskningen och littera
turen (jfr exempelvis Näsström zooz).

Det skriftliga källmaterialet 
- en presentation
Det källmaterial som är användbart i det här sam
manhanget är de skrifter som är författade eller upp
rättade främst under medeltiden. Dels finns källor av 
berättande karaktär det vill säga kalendarier, nekro
loger, annaler och diarier samt kungalängder och krö- 
nikeskrivningar. Dels finns källor som brukar beteck
nas som kvarlevor, vilka utgörs av urkunder, brev, 
jordeböcker, räkenskaper, lagar och domböcker. Des
sa källor har på källkritiska grunder ansetts som det 
mest tillförlitliga källmaterialet av de två grupperna. I 
äldre historieskrivning byggde framställningen i hu
vudsak på de berättande källorna (Norborg 197z: 
55). I äldre arkeologisk forskning användes ofta den 
fornnordiska litteraturen som inspirationskälla (ex
empelvis Lindqvist 1917, 1936 och Nerman 1918). 
Senare förkastades denna tradition och den fornnor
diska litteraturen kom inte att utnyttjats i någon hög
re grad inom den arkeologiska forskningen (jfr Olsen 
1966). Först under de senaste decennierna har trend
en vänt och den norröna litteraturen uppmärksam
mats som källa för medeltiden och den yngre järn
ålderns samhälle och samhällsliv, om än med vissa 
förebehåll (se Sundqvist zooz:39ff och där anf. arb.

yf' /hk/ X J- 7 ' 'T.,,. y , r, .

»-/ 'Z....../,. „.'v'».;,*.’,,

z/Oz

Studier

Svärges Hedna 
Litteratur

Akademisk Avhandling

BIRGER NERMAN

Uppaele 1813. K. W. Appelborg* Boktryckeri

Under det tidiga igoo-talet var den norröna litteraturen en 
viktig källa för arkeologer. Många studier av fornlämningar 
tog sin utgångspunkt bland annat i Ynglingasagans kunga
längder. Ett exempel på detta är Birger Nermans avhandling 
Studier över Svärges Hedna Litteratur från 1913.

The literary sources formed a key resource for early 20th- 
century archaeologists. For example, the starting point for 
many an archaeological study - including Birger Neman's 
thesis Studier över Svärges Hedna Litteratur (1913) - was 
the royal lines of succession detailed in the Ynglinga saga.
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Att gudarna Oden, Tor och Frö sattes i samband med fom- 
lämningar illustreras här på ett tydligt sätt på en teckning av 
Uppsala högar från Götiska förbundets tid. I konsten avbil
dades ofta gudarna Oden och Tor men här återfinns även 
den mer sällan gestaltade fruktbarhetsguden Frö.

A clear example of how the gods Odin, Thor and Frey were 
considered integral to any study of archaeological remains: 
a drawing of the Uppsala mounds from the time of the 
Götiska förbundet Odin and Thor commonly occur in art
work of this kind, but the fertility god Frey appears less 
frequently.

samt Gurevitj 1985). För vårt vidkommande har 
emellertid få källmaterial visat sig vara användbara. 
Det är främst tre ”grupper” av källor som har kunnat 
utnyttjas när det gäller gudabilder.

Isländska sagor
Den isländska litteraturen utgör den största gruppen 
av skrifter. Där finner man också flertalet skildringar 
om gudabilder och hov. De isländska sagorna byggde

ursprungligen på de muntliga traditioner och minnen 
som islänningarna tog med sig från Norge. En stor del 
av berättelserna var sagor som både hade ett histo
riskt innehåll och bestod av fiktiva händelser. De mest 
kända av dessa var eddapoesins guda- och hjältesång
er. I och med Islands kristnande omkring år 1000 ut
vecklades bland annat skrivkonsten, vilket fick stor 
betydelse för saga berättelserna vilka därmed kunde 
sättas på pränt.

Den isländska litteraturen brukar företrädesvis 
grupperas utifrån sitt innehåll; Islänningasagorna är 
släkt- eller ättesagor från 1200-talet, vanligtvis utan 
namngivna författare. Perioden som avhandlas är 
landnamsperioden, ungefär tiden 930-1030, som ock
så kallas saga tiden. Inom denna grupp ryms exem
pelvis Vatnsdcela saga och Eyrbyggja saga. Fornal- 
darsagorna (forntidssagor) är släkt med ovanstående 
men har ett lägre källvärde eftersom de vanligen in
nehåller myter med berättelser om jättar och dvärgar 
och så vidare. Sagor om missionskungarna tillkom 
mot slutet av 11 oo-talet, däribland Olav Trygg- 
vasons saga och Olav den heliges saga. Snorre Stur- 
lusson framstår som en av de främsta författarna vid 
denna tid och hans verk Heimskringla är en krönika 
över de norska kungarna och jarlarna. Under 13oo
talet utkom de så kallade Efterklassiska islänningasa
gorna. Den perioden brukar karakteriseras som en tid 
av sammanställningar och antologier av äldre texter. 
Viktiga sådana handskrifter är Mödruvallabok, Vatns- 
hyrna och Flateyjarbok med många islänninga- och 
kungasagor. Under 1300-talet ebbade i stort sett den 
gamla isländska poesin ut, åtminstone i sin tradition 
av edda- och skaldediktning (Hallberg 1992).

Den norröna litteraturen är huvudsakligen indirekt 
i förhållande till de händelser som beskrivs. Litteratu
ren skildrar mötet mellan hedendom och kristendom 
eller rent hedniska förhållanden. Den fornskandina-
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Den sida i Hallfredssagan i 
Flateyarbok där Hallfreds 
torsamulett omnämns. 
Flateyjarbok som är den 
största av alla bevarade 
isländska skinnböcker från 
medeltiden. Den skrevs i 
slutet av 1300-talet och 
innehåller norska kunga- 
sagor. Boken förvaras hos 
Arni Magnussons institut i 
Reykjavik.

This page of the Hallfredar 
saga in the Flateyjarbok 
mentions the Thor's amulet 
owned by Hallfred. 
Flateyjarbok is the largest 
surviving medieval Icelandic 
manuscript. Written during 
the late 14th century, it 
contains sagas of the 
Norwegian kings. 
Flateyjarbok is held today at 
the Arni Magnusson 
Institute, Reykjavik.
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viska religionen omtalas i de isländska sagorna och i 
Snorres Edda av personer som tillhörde en annan reli
gion och vid en senare tidpunkt (jfr Hultgård 1996: 
27). Uppteckningarna av de historier och skildringar 
som både möter oss i kungasagorna och i släktsagorna 
är huvudsakligen tillkomna under 1200-talet. Man 
måste också räkna med att hedendom och kristendom 
existerade sida vid sida och influerade varandra 
(Sundqvist 2002:39). I studiet av den norröna littera
turen poängteras också vikten av metodiska textana
lyser (jfr Johannesson 1991, Meulengracht Sörensen 
1992). Medan en äldre forskning diskuterade släkt- 
och kungasagorna antingen som dokument för ett his
toriskt skeende och historiska fakta, eller som poetisk 
litteratur, har modern forskning visat att det är nöd
vändigt att läsa sagorna som både berättelser om och 
tolkningar av verkligheten. Sagorna är ”både och” - 
de skildrar händelser som ägde rum i en tidigare kul
tur. På det sättet kan de användas som källor i en his
torisk eller antropologisk studie, men de är också be
rättande presentationer av det förflutna och därför väl 
lämpade för en litterär analys och tolkning. Ofta kan 
den bakomliggande idévärlden som presenteras i sa
gorna vara viktigare än de enskilda händelser som pre
senteras (Meulengracht Sörensen i992:28ff).

I sagalitteraturen kan man alltså märka en distan
sering från den förkristna religionen och dess seder, 
men också att en distinkt gräns dras upp mot andra 
samhällen och kulturer. Trots detta kan man inte här 
skönja det utanförskap och den förundran som finns 
hos exempelvis Adam av Bremen (se nedan). De is
ländska författarna skildrade inte det förflutna som 
om det vore något främmande, utan integrerade istäl
let det förflutna som något igenkänningsbart och ac
cepterat (Meulengracht Sörensen 1992:37). Olaf Ol
sen, som nog är den som tydligast har tagit avstånd 
från att överhuvudtaget betrakta sagalitteraturen

som pålitlig historisk källa, menar att det i huvudde
len av dessa uppteckningar antingen är fri diktning 
eller traderat material som under den långa muntliga 
traderingen har förvanskats och färgats av författa
rens kristna grundsyn (Olsen 1966:54). Religionshis
torikern Olof Sundqvist poängterar vikten av kritisk 
utvärdering och jämförelser med ett mer direkt käll
material såsom runstenar, ortnamn, arkeologiska 
fynd, skaldedikter och lagtexter (Sundqvist 2002:41).

Slutligen måste något sägas om den isländska litte
raturens bevarandeförhållanden. Många sagor är be
varade i flera olika handskrifter som dessutom är av
skrifter från olika tider. I en del sagor har avskrifterna 
lite olika innehåll, exempelvis när det gäller Olav 
Tryggvasons saga, vilket också medför problem för 
oss eftersom samtliga handskrifter inte har blivit över
satta från isländskan. Det har därför inte varit möjligt 
att här genomföra en fullständig textanalys av det slag 
som Kristinn Johannesson förespråkar i förordet till 
den svenska utgåvan av Snorres kungasagor. Han vill 
understryka att man inte med ”föreliggande översätt
ning som grundval kan åberopa Snorri som historisk 
källa”. Man måste gå tillbaka till den isländska texten 
och jämföra den med eventuella förlagor och andra 
arbeten för att kunna använda den. Och kanske kan 
Snorris text inte ens då anses vara särskilt pålitligt 
”historisk” (Johannesson 1991:15). Tolkningen av 
fornisländska dikter är ofta ett problem vilket beror 
på den komplicerade form denna typ av diktning har. 
Därtill kommer att det finns gott om poetiska om
skrivningar (Sundqvist 1991:17).

Ögonvittnesskildringar
Ögonvittnesskildringar, som vi har valt att kalla den 
andra gruppen av källor, kan anses ha ett högt käll
värde. Beskrivningarna av kult och gudabilder har 
nedskrivits i tidsmässig anslutning till händelserna
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som skildras, men samtidigt kommer dock uppteck
naren från ett annat land med en annan religion och 
kultur. Detta gäller för historieverken som författats 
av den tyske historieskrivaren och ärkebiskopen 
Adam av Bremen, de tyska biskoparna Otto av Bam
berg och Thietmar av Merseburg, den danske histo
rieskrivaren Saxo Grammaticus och de arabiska rese
närerna, exempelvis Ibn Fadlan. Gemensamt för den
na grupp, och i viss mån de isländska sagorna, är att 
beskrivningarna är gjorda ur ett utifrånperspektiv.

Thietmar av Merseburg var tysk krönikör och bis
kop av Merseburg. Han skrev sin stora krönika om 
tysk historia från 980-talet till år 1018 (det år han dog). 
De avsnitt som behandlar samtiden är baserade på 
hans egna erfarenheter. Det är främst hans beskriv
ning av blotet i Lejre på Själland som har uppmärk
sammats av forskningen. Hans iakttagelser anses vara 
relativt trovärdiga i och med att han sannolikt var 
välinformerad om förhållandena i Danmark, men ock
så för att han var en samtida källa (Sawyer 1988:140).

Saxo Grammaticus, som var dansk historieskriva
re och levde i början av 1200-talet, har lämnat en re
dogörelse om templet i Arkona. Hans verk Gesta da- 
norum (Danernas bedrifter) handlar om de äldsta ti
derna fram till år 1185. Den moderna historieforsk
ningen har visat att Saxo Grammaticus bland annat 
använt sig av de isländska fornaldarsagorna. Även 
Saxo har framhållits som en tendensiös skrivare eme
dan hans avsikt var att förhärliga och lyfta fram Dan
marks fornstora dagar.

Ett relativt stort antal arabiska författare nämner i 
sina skrifter det nordliga folket rus (Birkeland 1954). 
Ofta återkommer samma uppgifter i ett flertal källor, 
eftersom författarna gjorde avskrifter av äldre upp
teckningar (Birkeland 1954:6). Ibn Fadians reseberät
telse intar dock en särställning. Han är den mest kän
de arabiske skildraren av nordiska förhållanden och

samtidigt den som gjort den mest utförliga beskriv
ningen av rusernas seder och bruk. Ibn Fadlan var ett 
arabiskt sändebud som fick huvudrollen i den diplo
matiska och religiösa missionen från kalifatet till 
turkfolken i norr i början av 900-talet. Ett av kapitlen 
handlar om rusfolket som han träffade vid floden Atil 
(Wikander i^ySnyH). Bland annat innehåller be
skrivningen en skildring av ett offerblot och begrav
ningen av en av rusernas hövdingar. Ibn Fadians be
skrivning kan ses både i ljuset av arkeologisk kunskap 
och i relation till den norröna litteraturen. Beskriv
ningen är både ett resultat av berättarens kulturtill
hörighet och det faktum att han använder tolk samt 
av att naturligtvis även de arabiska begreppen är möj
liga att tolka på skilda sätt (Lund Warmind 1995).

Den i Sverige kanske mest kända källan till forn- 
skandinavisk kult, Adams av Bremen (död före 1095) 
skildring av offerkulten i Uppsala från 1075-1076 
har i äldre forskning ofta betraktats som en autentisk 
ögonvittnesskildring. Religionshistorikern Anders Hult- 
gård betonar i sin kritiska granskning att Adam inte 
personligen bevistade offerfesten, utan förlitar sig på 
olika sagesman (Hultgård 1997). Adam är färgad av 
sin kristna tro och utgår från tysk kultur. Han är dess
utom i sin framställning påverkad av olika litterära 
genrer och översätter beskrivningen till latin, vilket 
ytterligare fjärmar framställningen från den ursprung
liga berättelsen. Trots allt kan skildringen av Upp- 
salablotet ses som en viktig källa till kunskap om den 
förkristna offerritualen (Hultgård 1997:42^.

Medeltida lagtexter
De medeltida lagtexterna betraktas som källor med 
relativt högt värde i fråga om autenticitet (Hultgård 
1996:33). Av lagtexterna är det de norska lagarna, 
Gulatingslagen, Eidsivatingslagen och Borgartings- 
lagen som sannolikt är äldst. Gulatinget som var ett
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av Norges fyra medeltida lagting existerade tidigt, 
och den äldre Gulatingslagen var sannolikt utformad 
redan omkring år 930. Kristenrätten i dessa lagar, 
som stadfäste att den kristna tron var förhärskande, 
nedtecknades förmodligen under första halvan av 
iooo-talet (Kværness 1996: 25f). Grägäs är uppteck
ningarna av lagarna till den isländska fristaten. Av de 
isländska sagorna kan man sluta sig till att lagen är 
nedskriven i början av 11 oo-talet (Kværness 1996: 
33). Lagtexternas förbud var författade mot en hed
nisk kult som var en realitet vid tidpunkten. I lagarna 
omnämns kultplatser, offerritualer och blot (Gula
tingslagen, Grägäs). Det finns också enstaka åsyft
ningar på gudabilder (Eidsivatingslagen). Kultplatser 
benämndes med termerna vi, barg och hov (Hultgård 
i99é:3off).

Gudabilder i källorna
Som redan nämnts förekommer uppgifter om den för
kristna kulten relativt sparsamt i den norröna littera
turen. Ett fåtal sagor ger en bild av gudaamuletter, 
främst Vatnsdæla saga och Hallfreds saga. I ättesa- 
gorna förekommer gudabilder och omnämnande av 
hov företrädesvis i landnamsprocessen, och då i sam
band med att nya gårdar etableras på Island. Hov 
nämns också i samband med konflikter mellan perso
ner varav den ena parten är kristen. När det gäller 
större gudabilder är det kungasagorna som framstår 
som mest informativa. Överhuvudtaget är det i mötet 
mellan den gamla och den nya kulten som hov och 
gudabilder är beskrivna, om än kortfattat. De an
vänds här i konflikten mellan de hedniska bönderna 
och missionskungarna Olav Tryggvason och Olav 
den helige. När det gäller den förkristna offerritualen 
är det framför allt två källor som ger en samman
hängande bild, Håkon den Godes saga i Snorres 
Heimskringla och Eyrbyggja saga. Båda dessa är för-

förseddes de med illustrationer. Uppfattningen om hur de 
fornskandinaviska gudarna tillbads var ofta influerade av 
den kristna ritualen och det kyrkliga rummet. "Odens tem
pel", illustration till Styrbjörns saga, av Jenny 
Nyström-Stoopendaal.

Illustrations accompanied the Icelandic sagas when they 
began to appear in printed form during the 19th and early 
20th centuries. Ideas about how the ancient Scandinavian 
gods had been worshipped were influenced by contem
porary Christian ritual and ecclesiastical space. 'Odin's 
temple' is an illustration by Jenny Nyström-Stoopendaal 
that accompanied a publication of Styrbjörns saga.
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fattade cirka zoo år efter den tid de skildrar och inne
håller en stor mängd ickeautentiska delar. Det finns 
dock delar som sannolikt återger den faktiska kulten. 
Det gäller främst kungens roll vid offerceremonin, 
beskrivningarna av sakrala måltider med ätandet av 
kött från offerdjuren, särskilt hästkött och rituell öl- 
drickning (Hultgård 1996:41^.

Dessa beskrivningar, som vi kan kalla för hedniska 
scenarier, är delvis formelartade. Det är sällan guda
bilderna beskrivs med någon högre detaljeringsgrad 
och informationen om dem i övrigt är relativt knapp
händig. I sagalitteraturen tjänar dock scenarierna 
som en slags katalysator i berättelserna och de leder 
alltid fram till skilda, mer eller mindre dramatiska, 
händelseförlopp.

Den vägledande gudabilden
I den norröna litteraturen framgår tydligt att männis
korna under yngre järnålder upplevde att gudarna 
och ödet styrde deras liv. I vissa fall kunde gudarnas 
delaktighet materialiseras genom användandet av gu
dabilder. Att gudarna eller ödet på olika sätt ledde de 
blivande islänningarna till sina boställen vid land- 
namet, nämns i ett flertal sagor. Vanligt förekomman
de är uppgifter om att högsätesstolparna fördes med 
från Norge, men vid ankomsten till Island kastades de 
överbord (Clunies Ross 1998:14z). Där dessa flöt i 
land bosatte man sig. I Vatnsdcela saga är det istället 
guden, i form av amuletten, som leder Ingemund till 
den plats där han ska bosätta sig.

I Eyrbyggjasagan skildras hur en av guden Tors 
mest hängivna dyrkare, Torolv Mostrarskägg, läm
nade Norges västkust och reste till Island i slutet av 
800-talet och förde med sig sina högsätesstolpar från 
gården hemma i Norge. Han monterade ned sitt ”gu- 
dahov”, packade dess högsätesstolpar och det mesta 
av timret på skeppet. Även den mull som fanns under

fundamentet till torsbilden följde med på färden. ”Då 
kastade Thorolf över bord sina högsätesstolpar, de 
som stått i hovet; på den ena var Tors bild skuren”. 
Där högsätesstolparna flöt i land steg Torolv i land. 
På den platsen, som han kallade Torsnäs, byggde han 
en stor gård som han kallade Hovstad. ”Där lät han 
uppföra ett hov, en stor byggnad med dörr på sido
väggen nära ena änden. Innanför stodo högsätes
stolparna, och i dessa voro spikar inslagna, som kal
lades gudaspikarna ...” (Eyrbyggja saga (Alving 
1990) s. 10). Eyrbyggjasagan anses vara författad i 
mitten av izoo-talet och sannolikt har författaren 
haft Heimskringla som källa även om inte det är sam
ma företeelser som nämns i båda. (Hultgård 1996:38 
samt McCreesh i99z:i74).

Gudabilderna i hovet
Beskrivningen av ett hov förekommer i flera källor. I 
Adam av Bremens framställning av svearnas gudar är 
gudarna namngivna. Deras attribut och egenskaper 
uppmärksammas också. ”Detta folk har ett berömt 
tempel som kallas Uppsala, beläget inte långt från sam
hället Sigtuna. I detta tempel, som är helt och hållet 
prytt med guld, dyrkar folket bilder av tre gudar. Den 
mäktigaste av dem, Tor, har sin tron mitt i salen. På var 
sin sida om honom sitter Oden och Frey. Man säger att 
de har följande betydelser: Tor, säger man, härskar i 
luften och råder över åska och blixt, vind och regn, 
solsken och gröda. Oden, det vill säga raseriet, styr kri
gen och ger människan kraft att bekämpa sina fiender. 
Den tredje, Frey, skänker de dödliga fred och njutning. 
De förser också hans bildstod med en väldig stående 
manslem. Oden framställer de beväpnad, liksom våra 
landsmän Mars. Tor däremot med sin spira tycks likna 
Jupiter.”(Adam av Bremen, kap z6, s. 224). Texten 
fortsätter sedan med en beskrivning av själva blotet.
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Kung Olav talar till bönderna 
på tinget i Hundorp så som 
den norske konstnären Halfdan 
Egedius tänkte sig det (Snorri 
Sturluson Snorres kongesager 
s. 319). Illustrationerna i den 
norske praktutgåvan från 1896- 
1899 utfördes av samtidens 
främsta norska konstnärer och 
utgör numer en av landets 
nationalskatter.

King Olav addresses the free 
farmers at the Hundorp Thing, 
as imagined by the Norwegian 
artist Halfdan Egedius (Snorri 
Sturluson, Snorres kongesager 
p. 31g). Illustrated by the fore
most Norwegian artists of the 
day, this luxury edition from 
i8g6-i8gg is now considered 
a national treasure.

Tors hov avbildat av konstnären Eilif Peter
sen i den norska praktutgåvan från 1896- 
1899 (Snorri Sturluson, Snorres 
kongesager s. 176).

Thor's hov as imagined by the artist Eilif 
Petersen (Snorri Sturluson, Snorres 
kongesager p. 176).



De flesta runstenar är uttalat kristna 
med ett kors som en central del i 
ristningen. I detta fall, från Släbro i 
Nicolai socken, Södermanland (Sö 
367), har stenen inget kors utan ett 
ansikte. Man spekulerat huruvida 
ansiktet har sin förebild i en mask 
föreställande Oden (Sneadahl Brink & 
Wachtmeister 1984:73), men då 
samma ansikte även förekommer på 
en del kristna stenar tillsammans 
med kors och böner, kanske det 
mera ska ses som ett ansikte 
framställt i en typisk nordisk stil. I en 
del fall kanske det rent av föreställer 
Kristus.

The majority of rune-stones are 
decidedly Christian, a cross forming 
a central part of the inscription. 
However, in the case of this stone, 
from Släbro, Nicolai parish, Söder
manland (Sö 367), a head appears 
instead of a cross. Some scholars 
have suggested its prototype may 
have been a mask representing Odin 
(Sneadahl, Brink & Wachtmeister 
1984:73). On the other hand, given 
that the same face sometimes 
appears on Christian stones together 
with a cross and prayer inscriptions, 
perhaps it is simply a face rendered 
in a typically Scandinavian style. In 
some cases the face may represent 
Christ.
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I den tidigare nämnda Eyrbyggjasagan skildras dels 
hur hovet såg ut, dels hur det fungerade i samhället. 
”Längst in i hovet var en tillbyggnad på samma sätt 
som koret i kyrkor nuförtiden, och där stod mittpå 
golvet en pall liksom ett altare. — I krets bakom pallen 
voro gudabilder uppställda i tillbyggnaden. Till hovet 
skulle alla män betala avgift, och alla voro skyldiga 
hovgoden att följa med på hans resor, liksom ting
männen u äro skyldiga att följa hövdingen. Goden å 
sin sida skulle på egen bekostnad hålla hovet i stånd, 
så att det icke fick förfalla, och honom ålåg att där 
hålla offergillen” (Eyrbyggjasagan (Alving 1990) s. 9ff).

Att gudabilderna stod i en krets finns också med i 
Ihn Fadians skildring av raserna. Här berättas att ra
serna har en lång påle nedslagen i jorden, med ett 
”människoliknande ansikte”. Runt omkring finns det 
mindre ”bilder” och bakom dessa, står långa träpålar 
nedslagna i jorden (Wikander 1978:64). Vid offran
det ges en del av köttet ut som gåvor men resten bärs 
fram ”till de stora trä belåtet och de små som står runt 
honom”.

I det här sammanhanget kan det också vara värt 
att nämna det västslaviska templet i Arkona på Rüg
en som var centrum för kulten av guden Svantevit. 
Beskrivningen härrör från Saxo Grammaticus som 
säger att det i templet fanns ett väldigt beläte som var 
större än någon människa (Lindqvist 1923: gSff, Ol
sen 1966:143). Belätet hade fyra huvuden, vart och 
ett på en separat hals. Saxo poängterar att fotterna 
tycktes stå på marken, men ändarna var nedsatta i 
marken. Ytterligare ett tempel är omnämnt på Rü
gen. Här var gudabilden utförd i ek och grövre än 
någon mänsklig kropp, och så lång att biskop Absa
lon, som var utsänd för att förstöra templen, "nätt 
och jämnt nådde hakan med den lilla yxa han bar” 
(Lindqvist 192.3:100! och där anf. arb.). Mindre gu
dabilder har också påträffats vid arkeologiska un

dersökningar i Wolin i Polen. Flera amuletter och gu
dabilder med endast ett ansikte fanns inom tempel
området som anses ha existerat under 900-1 ooo-talet 
(Filipowiak 1991:31). Dessa exempel härrör från den 
slaviska traditionen, men vissa forskare menar att 
kulten kring Östersjön också var påverkad av den 
fornskandinaviska religionen (Rydving 1995).

Den danske handskriftforskaren Rudolf Keyser 
skrev redan 1868 om de hedniska gudabilderna och 
hur de beskrivs i den isländska litteraturen. Han me
nade då att gudabilderna var ett sätt att åskådliggöra 
gudarnas egenskaper. Senare personifierades gudabil
den, vilken så småningom blev förväxlad med själva 
gudomen, som på så sätt blev föremål för dyrkan 
(Keyser 1868:318). Gudabilderna beskrivs alltid som 
människolika, antingen i full storlek eller mindre, 
med utseende och attribut som svarar mot de väsen 
och egenskaper som de ansågs besitta. De stora bil
derna som hade sin plats i ”templet”, var ofta be
hängda med kläder och kostbarheter. Allmänt före
kommande var också att de stod på en förhöjning el
ler fundament {stalk) som också tjänade som ”alta
re” (se nedan). Gudabilder i förstäven på krigsskepp 
förekom också, liksom att man bar dem med sig som 
amuletter (Keyser 1868:320). Det fanns till och med 
en benämning för de gudar som var utskurna i trä: 
skurgod. Den benämningen användes för de gudabil
der som var utskurna på exempelvis högsätesstolpar- 
na eller på andra föremål eller byggnadsdetaljer.

Förutom att gudabilderna är stående eller sittan
de, nämns också i den isländska litteraturen ett fun
dament eller en förhöjning som gudabilderna står på. 
Det isländska benämningen för detta är stalk eller 
hiallr (Johnsen & Helgason ipqtuyhff). Hultgård 
med flera menar att innebörden för begreppet stalk 
sannolikt är ett slags offeraltare, den "rituella kon
struktion” som man använde för att överlämna offer-
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materien till gudomen (Hultgård 1996:50). Beskriv
ningarna i Eyrbyggjasagan anses vara gjorda utifrån 
likheten med altaret i en kristen kyrka. Men när detta 
avses är den isländska benämningen altari. Att dessa 
stallir varit betydelsefulla och starkt förknippade med 
just den förkristna kultu tovningen framgår ganska 
tydligt av både berättelser och tidigmedeltida lagtext
er. Dess religiösa betydelse framgår av kenningen stal
la vinr (stallens vän) vilket är en omskrivning för 
Oden själv. I Eddadikten Fjölsvinnsmäl förekommer 
också uttrycket blöta å stallhelgom stad som på nu
tida svenska betyder ungefär ”att offra på den heliga 
stallens plats” (Näsström 2002:20z).

Motståndets gudabilder
I flera av sagorna förekommer omnämnanden av gu
dabilder och hov i samband med Norges och Islands 
kristnande, framför allt i Olav Tryggvasons och Olav 
den heliges sagor. Dessa båda ingår i Snorri Stur- 
lussons stora verk om de norska kungarna: Heims
kringla. Olav den heliges saga färdigställdes sannolikt 
kort före år 1230 (Hødnebø i979:XVIII).

Sagan berättar om den norske kungen Olav Ha
raldsson. Han var kung mellan åren 1015 och 1028 
och blev kanoniserad som Olav den Helige strax efter 
sin död i slaget vid Stiklastad. Flera handskrifter, både 
sagalitteratur och levnadsteckningen inför kanoniser
ingen, finns bevarade och berättar om hans liv och 
gärning. De äldsta är skrivna så tidigt som vid mitten 
av iioo-talet. Här används endast texten i Heims
kringla. Den kallas ofta Snorris särskilda Olavssaga 
eller Hen stora sagan om Olav den helige. När Snorri 
komponerade Heimskringla inlemmades sagan i en 
kortare och bearbetad version, men den upptog ändå 
en dryg tredjedel av hela verket.

I sagan omtalas gudabilder i skildringen av mötet 
med de hedniska bönderna i det norska in- och fjäll

landet. När Olav, som redan har lagt under sig en stor 
del av Norge, kommer till Dalen och vill kristna be
folkningen här, så möter han stormannen Dala-Gud- 
brand på gården Hundorp. Här uppstår en ordväx
ling och konflikt kring vems gud som är starkast. 
Gudbrand håller då ting och säger att de ska bära ut 
Tor ur deras hov, han har alltid varit god mot dem 
(Snorri Sturluson Heimskringla s. 152). Gudbrand 
utmanar kung Olav och menar att deras gud kan man 
inte se, men att hans gud kan man se varje dag och 
han är också ute när vädret inte är vått. Efter detta 
blir Gudbrands son gisslan hos kung Olav och denne 
frågar då hur deras gud var gjord. Gudbrands son sä
ger att den är gjord att likna Tor. ”Han har en ham
mare i handen och är storvuxen. Inuti är han ihålig 
och under honom är en upphöjning. Den står han på 
när han är ute. Han saknar inte guld och silver till 
prydnad. Varje dag får han fyra bitar bröd och dess
utom kött” (Snorri Sturluson Heimskringla s. 154).

Vid tinget möts de igen och bönderna kommer bä
rande på en stor avbild av en människa, helt klädd i 
guld och silver. Vid frågan om var kung Olavs gud är 
någonstans, svarar han att de ska se mot öster, där den 
kristna guden kommer med mycket ljus. Då solen går 
upp ser alla bönderna mot solen och Olavs man Kol- 
bein passar då på att slå sönder torsbilden. Ut ur bil
den sprang så möss, stora som katter, och ödlor och 
ormar. Efter denna händelse blir alla så rädda att de 
tar emot kristendomen (Snorri Sturluson Heims
kringla 156).

I sin saga om Olav Tryggvason har Snorri använts 
sig av en äldre Olavs saga skriven av munken Oddr 
Snorrason omkring 1190. Hans huvudsakliga uppsåt 
var att glorifiera Tryggvason som den första av Nor
ges missionskungar. Snorri har dock även använt sig 
av passager bland annat från ]omsvikingarnas saga. 
Från 1300-talets början är Olafs saga Tryggvasonar
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en mesta som till största delen har Heimskringla som 
grund. Men till denna handskrift, som också kallas 
”den längsta” har även material från andra sagor till
fogats och dessutom ett antal pcettir (en slags kortare 
berättelser). För att ytterligare komplicera saken har 
också denna version av sagan ändrats under 13 oo
talet. Ytterligare en senare version finns bland annat 
delvis bevarad i Flateyjarbok (Halldörsson 1993:449).

Olav Tryggvason regerade under en kort tid, mel
lan åren 995 och 999. Han dog i det stora slaget till 
havs utanför Svolder och räknas som den kung som 
främst medverkade till att Island kristnades. Vid ett 
tillfälle när kung Olav reste runt i Norge för att lägga 
under sig de norska smårikena kom han till Trond
heim. Där mötte han tröndernas hövdingar som stod 
kraftfullast mot kristendomen och bjöd hårt mot
stånd. Vid tinget i Mære ville bönderna att Olav skul
le blota med dem. Olav föreslog att han skulle få gå in 
i hovet och se deras blotseder. Kung Olav gick in i 
hovet ”där gudarna var, satt Tor där och var den mest 
hedrade av alla gudarna, klädd i guld och silver. Kung 
Olav lyfte en liten guldprydd yxa som han hade i han
den och slog till Tor så att han föll av avsatsen”. Se
dan sprang kungens män fram och rev ner alla gud
arna från sina förhöjningar(Snorri Sturluson, Heims
kringla s. 163t).

Vid ett annat tillfälle berättas om hur Olav Trygg- 
vasons ödeläde Fröbilden i ett hov i Tröndelag. 
”Kungen steg av hästen och gick in i hovet och högg 
ned gudarna från sina fundament. Sedan tog han Frö 
i sina armar och bar honom ut till hästen sin och 
stängde därefter hovet” (Flateyjarbok s. 400). Ytterli
gare en skildring som visar förstörelsen av ett hov 
finns i Olav Tryggvasons saga. Här ägdes gården av 
stormannen Svein som hade en torsbild av trä. Hans 
son Finnr tog emot den nya tron hos kung Olav och 
begav sig till fädernegården där han slog ned gudarna

från stallonum och plundrade hovet på allt värdefullt. 
Tor fick ta emot tre hugg innan han föll, sedan släpa
des bilden med hjälp av ett rep ned till stranden och 
visades upp för kung Olav (Olav Tryggvasons saga, 
Fornmannasögur s. 162-163).

Den levande gudabilden
Att gudabilderna i viss mån ansågs vara levande varel
ser finns också skildrat i flera sagor, bland annat i 
Fljotsdölasagan. Sagan berättar om Helge, vars foster
far Berse älskade de hedna gudarna varmt. Helge själv 
var kristen och under en snöstorm kom han till Bersa- 
stad och hittade först gudahovet. ”Så gick Helge in i 
gudahovet och såg att där var alldeles ljust men utan 
varje skugga. Allt var behängt med bonader, och det 
var säten på båda långbänkarna, där allt glimmade av 
guld och silver. Gudarna bligade med ögonen mot de 
inträdande men bjöd dem ingen sittplats. I högsätet på 
den lägre bänken satt Frey och Tor sida vid sida.” 
(Fljotsdölasagan s. 127). Helge utmanade Tor och Frö, 
att om de nu ville att Helge skulle tro på dem, så borde 
de resa på sig och visa gästfrihet emedan det var ovä
der ute. Gudarna teg dock och Helge gick till slut över 
golvet till Frigg och Freja. Inte heller här fick han nå
got gensvar. Det slutade med att Helge rev gudarna 
från sina socklar ned på golvet (Fljotsdölasagan s. 
128). Denna saga har sannolikt haft Mödruvalla- 
boken som källa, men bär också spår av andra sagor, 
bland annat Droplagaursonasagan. Fljotsdölasagan 
är nedskriven först på 1400-talet, under dess mitt eller 
senare hälft (Ohlmarks 1964:8). Med tanke på det 
stora tidsintervallet mellan den skildrade tiden och ti
den för nedtecknandet har sagan kanske inte så högt 
källvärde. Dock skildras hur gudarna ”förväntas” 
kommunicera med människorna. I det här fallet var 
Helge redan kristnad medan hans fosterfar Berse fort
farande var ”en stor blotman”.
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När I bn Fadian berättar om hur ruserna tillber och 
offrar till sina bilder, kan man också här skönja en tro 
- åtminstone enligt Ibn Fadlan - på att gudarna 
”äter” av den mat som sätts fram åt dem. I första 
hand ber man till den största bilden, om att affärerna 
ska gå bra och att man ska få mycket sålt. Om det 
däremot inte går bra bärs gåvor fram även till var och 
en av de små bilderna. Männen ”fortsätter att söka 
sig till den ena bilden efter den andra, att be till dem 
och anhålla om deras hjälp och förödmjuka sig inför 
dem”. Om affärerna har gått bra, tackar man dem 
istället. Då slaktas ett antal får och hornboskap. Man 
hänger upp ox- och fårhuvudena på träpålar som är 
nedslagna i marken. På morgonen säger männen att 
guden, ”Min herre”, har förtärt gåvan (Wikander 
t978:65). Också i Olav den Heliges saga får Tor varje 
dag ”fyra bitar bröd och dessutom kött” (Snorri 
Sturluson Heimskringla s. 154).

Den personliga gudsdyrkan
Att relationen mellan den troende och den gudom 
som dyrkades var innerlig och högst personlig fram
skymtar i flera sagor (Näsström 2002:99 och där an
förd litteratur). I den personliga relationen till gud
omen kan man tänka sig att amuletterna har fun
gerat. Som tidigare nämnts finns det endast ett fåtal 
fornnordiska källor som nämner gudafigurer i form 
av amuletter eller miniatyrer. I sagalitteraturen har 
amuletterna en stor påverkanskraft för den enskilde 
individen.

En av de äldsta isländska sagorna är Hallfreds- 
sagan, en skaldesaga som handlar om skalden Hall
fred med tillnamnet Vandrådaskald. Sagan är bland 
annat känd för sin skildring av övergången från för- 
kristen religion till kristendom. Hallfred vistas i slutet 
av 900-talet hos Olav Tryggvason, där han på upp
maning av kungen konverterar till kristendomen

(Clover 1993:263). I sagan får Hallfred, efter ha låtit 
döpa sig, en särställning hos kung Olav Tryggvason. 
Detta väcker avundsjuka hos två av kungens hird
man, Ottar och Kalv. De ser en chans att baktala 
Hallfred inför kungen. ”En dag något senare frågade 
kungen var Hallfred var. Kalv svarade: Han gör väl 
som han brukar och blotar i lönndom. Han har en 
avbild av Tor, gjord av en valrosstand, i sin pung” 
(.Flateyjarbok, bd 1:329, översättning T Snaedal). 
När kungen frågar Hallfred om det är sant att han 
blotar till Tor, erbjuder Hallfred honom att undersö
ka hans pung. ”Undersökningen genomförs, men 
inget föremål påträffades i Hallfreds ägo som stämde 
med Kalvs beskrivning ” (Flateyjarbok, bd 1:329, 
översättning T Snaedal). Här påpekas dels att han 
blotar i lönndom, vilket ju i och för sig inte var straff
bart enligt de gamla norska lagarna, dels att den på
stådda amuletten var Tors avbild, och gjord av en val
rosstand.

Vatnsdæla saga är en släktsaga om fem generatio
ner i en isländsk stormannafamilj. Sagan börjar i slu
tet av 800-talet i Norge under Harald Hårfagres re
gering. Sagan skrevs troligen ned senast kring år 1280 
(Olason 1993:689). I Vatnsdæla saga får Ingemund 
en fröamulett av kung Harald. I texten nämns inte 
amuletten rent ut första gången utan det framgår se
nare i ”du av Åsbjörn kjotves kvarlåtenskap få tilläg
na dig den sak han själv satte störst värde på” (Vatns- 
dölasagan (Ohlmarks 1964) s. 43). Denna amulett 
försvinner sedan. Vid ett gästabud uttalar en spåkun- 
nig kvinna en förutsägelse om att Ingemund kommer 
att lämna Norge och bosätta sig på Island. Hon säger 
att när han kommer till platsen där han ska bosätta 
sig kommer han att finna sin fröamulett i jorden. 
”Det blir som jag sagt och till tecken på att jag talar 
sant, så är en liten pjäs nu försvunnen ur din mynt
pung, en som kung Harald gav dig i Haversfjorden.
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Den är nu kommen i det hult där du ska sätta ditt bo, 
och pjäsen är formad som en bild av Frey i silver” 
(Vatnsdölasagan (Ohlmarks 1964) s. 44). Profetian 
slår in och Ingemund kommer till Island några år se
nare. På platsen där han ska uppföra ett hov gräver 
han hål för högsätesstolparna och påträffar där ”... 
sin försvunna bild som det förut blivit honom spått” 
(Vatnadölasagan (Ohlmarks 1964) s. 50; Vatnsdcela 
saga (Sveinsson 1939) kap 9, 10, 15). Åke Ohlmarks 
har översatt ordet för gudabilden med ”pjäs”. I sa
gans text är det inte klart uttryckt en gudabild. Bilden 
beskrivs som ett föremål, blutur som används om små 
föremål med en slags religiös, magisk funktion. På 
modern isländska betyder ordet ”föremål” eller 
”sak” (Mjöll Snæsdottir, muntligen).

I ]omsvikingarnas saga finns uppgiften om att 
Håkon Jarl hade två människoliknande figurer som 
han rådfrågade och använde som orakel (Jomsviking- 
arnas saga s. 33, Flateyjarbok s. 188). ”Efteråt tog 
jarlen en våg gjord av skinande silver och helt och 
hållet förgylld. Med den var två vikter, den ena av 
guld, den andra av silver, på var och en var en män- 
niskofigur ristad, de kallades lod” (Jomsvikingarnas 
saga (Blake 196z) s. 33; vår översättning från engel
skan). Det märkliga var att när jarlen lade dem i våg
skålen och när det som var hans önskan kom upp, då 
skakade vikterna i skålarna och ett plingande ljud 
uppstod. Det förefaller som om vikterna var helt eller 
delvis formade som människor, alternativt att de var 
formade som vikter med människofigurer ristade el
ler präglade på dem.

Den smyckade gudabilden
Som vi har sett i citaten ovan var gudabilderna ut
smyckade på olika vis. Framför allt glimmade figu
rerna av ”guld och silver”, men de kunde också ha 
kläder. I Njals saga gick Dråpar-Hrapp till Gud

brands hov där Håkan jarl var på gästabud. I byggna
den fanns både Håkons blotsgudinnor, Torgerd Hör- 
gabrud och hennes syster Irpa, som sades vara be
klädda med armringar i guld. Även Tor fanns i hovet, 
sittande i en kärra, också han med en guldring (obe
stämt var). Armringen ska i det här fallet förmodligen 
vara den edsring som omtalas i många sagor. Ringen 
hade en sakral och juridisk funktion. Den förekom 
antingen liggande på offeraltaret eller bars på armen 
av kultfunktionären (Sundqvist 1998:86). Torgerd 
var avbildad i människostorlek och i sittande ställ
ning. Dråpar-Hrapp drog guldringarna av deras arm
ar och slet av dem deras kläder och prydnader (Njals 
saga (Ohlmarks 1964) s. 324). I Olav Tryggvasons 
saga berättas också att när kungen kom till Frostating 
ville han se hur blotandet i hovet gick till. ”Tor satt i 
mitten han var mest utsmyckad, han var storväxt 
med guld och silver. Han satt i en kärra som var 
mycket ståtlig. Framför honom var två konstfullt 
utskurna getabockar. Både kärran och bockarna stod 
på hjul och kring bockarnas horn var en silverkedja 
slungad med vilken man drog hela ekipaget” (Flatey
jarbok s. 3i9f, Keyser 1868:320).

I sagan om Fljotsdölingarna slutar kapitlet som 
nämnts ovan med att Helge tröttnar på de stumma 
gudabilderna och raserar Berses hov, ”... slet av dem 
deras kläder, och detsamma gjorde han med den ena 
efter den andra, drog kläderna och smyckena av alla 
gudarna och vräkte dem från deras stallsäten ner på 
golvet. Sedan bar han dem alla till ett hörn av salen 
och höljde över dem så att intet skulle förstöras” 
(Fljotsdöla saga s. 128).

"Ingen skall blota åt avgudar ..."
I de flesta, om inte samtliga, äldre lagar i Norge, Is
land och i Sverige, såg man med stor misstro på dem 
som blotade i lönn och som levde med hedniska tradi-
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Inte långt från Lunda, vid gården Kinger i Vansö socken, på
träffades kring 1950 en armring av guld i sjön Gullringen 
som utgör den sista resten av det uppgrundade sundet Eld
sund (Lindqvist i959:96ff). Armringen kan dateras till yngre 
järnålder och fyndomständigheterna antyder att den ned
lagts som ett våtmarksoffer. Fyndet förvaras hos Statens 
Historiska museum.

Not far from Lunda, at Kinger, Vansö parish, a late Iron Age 
gold arm-ring was recovered around 1950 from lake Gull
ringen, the last remaining part of the now silted-up Eldsund 
channel. (Lindqvist I959:g6ff). The circumstances of the find 
suggest that the arm-ring was deposited as a form of bog 
sacrifice. The object is now housed at the Museum of 
National Antiquities, Stockholm.
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tioner. Att de hedniska traditionerna kring blotet var 
starka och seglivade vittnar kungasagorna om. Straf
fet för att hålla sig till dessa traditioner kunde vara 
hårt. När kristendomen blev införd och kristenrätten 
fastställd i lagarna, specificerades vilka handlingar 
som var förbjudna och vilket straff som utmättes vid 
överträdelse. Enligt Gulatingslagens kristenrätt var 
det förbjudet att blota till hedniska gudar eller offra 
till högar och harg. Straffet var att man fråntogs all 
egendom och att man skulle skrifta sig och göra 
kyrkobot. Om man nekade till detta blev man lands- 
förvisad. Enligt kung Sverres kristenrätt var det dess
utom förbjudet att lägga upp högar, bygga hus och 
kalla detta harg (Kvaerness 1996:148).

Av de äldsta norska lagarna ger kristenrätten i 
Eidsivatingets lag flest lagregler och detaljer i sam
band med blotande. Här stadfästs att ”Ingen skall ha 
stav (blotstolpe) eller altar (stalla), trolldomsredskap 
eller något som man kan blota till eller något annat 
som hör till hedniskt skick”. Straffet för denna förse
else är hårt. Man blir fredlös och rättlös och dess
utom mister man all egendom. Lagen tar upp förbud 
mot ”avgudar” men också mot de mer traditionella 
offerföreteelserna såsom ”matblot eller lerblot, gjord 
som människoskepnad i lera eller deg”. Ovanstående 
citat från Eidsivatingslagen handlar om blotande in
omhus eller på gården. Lagarna ger också förbud mot 
blotande ute i naturen, exempelvis blotande till högar 
(Kværness 1996:149).

Även i de svenska lagarna, bland annat Upplands
lagen, vars stadfästelsebrev är daterat år 12.96, upp
manas att; ”Ingen skall blota åt avgudar, och ingen 
skall tro på lund eller på stenar” (Upplandslagen s. 
13). Gutalagen brukar också framföras i det här sam
manhanget: ”Ingen må åkalla hult eller högar eller 
hedniska gudar, helgedomar eller stavgårdar” (Upp

landslagen s. 207). Med bult menas sannolikt helig 
lund eller offerlund. Stavgård finns belagt som ort
namn på Gotland och hänför sig förmodligen till plat
ser som är inhägnade med stavar eller stolpar (jfr 
Kaliff 1999). Det kan också vara fråga om inhägna
der med heliga stolpar eller stavar (Kaliff 1999:248). 
De heliga stolparna i lagtexterna är antagligen lik
tydiga med de blotstolpar som omnämns och för
döms i Eidsivatingets lag.

Gutalagen är en formellt antagen lagtext och staf 
kan enligt Hultgård också möjligen beteckna guda
bild (Hultgård 1996:34).

I den mytologiska världen förekommer också skil
da figurer som på olika sätt kunde delta i kulten och 
till vilka man också offrade. Alverna är sådana över
naturliga varelser, som man både offrade och blotade 
till (Ellis Davidson 1984:154). I den medeltida lag
texten Grågås används begreppet vette, som ofta får 
beteckna en övernaturlig varelse generellt. Ordet kan 
också uttydas gud (Kværness 1996:149 och där anf. 
arb.). Landvättarna var landets eller ett landområdes 
skyddsandar, som utgjorde ett anonymt kollektiv av 
lägre guda väsen (Ström 1961:135). Landvättarna, till 
vilka matoffer gavs, hade sin hemvist i olika natur
formationer, såsom högar eller vattenfall. De kunde 
endast ses av människor med övernaturlig klarsyn, 
som Folke Ström skriver. Det var också dessa som 
långt fram i tiden existerade i folktron och där gick 
under olika benämningar såsom de osynlige, de un
derjordiska och så vidare (Ström 1961:137).

Inom den nordiska folkloristiken och i folkmin- 
nesuppteckningarna, särskilt från Norge, finns också 
olika typer av fysiska lämningar som ofta går under 
namnet husgudar. Från perioden 1600-1900 härrör 
beskrivningar av träbeläten som har funnits på går
dar bland annat i Setesdal (Berge 1920:15ff). Mest
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konkreta är olika berättelser som är knutna till de så 
kallade faksar som finns belagda i folkminnesupp- 
teckningar från 1700-talet. En av dessa beskrevs så
som följer: ”en cylinderformad invändigt urgröpt 
aspkubb, ungefär lika stor som en 12.-årig pojke, hade 
en nedre del som var prydd med ormslingor av den 
typ som finns på de äldsta stavkyrkorna. Bildens hu
vud hade långt lockigt hår och skägg, bar en krona 
eller en ring på huvudet. Gapet var öppet och ögonen 
var gjorda av mässingsknappar. Om midjan fanns en 
bälte, armarna och händerna var tätt lagda längs 
kroppen, händerna låg på framsidan” (Berge 1920: 
19). Den här beskrivningen kan visserligen föra tan
ken till kyrkliga skulpturer, men annat antyder att det 
kan vara fråga om hedniska traditioner som levat 
kvar i folktron. Flera av uppteckningarna nämner att 
dessa beläten under vissa speciella kvällar placerades 
vid högsätet, men också att man satte fram mat åt 
dem och att man trodde att de åt av maten. För
kristna heliga platser och ritualer kunde i vissa fall 
leva kvar i en kristen kontext. Detta gäller exempelvis 
”kornguden i Vånga”, en helgonbild som av bönder
na fördes runt på åkrarna för att ge god årsväxt 
(Svanberg i982:25yff).

Mer uttalade blotfester förekommer annars som 
nämnts i sagalitteraturen, men det är kanske framför 
allt Adams av Bremen skildring om blotet i Uppsala 
som förs på tal när det gäller förkristna offerritualer. 
Både han och hans landsman biskopen och krönikö
ren Thietmar av Merseburg (975-1018) som beskriver 
blotet i Fejre, berättar om stora blotfester som äger 
rum vart nionde år med människo- och djuroffer. Nå
gon uppgift om gudabilder eller hur templet i Lejre ska 
ha sett ut finns inte i texten (Lindqvist 1923). Däremot 
beskrivs templet i Uppsala relativt detaljerat.

De skrivna källorna och Lunda
Hur ska vi då se på de ovan beskrivna scenarierna i 
relation till Lundafigurinerna? Det finns en rad före
teelser som är beskrivna i olika typer av källor, vilket 
gör dem relativt trovärdiga och som skulle kunna tas 
som intäkt på att det som beskrivs är ett faktiskt his
toriskt förhållande. Detta gäller främst beskrivningen 
av hovet där oftast flera gudar förekommer. Det är 
nästan i samtliga fall en större gudabild som är i cen
trum med mindre gudabilder runt omkring. Anmärk
ningsvärt är, åtminstone när det gäller de större 
gudabilderna i hovet, att ädelmetaller och värdesaker 
är förknippade med gudabilderna, förutom de mer 
prosaiska mänskliga attributen såsom klädedräkter. 
Ädelmetallerna spelar en viktig roll, liksom det fak
tum att gudabilderna sitter eller står på fundament 
(stallr) från vilka de slås ned. Övriga attribut, såsom 
exempelvis armringar, kan kopplas till de särskilda 
kultföremål som hade en juridisk och sakral funktion 
i det förkristna samhället. Egentligen är det endast 
Adam av Bremen som uttryckligen tar upp gudabil
dernas attribut. Tor har en spira, Frö en väldig, stå
ende manslem och Oden är beväpnad. Vid beskriv-

De gamla landskapslagarna inleddes med Kristenrätten 
som stadfäste att den kristna tron var förhärskande.
Sidan visar början av Upplandslagens kyrkobalk som finns i 
Stockholms stads lagbok, en handskrift från 1400-talet (utgi
ven av Holmäck & Wessen 1966). Boken förvaras i Kungliga 
biblioteket i Stockholm.

The medieval county statutes began by asserting the 
predominance of the Christian faith. The illustration shows 
the first page of Upplandslagens kyrkobalk (the church 
statutes of the county of Uppland), reproduced in Stock- 
holms stads lagbok (the statutes of the city of Stockholm), 
a hand-written i5th-century manuscript (published by 
Holmäck & Wessen ig66). The original is housed at the 
Royal Library, Stockholm.
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ningen av gudarna gör han jämförelser med de ro
merska gudarna, varvid Tor liknas vid Jupiter och 
Oden vid Mars. Att Tor verkligen haft en spira som 
attribut bör därför betraktas som osannolikt (Hult- 
gård 1997:19).

Gudabilderna var mobila, de kunde tas fram som 
en del i ritualen och de kunde tas med vid viktiga hän
delser. Detta gällde framför allt de mindre amuletter
na, men även de större manslika gudabilderna i ho
vet, liksom de utskurna gudabilderna som fanns på 
högsätesstolpar och andra föremål. Gudarna vägled
de människor i avgörande livssituationer, vilket tyd
ligast uttrycktes i landnamet och i konflikten mellan 
det hedniska och kristna. I de isländska sagorna fram
går att rätten till land legitimerades genom förfäder
na. Ofta beskrivs de första inbyggarna som ledda av 
gudarna till det land de tog i anspråk. (Clunies Ross 
1998:150). I flera sagor förekommer att högsätes- 
stolparna kastades överbord från skeppet. Där de flöt 
i land bosatte man sig. Det är omtvistat vad dessa så 
kallade högsätesstolpar representerade (Holmqvist 
1981, Adalsteinsson 1999:23). Var det frågan om 
stolpar till ett högsäte, det vill säga husets mest fram
trädande stol eller bänk, hallens mittersta takbärande 
stolpar eller inte något av dessa? I Vatnsdcela saga 
påträffades Fröamuletten vid grävandet av stolphålen 
för högsätesstolparna i hovet som höll på att uppfö
ras. Detta borde tala för att det i detta fall inte rörde 
sig om en lös stol eller bänk, utan en del av hallens 
konstruktion. Dessa omständigheter är en intressant 
parallell till figurinerna i Lunda som i två fall påträf
fats nedgrävda.

I de isländska sagorna får man uppfattningen att 
gudaamuletterna kunde fungera som en länk till gu
den. De kunde åtminstone i viss mån fungera på sam
ma sätt som de stora gudabilderna. Det här är tydlig

ast i Hallfredssagan eftersom Hallfred antogs blota 
till sin torsamulett, vilket är en intressant och viktig 
skillnad mot hur man antar att andra typer av 
amuletter, såsom exempelvis torshammare och minia- 
tyrskäror, brukats. Små gudabilder fungerade alltså 
dels i den vägledande rollen som i Vatnsdcela saga, 
dels att man bar dem med sig och rådfrågade dem, 
såsom Håkon Jarl gjorde i Jomsvikinga saga. I samt
liga fall utom ett var gudabilderna gjorda i guld eller 
silver. Undantaget är Hallfreds bild som var gjord av 
en valrosstand. Tydligt är att de små gudabilderna 
besatt en stor påverkanskraft för den enskilde indivi
den och hans ätt.

I de skriftliga källorna är gudarna vanligen namn
givna och personliga. De gudar som förekommer är 
företrädesvis Tor och Frö, men i ett fall talas om ett 
baldershov och i några fall talas om flera namngivna 
gudar i samma hov, det vill säga Oden, Tor och Frö 
men även Freja. På Island var Tor den mest dyrkade 
guden. Ortnamn och personnamn som innehåller 
namnleden Tor förekommer frekvent i den isländska 
litteraturen (Adalsteinsson 1999:41). Denna omfat
tande torsdyrkan representerar det sista århundradet 
och framför allt de sista decennierna av förkristet reli- 
gionsutövande. En viss samhällsklass är överrepre
senterad i framställningarna, eftersom de isländska 
släktsagorna beskriver norska stormän och deras fa
miljer. Frökult beskrivs inte i lika många sagor. Det 
finns dock några framställningar av blot till Frö och 
flera personer som nämns som frösgodar. Det finns 
dock inga uppgifter om odenskult på Island i littera
turen. De gånger Oden nämns i exempelvis Egil 
Skallagrims saga är det i samband med kungar, jarlar 
och skalder utanför Island (Adalsteinsson 1999:44!!). 
Olika familjer kunde vara knutna till olika gudar 
(Näsström 2.001:13). Vissa familjer dyrkade till ex
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empel Frö, och kunde vara så kallade Freysgydlingar, 
vilket framgår i ett flertal sagor (Clunies Ross 1998: 
160 och där anf. ar b.). Maktutövning och religion var 
intimt förknippade bland annat genom att samhällets 
ledare ofta fungerade som godar, det vill säga ledare 
av den religiösa kulten. Religiösa ceremonier förlädes 
till hov som byggdes vid deras gårdar. Den kungliga 
makten legitimerades genom att kungen ansågs ha ett 
gudomligt ursprung. I Svealand betraktade kungafa
miljen, Ynglingarna, guden Frö som sin anfader 
(Sundqvist zooz:i6iff). Vissa gudar kunde även vara 
knutna till en yrkesgrupp eller samhällsklass. Skalder 
utpekas exempelvis som odensdyrkare (Clunies Ross

i998:i73ff). Skalden Hallfred sades dock ha haft en 
torsfigur i sin pung.

Som vi har sett förekommer gudabilder i olika sce
narier i de skriftliga källorna. Flertalet av scenarierna 
speglar perioden 800-1100 även om nedteckningar- 
na ibland är gjorda långt senare. Det är också påfal
lande att det är en västskandinavisk slagsida med käl
lor från Norge och Island. Beskrivningar av östskan
dinaviska förhållanden förekommer endast sparsamt. 
Trots detta ger de skriftliga källorna, särskilt när det 
gäller de små gudabilderna, en intressant ingång till 
Lunda och Lundafigurinerna, som vi ska se i bokens 
avslutande kapitel.

Skrifternas gudabilder 115



pri■
gl;§.v-5-
SjEjj||
uKi
gg#



Gestaltning, ursprung och hantering

Fram till nu har vi på ett övergripande vis belyst 
Lundafigurinernas arkeologiska och sociala kontext. 
Vi har ingående beskrivit deras utseende och vad de 
är tillverkade av. Med hjälp av komparativa studier 
har de jämförts med andra likartade framställningar, 
både med samtida och med tidsmässigt mer avlägsna. 
Genom djupdykningar ned i äldre skriftliga källor har 
vi också försökt skaffa oss en bild av hur gudafigurer 
där är beskrivna och i vilka sammanhang de före
kommer. De är nu dags att ta sig an frågan om hur vi 
ska förstå Lundafigurinerna. Vad är det de uttrycker? 
Varför ser de ut som de gör? Vem eller vilka förestäl
ler de? Vad kan de förtälja oss om sin samtid? Att 
avge några säkra svar på dessa frågor är inte möjligt, 
men vi kan formulera rimliga hypoteser. Vissa av 
dessa kan fastställas med ganska stor säkerhet, andra 
är vi tvungna att i större utsträckning spekulera 
kring. Förhoppningsvis kan våra resonemang och vår 
argumentation fungera som en språngbräda för fort
satt diskussion och tolkning.

De olika tolkningsforslagen ska ses mot bakgrund 
av att de tre figurinerna kommunicerar med oss på 
olika vis. Den uppmärksamme läsaren kommer där
för att finna att vi i en del frågor inte tar ställning för 
en specifik tolkning, utan flera möjligheter att förstå 
dem presenteras.

För att i någon mån strukturera upp resonemangen 
har de samlats under tre olika huvudfrågeställningar.

• Varför tolkar vi dem som gudar? Under denna 
frågeställning behandlas också figurinernas iko
nografi och bildspråk samt vad likheter och skill
nader figurinerna emellan kan tänkas bero på.

• Vilka är de? Vad kan vi säga om deras ursprung 
och kan de eventuellt haft större förlagor?

• Hur har de brukats? Här fokuseras på hur de har 
hanterats och använts, men också på vem de har 
tillhört.

Ikonografi och bildspråk
Lundafigurinerna uppvisar sinsemellan en rad ge
mensamma drag, men också en del särskiljande. En 
huvudfråga att ta ställning till är därför hur de varia
tioner som trots allt finns ska förstås. Att de gemen
samma dragen varit viktiga är knappast ett djärvt 
antagande, men innebär detta att de särskiljande dra
gen saknat betydelse? En följdfråga rör figurinernas 
inbördes kronologi. Även om vi här har förmånen att 
figurinerna är framkomna vid en arkeologisk under
sökning så kan vi dessvärre inte avgöra huruvida de 
är helt samtida eller tillverkade - och deponerade - 
vid olika tidpunkter. Om någon människa vid något 
tillfälle före den fjärde oktober år 2002 e.Kr. har kun
nat se de tre samtidigt får vi aldrig veta.

Men vi bör också vara vaksamma på att vi nu lö
per en risk att bli ”offer för vår egen profession”. Ar
keologer och konservatorer studerar ju gärna märk
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liga föremål mycket noggrant. Vi letar aktivt efter 
skillnader och likheter och söker förklaringar till 
dessa. Beror de på olika tid eller på olika samman
hang, eller på vad? Sökandet efter nycklar till förstå
elsen av föremålen kan ibland göra oss blinda för till
fälligheternas eller nödvändighetens konsekvenser. 
Risken är att vi uppförstorar detaljer så mycket att vi 
tappar helheten av det vi studerar. Lundafigurinerna 
är ju mycket små - har verkligen detaljerna på dem 
någon betydelse? Räcker det inte att konstatera up
penbara likheter som exempelvis deras storlek eller 
att de är tillverkade av metall, och förundras över fi- 
gurinernas existens överhuvudtaget? Ja, det kan man 
tycka, men samtidigt ska man ha i åtanke att forntida 
människor inte på något sätt saknade varken öga el
ler sinne för små detaljer och skiljetecken. Exempel 
på detta kan studeras på de magnifika guldhalskra- 
garna från Västergötland och Öland där pyttesmå fi
gurer och mänskliga ansikten återgetts med stor 
konstnärlig precision mellan halskragarnas ringar. Ett 
annat exempel är de fingernagelsstora men detaljrika 
guldgubbeblecken, se s. 67.

Trots allt är det vår uppgift att försöka förstå och 
analysera vårt källmaterial så långt det är möjligt och 
vi kommer därför att diskutera betydelsen av de lik
heter och skillnader vi har kunnat konstatera.

Figurinernas gemensamma drag kan sammanfattas i 
punktform på följande vis:
• De är nakna.
• De är män.
• De har fallos.
• De intar samma pose.
• De har överdrivet markerade hakor.
• De är små och snarlika i storlek.
• De är förgyllda eller av guld.
• De saknar montageanordning.

Det som skiljer dem åt åskådliggörs i tabellen nedan, 
där även specifika drag och detaljer listats. Man kan 
fundera över vad likheterna och skillnaderna figuri- 
nerna emellan beror på. Är de avsiktliga eller oavsikt
liga? Beror likheterna på att de avbildar samma gestalt 
eller en specifik egenskap, som olika gestalter kan 
inneha? Eller ska figurinerna uppfattas som en slags 
triptyk, som gemensamt relaterar till en specifik berät
telse? Skillnaderna kan å andra sidan bero på kronolo
giska orsaker, att figurinerna framställts i olika sam
manhang eller att de relaterar till olika händelser. Eller 
är anledningen så enkel att de tre har olika upphovs
män? Vi kommer i det följande att resonera vidare 
kring dessa frågor, men börjar med frågan hur vi ska 
definiera figurinernas särdrag.

Figurin A Figurin B Figurin C
"Stil" Stiliserad Realistisk Schematisk
Storlek/längd 30 mm 32 mm 20 mm
Guld Delvis förgylld Fielt förgylld Massivt guld
Tillverkningssätt Gjuten kopparlegering Gjuten kopparlegering Snidad guldten
Specifika drag och 
detaljer

Bälte
Fallos
Anonymt ansikte 
Överdimensionerade händer 

Stående fotställning

Saknar bälte
Fallos
Detaljerat ansikte
Ordinära händer
Saknar fötter

Bälte
Fallos
Anonymt ansikte 
Överdimensionerade händer 

Nedåtriktad fotställning
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I Sverige har tre magnifika guldhalskragar påträffats, två i 
Västergötland och en på Öland, samtliga som lösfynd. Kra
garna, som härrör från folkvandringstid, cirka 375-55° e Kr-. 
är konstruerade av tre, fem respektive sju rör som böjts och

lagts över varandra så att diametern ökar successivt med 
varje skikt. På kragarna finns en myllrande så kallad filigran- 
ornamentik där både mänskliga gestalter och djur förekom
mer. Bilden visar den treringade guldhalskragen från 
Ålleberg, Karleby socken i Västergötland.

Three magnificent gold collars are known from Sweden: 
two from Västergötland and one from Öland. All are stray 
finds. The collars, which date from the Migration period 
c 375-550 AD, are fashioned from three, five and seven 
gold rings respectively. These have been bent into shape 
and superimposed on one another so as to increase the 
diameter of the collar with each successive ring. The collars 
are copiously decorated with filigree ornament depicting 
a myriad of human and animal figures. The photographs 
show the three-ringed collar from Ålleberg, Karleby parish, 
Västergötland.



Attribut eller betydelsebärande element?
Det finns två sätt att benämna Lundafigurinernas ut
seende och särdrag: som attribut, eller som betydelse
bärande element. Ett attribut är förvisso alltid bety
delsebärande, men begreppet är inte helt okomplice
rat att använda sig av då det har två innebörder: en 
snäv och en lite mer allmän. I dess snäva betydelse är 
det liktydigt med ett föremål eller en egenskap som 
identifierar en avbildad gestalt och som denne måste 
ha för att förbli samma gestalt, i motsats till begrep
pet accidens som står för en tillfällig eller oväsentlig 
egenskap som gestalten kan ha eller inte ha, utan att 
det förändrar dess väsen. Begreppets mer allmänna 
betydelse fäster ingen vikt vid denna definitionsmäs- 
siga tudelning. Istället ligger fokus på det känneteck
nande och utmärkande i förhållandet mellan föremål, 
gestalter och egenskaper (www.ne.se: ”attribut”).

Ett annat sätt är att benämnda särdragen betydel
sebärande element. Vi skapar då en liknande tudel
ning där vissa element kanske har ”starkare” och an
dra ”svagare” innebörder (jfr Liepe 2003:104), men 
kommer samtidigt ifrån motsatsförhållandet som in
går i attributbegreppets snävare betydelse. De svaga
re betydelsebärande elementen kan då vara betingade 
av orsaker som inte ska påverka vår förståelse och 
tolkning av Lundafigurinerna. En fördel med att även 
fortsättningsvis tala om särdragen som ”attribut”, är 
dock att ordet är så pass välkänt och att när det an
vänds i dagligt tal görs det vanligtvis i enlighet med 
dess allmänna betydelse. I det följande är ett attribut 
således liktydigt med ett betydelsebärande element 
som dock kan ha starkare eller svagare innebörd.

Varför gudar?
Alla avbildningar av mänskliga gestalter från nordisk 
järnålder föreställer inte gudar, vanliga dödliga män
niskor i olika situationer möter oss också. Så hur sär

skiljer man en gud, eller en annan mytologisk gestalt, 
från en vanlig människa i konstnärligt utförande och 
gestaltning? Kan vi göra det på samma sätt som vi 
urskiljer Kristus eller andra helgon inom den kristna 
bildvärlden, det vill säga genom att de också är avbil
dade med specifika kännetecken? I det följande reso
nerar vi kring de attribut (det vill säga betydelsebä
rande element), på figurinerna som kan anses tala för 
att de avbildar gudomliga eller mytologiska gestalter.

Till exempel: har valet av tillverkningsmaterial nå
gon betydelse för vår tolkning? Att ett föremål, eller 
som i det här fallet tre människoliknande gestalter, 
tillverkats av dyrbara metaller som guld tyder onekli
gen på en viss betydelse, men är det också liktydigt 
med att de föreställer gudar? På samma vis kan man 
fråga sig om Lundafigurinernas ringa storlek och det 
faktum att de avbildats nakna, pekar i riktning mot 
att vi här har att göra med mytologiska gestalter.

Nakenhet

Inom forskningen har man gjort gällande att nakenhet 
i avbildande och skulpturala sammanhang generellt 
kan ses som ett tecken på gudomlighet. Påståendet 
grundar sig på att man inom de antika romerska och 
grekiska kulturerna gärna avbildade sina gudar och 
heroer nakna och nakenheten kom i dessa kontexter 
också att användas inom härskarkulten (Perkins 
2001:103, Serra 1996:14 med där anf. arb.). Däremot 
tycks man ha undvikit att porträttera världsliga härs
kare på detta sätt. Om så skedde var det oftast i för
löjligande karikatyrer (Perkins 2001:95).

Det är ytterst tveksamt om påståendet har generell 
bäring också på nordisk botten, åtminstone om vi ser 
till hela förhistorien. Som vi sett tidigare saknar för
visso många av Lundafigurinernas släktingar i den 
förmodade gudavärlden kläder, men många av dem 
är också helt eller delvis klädda. Det framgår också

120 Gestaltning, ursprung och hantering



Hällristning från Fossum. Om dessa gestalter föreställer gu
dar, så visar detta att nakenheten i avbildandet av gudar har 
lång tradition också i Norden.

Rock carving from Fossum. If these figures represent gods, 
then nakedness as a divine characteristic has a long 
tradition in Scandinavia.

tämligen klart i de skriftliga källorna att gudabilder
na i hoven smyckades och kläddes i dyrbara kläder 
och i de mer episka berättelserna om dem, framställs 
gudarna inte nakna. En av de mer välkända berättel
serna står att läsa i det förhållandevis sent nedteck
nade Trymskvädet där Tor tvingas förklä sig i brud
klänning och låtsas gifta sig med jättekonungen Trym 
för att få tillbaks sin hammare Mjölner som Trym 
lagt beslag på (Bæksted 1997:113^. Möjligen kan det 
vara så att nakenheten som indikation på gudomlig

het är ett äldre, antikt drag och att de nordiska gu
darna med tiden, det vill säga in i vikingatid, alltmer 
kom att avbildas påklädda. Kanske var detta en influ
ens av en mer sedesam kristen föreställning kring na
kenhet och den mänskliga kroppen.

Men Lundafigurinerna är äldre än den sena vi
kingatiden. Föreställningar som varit rådande då, be
höver inte ha varit det 400-500 år tidigare. Men om 
vi för ett kort ögonblick håller fast vid antagandet att 
det inte varit legio att avbilda de fornnordiska gudar
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na nakna så kan man tolka Lundafigurernas naken
het som ett resultat av samma slags yttre påverkan 
som den sena vikingatidens påkläddhet. Återigen av
ses då influenser - fast baserade på andra värde
grunder - som anammats via kontakter med konti
nenten och Medelhavsregionen. Det är faktiskt så en 
del forskare ser på de inhemskt tillverkade figuri- 
nerna och statyetterna som avbildar nakna gestalter 
och som framkommit bland annat på Öland och 
kring Gudme-Lundeborgkomplexet på Fyn i Dan
mark. Nakenheten i de inhemska figurinerna och sta
tyetterna skulle således kunna betraktas mera som ett 
från Medelhavsregionen och den antika världen in
hämtat mode, än som ett genuint nordiskt sätt att av
bilda gudar. Ä andra sidan kan man med fog invända 
att nakenheten i avbildandet av gudar och gudomar 
har en lång tradition också i nordisk miljö. Vi möter 
det i den yngre bronsålderns ”gudinnorna med hals
ringarna” liksom hos de många falliska gestalterna 
bland de med ”gudinnorna” samtida hällristningarna 
(jfr bl.a. Thrane 1976).

Material

Materialet i Lundafigurinerna består som vi sett till 
största delen av dyrbara och exklusiva metaller. Kop
parlegeringar, silver och guld är starkt förknippade 
med gudabilder - framför allt när dessa är utförda i 
miniatyrskala. För detta finns många belägg, såväl i de 
arkeologiska som i de skriftliga källorna. Guld är dock 
tämligen ovanligt förkommande på de nordiska guda- 
figurinerna och statyetterna. Förutom på Lundafigu
rinerna finner vi det bara på Kymbofigurinen från Väs
tergötland samt på statyetten från Slipshavn på Fyn. 
Möjligen har antalet förgyllda eller försilvrade staty
etter och figuriner varit större än vad vi idag känner

till. I de första beskrivningarna av Torsstatyetten från 
Eyrarland omtalas nämligen att statyetten vid upp
hittandet också var förgylld även om inga spår av 
detta kan ses idag (Perkins 2001:105). Likaså ger de
lar av ryggen på Fröstatyetten från Rällinge på bild 
också intryck av att bära spår av förgyllning, men 
huruvida detta är med sanningen överensstämmande 
kan inte avgöras utan en metallanalys.

Att gjuta sina gudar i brons tycks däremot närmast 
ha varit legio ända sedan man lärde sig behärska tek
niken, både i Medelhavsregionen och i Norden. San
nolikt vittnar detta om specifika föreställningar knut
na till både tillverkningsprocessen och metallens, eller 
riktigare legeringens, egenskaper (jfr Perkins 2001: 
54). I den romerska kultursfären ansågs brons kunna 
driva bort onda andar och användes i detta syfte. Även 
guld och silver ansågs ha liknande egenskaper och det 
var vanligt att man tillverkade skyddsamuletter av 
dessa metaller. Amuletterna kunde utformas som en 
fallos eller vulva, men de kunde också vara i form av 
en tunn platta graverad med en besvärjande text. Även 
miniatyrframställningar av gudar har använts i sam
ma profylaktiska syfte. Enligt den på 100-talet e.Kr. 
verksamme grekiske författaren Plutarchos, lär den 
romerske fältherren Sulla vid alla strider ha burit en 
guldminiatyr av guden Apollo (Wünsch 1910).

Vi kan således utgå från att inslaget av guld i Lun
dafigurinerna är betydelsefullt. Dels har guldet ett 
symboliskt värde som styrker och höjer deras status, 
men det är troligt att man också hade en föreställning 
om att guldets egenskaper var verksamt i avvärjande, 
apotropeiska syften. Samtidigt säger guldet oss något 
om den eller de personer som låtit framställa figu
rinerna. Det är i samhällets högre skikt vi finner dem.
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I särskilda tempelverkstäder upprätthöll prästerskapet i 
faraonernas Egypten den så kallade chemeia-konsten, inom 
vilken metallhantverket var framträdande. I antikens 
Alexandria utvecklades vad som kom att kallas alkemin, 
konsten att omvandla ämnen blev "den gudomliga kon
sten", och i centrum för alkemisternas intresse stod metal
lerna. Med sin glans och formbarhet framstod metallerna 
som mer levande än de malmer ur vilka de framställdes, 
som om de fått en "pneuma", en själ. Man trodde att om 
man tillsatte ett speciellt "elexir" så skulle vilken metall som 
helst kunna omvandlas till guld. Därifrån är steget inte långt 
till att koppla samman förmågan att göra guld med att 
skapa evigt liv. Man tänkte sig att på samma sätt som 
elexiret kunde omvandla metaller till guld skulle ett 
livselexir, en universalmedicin, kunna bota alla sjukdomar 
och skänka människan evigt liv. Särskilt i de arabiska 
alkemiska skrifterna från iooo-talet betonades alkemins 
farmaceutiska sida. Problemet var ju bara att ingen lyckades 
finna den rätta formeln för elexiret, även om forskningen 
pågick in på 1700-talet, då kemin som vi känner den 
trängde undan alkemin med dess mer magiska övertoner.
I den egyptiska mytologin alltsedan 3000 f.Kr. beskyddades 
metallhantverket av Ptah som beskivs som en skapande 
"urgud" med särskild tonvikt på smide och hantverk. 
Grekerna jämställde honom med deras motsvarighet 
Hefaistos. Ptahs speciella attribut var en måttstock. På 
bilden har han också framställts med ett gyllene huvud. 
Statyetten finns numera i Museo Archaeologico, Madrid.

Iln specially dedicated temple workshops, the priestly class 
of ancient Egypt practised the art of chemeia, of which 
metalworking was an all-important feature. Ancient 
Alexandria witnessed the development of what became

known as alchemy; the 
study of transmutation 
became 'the divine art', 
and the attention of 
alchemists focused on 
metals. With their sheen 
and malleability, metals 
appeared infinitely more 
life-like than the ores 
from which they came. It 
was almost as if they 
possessed a 'pneuma', 
a soul. With the addition 
of a special 'elixir', 
alchemists believed, any 
metal could be turned 

into gold. And only a short step separates creating gold 
from discovering the secret of eternal life. Alchemists belie
ved that in the same way that the elixir could turn base 
metals into gold, then an elixir of life, a panacea, could cure 
all illnesses and thus provide eternal life. For example, Arab 
n,h-century alchemical texts emphasised the pharmaceutical 
side of the science. The problem, of course, was that the 
correct formula for the elixir was never discovered. Despite 
this, the study of alchemy continuing into the 18th century, 
when the predominance of modern chemistry eventually 
banished alchemy and its magical overtones.ln ancient 
Egyptian mythology from around 3000 BC onwards, the 
god Ptah - a creator or ancient god - was the patron of 
craftsmen. He was especially associated with metalworking 
and smithying. The Greeks equated him with their god 
Hefaistos. Ptah's special attribute was his sceptre. The 
photograph shows a statuette of Ptah with a golden head, 
housed at the Museo Archaeologico, Madrid.
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Fallos

Alla tre figurinerna har återgivits med fallos. Vi kan 
också konstatera att det under hela förhistorien varit 
vanligt att avbilda sina manliga gudar på detta vis, 
även om det långt ifrån alltid gjorts med könet i erige- 
rad form. Det är således rimligt att anta att fallos
attributet generellt varit betydelsefullt. Men vad är 
det egentligen det uttrycker?

Självfallet finns en sexuell laddning i attributet; det 
signalerar makt i form av en alstrande sexuell kapaci
tet som innebär makt över reproduktionskraft och 
fortplantningsförmåga. Men det erigerade könet står 
för mer än så och detta ”andra” är inte av samma - 
åtminstone inte uppenbara - sexuella natur. Fallos
attributet symboliserar också fruktbarhet och fortbe
stånd i en vidare samhällelig bemärkelse, både ur eko
nomisk och social synvinkel. Att det dessutom, åt
minstone under senare delen av förhistorien i Nor
den, så gott som uteslutande är manliga gestalter som 
avbildats med så tydliga fruktbarhetsattribut säger 
sannolikt också något om samhällets konstitution, 
antingen i reell eller önskvärd form. Makten över att 
bevara, och att om önskvärt förändra, de för samhäl
let fundamentala grundvalarna åvilade mannen. Där
med inte sagt att kvinnan saknade inflytande i denna 
process och att det rådde ett kvinnoförtryck liknande 
det som existerat under senare, historisk tid. Men i 
Lundafigurinernas fallosframställningar anas må
hända en intressant skillnad gentemot nordiska sam
hällsförhållanden tusentalet år tidigare, det vill säga 
under yngre bronsålder och äldsta järnålder, då också 
kvinnliga gestalter med tydliga fruktbarhetssymboler 
framställdes i både två- och tredimensionell form.

Men vi ska nog inte se fallosen enbart som ett att
ribut som primärt signalerar sexuellt förtryck i en 
”förhistorisk könskamp” kring människovärde och 
lika villkor på samma sätt som den kan uppfattas

idag. Dess betydelse var mångbottnad och under mel
lersta järnålder i Norden var ingen - medvetet eller 
omedvetet - bekant med freudianska begrepp som 
”penisavund” (även om Freud själv förefaller hävda 
motsatsen) eller argumentationen i 1900-talets köns
rollsdebatt.

Vid tiden för figurinernas tillblivelse fanns det hel
ler inget obscent eller omoraliskt i att gestalta en eri- 
gerad manslem. Vi begår definitivt ett tankefel om vi 
uppfattar det så. Det syndfulla och omoraliska i en 
fallos är en i grunden kristen tanke som till stor del 
kan hänföras till föreställningarna om arvssynden. 
Föreställningen om arvsynden utvecklades av de ti
diga teologerna Augustinus och Hieronymus under 
slutet av 300-talet och början av 400-talet. Det var i 
samband med detta som ”köttets lustar”, ”den djuri
ska” sexualiteten, demoniserades; begäret - påtaglig
ast uttryckt i den erigerade manslemmen - gjordes 
skamligt, kvinnan blev en fresterska och mycket av 
den kvinnofientliga synen som så starkt kommit att 
prägla kristendomen under lång tid slogs fast (Arm
strong zooo:izof, i44ff, Freidman 2003:4711)). Före
ställningarna om arvssynden, och den roll könsakten, 
fallosen och den livgivande säden spelar i denna, var 
visserligen omtvistade av andra teologer och kyrko
fäder i samband med att Augustinus formulerade 
dem, men till slut tog den officiella romerska kyrkan 
Augustinus parti, varefter föreställningarna snabbt 
växte in i den kristna västerländska mentaliteten 
(Freidman 2003:50b). Att dessa föreställningar påver
kar och i hög grad styr Adam av Bremens tankevärld 
när han på 1070-talet beskriver guden Frös bildstod i 
(gamla) Uppsala och de oanständiga sånger som 
sjungs till hans ära, är uppenbart.

”Den omoraliska och syndfulla fallosen” är alltså 
ett begrepp från yngre tidsepoker än de som Lunda- 
figurinerna tillhör. Åtskilliga exempel från det forna
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1 det forntida Rom förekom speciella "fallosklockor", så kal
lade Tintinnabulae. Klockorna hängdes upp i husen och de
ras klämtande fungerade som ett awärjande ljud mot onda 
makter. Fallosklockorna på bilderna kommer från Rheini
sches Landesmuseum i Trier respektive The Historical Mu
seum in Arnhem.

Phallus bells or tintinnabulae are known from ancient 
Rome. Their ringing was thought to ward evil spirits from 
the home. The phallus bells pictured come from the 
Rhineland Museum, Trier (left); and the Historical Museum, 
Arnhem (right).

Rom, liksom från med oss samtida, samhällskon- 
texter där den kristna kulturen och mentaliteten inte 
är lika djupt rotad, visar att fallossymbolen har en 
positiv laddning representerande fruktbarhet men

också en apotropeisk, avvärjande funktion som 
skydd mot onda makter (jfr von Sydow 1941:65-77, 
Gassner 1993).
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Bälte

Ett sådant bälte som figurin A och C bär om midjan 
kan tolkas som ett styrkebälte. Att det inte rör sig om 
ett vanligt bälte torde vara givet eftersom bärarna i 
övrigt saknar kläder. Inom den nordiska mytologin 
möter vi styrkebältet (ibland kallat ”starkhetsbältet”) 
när guden Tor beskrivs. Tors bälte heter Megingjord 
och när han spänner det om livet blir han dubbelt så 
stark (Bæksted 1997:90).

Styrkebälten är i den nordiska, liksom i den konti
nentaleuropeiska, föreställningsvärlden förknippade 
med gudomliga eller mytologiska gestalter. Men av 
det komparativa material vi studerat kan vi också dra 
slutsatsen att det inte tillhört vanligheterna att av
bilda gudarna med bälten och utan andra kläder. På 
tredimensionella nakna statyetter eller figuriner, mö
ter det oss endast i ett fåtal fall: på en från Fyn, på en 
från Gotland och på en från Öland. Ser vi till de två
dimensionella framställningarna så förekommer bäl
tet oftare. Vi kan se det på en del figurklippta solitär
gestalter bland guldgubbarna, samt på några av de så 
kallade tre-gudar-brakteaterna. Men det finns en hel 
del som talar för att styrkebältet inte enbart har avbil
dats som ett av Tors attribut. Som vi sett menar bland 
annat Karl Hauk att den nakne bäraren av bältet på 
brakteaterna föreställer Balder, se s. 61. Troligtvis är 
det inte förhastat att dra slutsatsen att styrkebälten 
inom den nordiska mytologin var ett attribut som 
kunde tillskrivas fler än en gud.

Föreställningarna kring det magiska styrkebältet 
hör heller inte uteslutande samman med den nordiska 
förkristna föreställningsvärlden. Vissa forskare tyck
er sig spåra bältets omnämnande i passager i de bib
liska böckerna Psaltaren och Ordspråksboken (Axel- 
Nilsson 1967:85). Möjligen ska de bälten som Kristus 
bär på en del krucifix från nordisk högmedeltid 
(izoo- och 1300-tal) också uppfattas som styrkebäl

ten. Även om denna åsikt är omtvistad bland ikono- 
grafer så har bältet inget funktionellt samband med 
Kristusfigurens skylande höftskynke (jfr Blindheim 
197z: fig.i och z, samt s. pjf).

Helt klart är emellertid att styrkebälten förekom
mer i den kristna bildvärlden under europeisk och 
nordisk medeltid. Två välkända skandinaviska exem
pel från iioo-talet står att finna i kryptan till Funds 
domkyrka. Där förekommer styrkebälten på två ge
stalter som skulpterats fram ur två kolonner. Enligt 
folktraditionen föreställer gestalterna jätten Finn och 
hans hustru Gerda, men kolonnerna - med sina res
pektive gestalter - anses också representera Jakin och 
Boas; två pelare placerade i förgården till Salomos 
tempel i Jerusalem. Namnen (Jakin och Boas) har ar
betat sig in i den medeltida arkitekturens nomenkla
tur såsom betecknande styrka eller kraft. Med detta 
synsätt åskådliggör kolonnskulpturerna i Fundado- 
mens krypta den upprätthållande kraften (www. 
ne.se: ”styrkebälte”).

I exemplet ovan åskådliggörs den i samhället vik
tiga, upprätthållande och bärande kraften både bild
ligt och bokstavligt på ett ganska tydligt vis. Så kan vi 
knappast påstå att den gör i Fundafigurinerna. Men 
förutsatt att föreställningen kring styrkebältet och 
dess bärare varit likartade under de 600-700 år som 
skiljer figuriner och kolonnskulpturer åt, kan bältena 
på figurinerna A och C uttrycka samma viktiga kraft 
som Jakin och Boas, fast förkroppsligad i gestalter av 
betydligt mindre fysiskt format.

Stora händer

De stora händerna med sina uppåtpekande tummar 
som finns på figurin A kan ses som ett konstnärligt 
uttryck, skvallrande om att hantverkaren följt och ar
betat i en tradition där proportionsförskjutningar ut
gjort en del av framställningssättet. Men eftersom de
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Styrkebältet är ett bra exempel på en så kallad seg 
struktur inom den västerländska mentaliteten. Det 
har "överlevt" flera religionsskiften och förekom
mer i både bildlig och bokstavlig bemärkelse än 
idag. Höger: Kristuskrucifix från Dal kyrka i Tele
mark, Norge. Datering till mitten av 1200-talet. 
Nedan: Förre mästaren i tungviktsboxning Leon 
Spinks sedan han besegrat Muhammed Ali i titel
matchen 1978.

The belt of strength is an excellent example of an 
enduring Western cultural tradition. It has 
'survived' numerous changes in religious practice, 
and is found in many different contexts to this day. 
Right: mid-if'-century crucifix from Dal church, 
Telemark, Norway. Below: world heavyweight 
boxing champion Leon Spinks, having just beaten 
Muhammad Ali in the 1978 title match.



också förekommer på den mer schematiskt fram
ställde figurin C kan vi ana att de överdimensionera
de händerna med spretande, uppåtpekande tummar 
också har en speciell betydelse.

Som vi sett har många av gestalterna på brakteate- 
rna återgivits med stora händer och spretande, uppåt
pekande tummar. En av de tolkningar som föreslagits 
är att händerna i dessa sammanhang utgör remini
scenser av det romerska benedictio latina som i ger
mansk miljö tagits upp och införlivats i gudafram- 
ställningar. På så sätt är händerna ett attribut för 
härskarmakten och dess välvilja (jfr sidan 63 och 
Holmqvist 1977:43).

Att figurinernas stora händer och tummar har be
tydelse förefaller troligt, men frågan är om de betyder 
samma sak som Holmqvist menar att de gör på 
brakteaterna? En betydelsefull skillnad är att det på 
brakteaterna oftast rör sig om ”öppna händer”, det 
vill säga man ser tydligt handflatan och den stora 
spretande tummen, som på ett eller annat sätt hålls 
upp i luften vilket gör att liknelsen med kejsarens väl- 
gångshälsning i detta fall kan kännas berättigad. Så 
är ju inte fallet på Lundafigurinerna där de vilar 
framtill på magen. Om vi tar med figurinernas bild
språk i beräkningarna, så kan vi inte utan vidare slå 
fast att de stora händerna är samma slags guda- 
attribut som man kan finna på brakteaterna. I Lunda- 
figurinernas fall förefaller posen, med händerna väl 
synliga, snarare ha varit det viktiga att framhäva.

Men händerna kan likväl ses som ett gudomligt 
attribut. Måhända uttrycker de innehavarnas kraft 
och skapande förmåga. De stora händerna skulle då 
symbolisera likartade karaktärsdrag som fallosattri
butets aspekt. Det är också intressant att notera att vi 
finner de stora händerna - fast inga spretande tum
mar - även på andra gudaavbildningar såsom de vi
kingatida Torsstatyetterna från Eyrarland och Lund.

Överdimensionerade händer med uppåtpekande tummar 
uttrycker sannolikt inte alltid samma sak. På Lundafigu
rinerna A och C uttrycker de något annat än vad de gör på 
B- och C-brakteaterna. Bilden visar händerna på figurin A.

Over-dimensioned hands combined with upward-pointing 
thumbs do not always necessarily express the same thing. 
Thus, Lunda figurines A and C contrast with the type B and 
C bracteates. The photograph shows the hands of 
figurine A.

Ett resonemang kring tid, likhet och skillnad
Varför är de tre Lundafigurinerna återgivna på det 
sätt de är? Vad betyder deras inbördes likheter och 
skillnader? Vi nämnde tidigare några tänkbara anled
ningar och vi ska nu ta upp denna tråd igen och reso
nera kring några förslag. Resonemanget leder direkt 
in i frågan om figurinernas inbördes kronologi: är de 
samtida eller inte?

128 Gestaltning, ursprung och hantering



De avbildar samma gestalt

Det som talar för att detta är en rimlig tolkning är den 
gemensamma posen med händerna på magen och en 
lätt knäande benställning, samt det faktum att de alla 
har återgivits falliska och - till varierande grad - i 
guld. Vem denna gestalt i så fall kan vara, återkom
mer vi till lite längre fram.

Men hur kan vi då förklara skillnaderna figuri- 
nerna emellan, kan det fortfarande röra sig om sam
ma gestalt? Ja, om figurinerna inte är absolut sam
tida. Något av attributen kan ha mist sin betydelse 
och försvunnit eller, alternativt, erhållit betydelse och 
tillkommit. Det behöver då inte ha rört sig om någon 
avsevärd tidsrymd. Vi kan jämföra med de vikinga
tida Torsstatyetterna som alla är individuellt utfor
made och tillverkade av olika material, men som för
enas av att samtliga gestalter greppar sina långa 
skägg med båda händerna (se s. 83 och framåt samt 
Perkins zooi:fig. 3, 6, 7 och 9). Statyetterna härrör 
från 900- eller 1 ooo-talet och kan teoretiskt vara 
samtida. Det är inte otänkbart att ett liknande krono
logiskt förhållande råder mellan Lundafigurinerna 
och att detta givit upphov till variationerna dem 
emellan. Jämförelsen haltar dock en smula om man 
betänker att Lundafigurinerna härrör från en och 
samma plats, under det att Torsstatyetterna är påträf
fade på olika platser i Norden - en till och med i Ryss
land - och att det just kan vara deras spridda pro
venienser som givit upphov till variationerna på dem.

De återger en specifik egenskap

I linje med detta antagande behöver figurinerna inte 
vara samtida. Vad som varit viktigt har uttryckts med 
hjälp av de mest betydelsefulla attributen: kroppsställ
ningen, fallosen och guldet. Den imposanta kropps
ställningen med knäande, muskulösa ben och händer
na på magen, signalerar makt, säkerhet och manér.

Det erigerade könet symboliserar fruktbarhet och 
fortbestånd i både ekonomisk och social bemärkelse. 
Det glänsande guldet representerar den ideologiske 
och religiöse härskaren.

I så fall utrycker figurinerna den karaktär och de 
egenskaper som varit av fundamental betydelse för 
ett samhälles fortlevnad. De som avbildats kan vara 
en eller flera gudar, men det kan också vara fråga om 
en högst verklig individ; en hövding eller storman 
som genom att låta avbilda sig på ett gudomligt vis 
antar och ikläder sig rollen som garant för samhällets 
fortbestånd.

De relaterar till en handling

En tredje möjlig anledning till figurinernas gemen
samma utformning kan vara att de avbildar en eller 
flera mytologiska gestalter i specifika situationer där 
de utför någon handling. Vilken kan den i så fall vara?

Som vi såg tidigare har Margarethe Watt och Wil
helm Holmqvist tolkat det märkliga vis som några av 
guldgubbarna avbildats på, som att de dansar eller på 
annat sätt är stadda i rörelse, jämför sidan 66. Flera 
av de karaktäristika som Watt och Holmqvist menar 
uttrycker rörelser och dans kan vi också återfinna på 
Lundafigurinerna. De knäande benen finns på samt
liga, stora händer och bälten på två av dem (A och C) 
och en kan tänkas stå på tå (C) (jfr Watt 1992:217). 
Är det bland dessa dansande gudar som Lundafigu
rinerna hör hemma? Med all respekt för Holmqvists 
och Watts teorier angående guldgubbarna så får det 
anses tveksamt.

Att återge motivet i rörelse eller vila är givetvis 
grundläggande i alla former av konst där man avbil
dar människor. Däremot kan de urvalskriterier som 
lanserats angående ”de dansande guldgubbarna” dis
kuteras. Exempelvis kan man fråga sig om en knä
ande benställning i kombination med oproportioner-
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ligt stora händer verkligen uttrycker rörelse. Ett lika 
troligt alternativ, i varje fall när de stora händerna 
som på Lundafigurinerna är placerade framtill på 
magen, är att det visar på det motsatta; en statisk, 
orörlig pose i vilken man uttrycker suveränitet, över
läge och makt. Om Lundafigurinernas likheter ska 
tolkas som att de utför någon specifik handling, så 
menar vi att det inte är fråga om dans, snarare något 
rakt motsatt.

De relaterar till en myt

Kan likheterna istället tänkas bero på att figurinerna 
tillsammans refererar till en specifik mytologisk be
rättelse? Ja, kanske, det finns åtminstone en som man 
kommer att tänka på och som kan vara intressant i 
sammanhanget. Den berättelse eller myt vi har i 
åtanke handlar enligt vissa forskare om härskarmakt
ens och det sakrala kungadömets ursprung. Myten 
återfinns i flera olika versioner i en rad västnordiska 
källor, bland annat i Skiringsmål och i Ynglingasa
gan. Den senare, som också ingår i Snorre Sturlassons 
Heimskringla, antas i sina äldsta versioner härröra 
från senare delen av 8oo-talet (Steinsland 2002:88). 
Dateringen, liksom relevansen av tolkningen i linje 
med ett forntida sakralt kungadöme i Norden under 
järnåldern, har religionshistorikerna genom åren tvis
tat mycket om (jfr bl.a. Sundqvist 2002:18-59).

Berättelsen utspelas kring guden Frö som blir för
älskad och besatt av jättinnan Gerd med vilken han 
efter diverse komplikationer och ett så kallat heligt 
bröllop (hieros gamos) avlar en son som sedermera 
blir svearikets förste konung samt stamfader till den 
mäktiga Ynglingaätten med säte i Gamla Uppsala.

Om figurinerna som grupp betraktat återger den
na myt innebär det att de torde vara samtida, men det 
kan samtidigt också förklara en del av skillnaderna 
dem emellan. Figurin B med sitt mänskliga ansikte

kontrasterar ju starkt mot det anonyma ansiktet hos 
figurin A. Är det månne mytens gudomlige fader och 
hans mänsklige son som återges i de båda? Släktska
pet dem emellan åskådliggörs i så fall genom den ge
mensamma posen, valet av material och den livgi
vande fallosen.

Men, frågar sig vän av ordning, var kommer då 
figurin C in i denna berättelse? Ja, det vet vi inte, men 
för att fortsätta på den spekulativa väg vi slagit in på, 
kan vi föreställa oss att figurinerna medverkat i ritua
ler som haft samma eller likartat syfte som de i vilka 
guldgubbar använts och då kan det finnas plats för 
alla tre. Vad ritualerna med guldgubbarna syftat till 
är mycket omdiskuterat. En tolkning som ofta fram
förts genom åren baseras på de vanligt förekom
mande parmotiven på blecken och går ut på att my
ten om det heliga bröllopet mellan Frö och Gerd varit 
av central betydelse i många av dem (jfr Watt 2001: 
219, med där anf. arb.). Ritualerna har i en del fall 
även inkluderat solitärgestalter, det vill säga enklare, 
utklipp ta guldgubbar. Kanske har figurin C, som ju 
likheterna till trots i flera avseenden skiljer sig från de 
båda andra, spelat en liknande roll som solitärgestalt
erna bland guldgubbarna i ett rituellt drama med 
djupa religiösa och ideologiska undertoner kring 
detta tema?

En annan möjlighet är att figurin C avbildar någon 
annan gestalt än figurin A och B. Också här finns en 
mytologisk berättelse som skulle kunna vara en aktu
ell förklaringsgrund till skillnaderna.

Med sina nedåtpekande fötter uppvisar figurinen 
ett visst släktskap med Kymbofigurinen från Väster
götland. Kymbofigurinen har nyligen tolkats av To
run Zachrisson som menar att den föreställer Oden 
hängandes i världsträdet Yggdrasil i samband med 
sitt självoffer. Enligt mytologin genomförde Oden 
detta självoffer för att få kunskap om runor och run-
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magi. Som stöd för sin tolkning anför Zachrisson 
bland annat Kymbofigurinens kroppsställning med 
fotterna - och armarna utmed kroppens sidor - häng
ande livlöst nedåt. Den guldring som figurinen bär 
runt halsen utgör ett av Odens många attribut, hals
ringen Draupner, som Oden hängt sig själv i (vilket 
den mytologiska berättelsen inte förtäljer om man 
ska följa den bokstavligt) (Zachrisson 2003). Även 
om man på grund av fotställningen vid en första an
blick kan tycka att figurin C har en del gemensamt 
med Kymbofigurinen, så är det inte troligt att de av
bildar samma gestalt i samma situation.

Till att börja med är kroppshållningen på figurin C 
inte livlös. Armar och händer hänger inte slappt efter 
sidorna och benställningen är lätt knäande. Gestal
tens levande drag visas också av hans fallos, ett attri
but som sällan förknippas med livlöshet och död. Lik
heterna figurinerna emellan kan alltså inskränkas till 
att endast i viss mån omfattas av fotställningen, men 
med största sannolikhet betecknar de inte samma 
sak. Att fotterna pekar nedåt på Figurin C har nog 
andra förklaringar än att de åskådliggör Oden häng
ande i världsträdet.

Olika upphovsmän

Kanske är anledningen till att figurinerna skiljer sig åt 
så enkel som att de har olika upphovsmän. När man 
betraktar de tre tillsammans får man ofrånkomligen 
ett intryck av att vi står inför tre olika hantverkares 
arbeten. Låt oss tänka oss att figurinernas upphovs
män avsett att avbilda samma gestalt, men att de 
styrts av olika ideal, eller att de arbetat under olika 
förutsättningar inom olika tidsramar, eller helt enkelt 
att de haft olika sinne för detaljer, eller talang för att 
kunna återge vad de ville uttrycka.

Om olika ideal varit styrande kanske man kan 
säga att hantverkarna arbetat fritt inom en given

motivbild. Man kan tycka att en sådan förklaring 
känns för modern för att förklara figurinernas inbör
des stilmässiga skillnader, men liknande tankegångar 
har förespeglar åtminstone en arkeolog tidigare. Wil
helm Holmqvist menar att man inom arkeologin 
länge haft en förkärlek till att typologisera den forn
tida konsten så till den milda grad att hantverkarens 
individuella uttryck helt förbigås: ”Det typologiska 
schemat är obevekligt, och om den forntida konstnä
ren inte velat följa schemat, så mycket värre för ho
nom och för oss.” (Holmqvist 1977:83). Även om 
Holmqvist sätter fingret på en punkt väl värd att re
flektera över, så ska vi nog inte uppfatta guldsmeder, 
bronsgjutare och andra konsthantverkare i järnål
derns samhälle som helt fria och självständiga konst
närer. Hantverkarens roll och status, liksom produk
tionens organisation och karaktär, har diskuteras åt
skilligt genom åren och någon samsyn kan knappast 
sägas råda. Vi väljer dock att i nuläget väja för denna 
diskussion och hänvisar istället till Andersson, K 
I995:I55f> Anund 1998:38-62 samt Ramqvist 1990: 
57-67 (med i dessa anf. arb.).

Om istället tidsramarna och förutsättningarna 
haft betydelse, kan det möjligen förklara varför figu
rin C är så schematiskt framställd. Figurin C skiljer ut 
sig dels i val av material, dels i utförande, vilket är 
betydligt enklare och snabbare: längs de inristade ar
marna och bältet finns till och med fortfarande en 
grad kvar. Huruvida det ska tas som intäkt för att den 
tillverkats av en ovan hantverkare, är emellertid 
vanskligt att uttala sig om. Hantverkaren kan ha ar
betat under ”tidspress” i en specifik situation, där det 
viktiga har varit att framställa gestalten med dess att
ribut; något efterarbete har det varken funnits tid el
ler anledning till.

Det råder inget tvivel om att hantverkarna lagt 
ned åtskilligt mer tid på figurin A och B. De är bägge
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omsorgsfullt modellerade och har tillverkats via flera 
komplicerade arbetsmoment. Sina likheter till trots är 
de ändå så olika, som om de vore gestaltade av två 
vitt skilda konstnärliga temperament. Figurin A tycks 
modellerad av en van skulptör med ett drivet manér 
och utvecklad stil. Vi kan se det i hans säkra känsla 
för detaljer att framhäva och förenkla, som medfört 
att hans figurin utstrålar säkerhet och tyngd.

Upphovsmannen bakom figurin B förefaller vara 
en något mer ovan - om än inte oäven - gjutforms- 
skulptör. Hans figurin är mycket omsorgsfullt arbe
tad men den är inte gjord med ett lika drivet manér. 
Huvud och ansikte är noggrant och detaljerat ut
förda, under det att övriga kroppen inte alls ägnats 
lika stor uppmärksamhet. Det förefaller som om ett 
realistiskt avbildande har varit viktigt, vilket märks 
inte minst i det uttrycksfulla ansiktet. Kanske är det 
en faktisk mänsklig eller mytologisk gestalt i en viss 
betydelsefull pose som avbildas. Med detta har han i 
så fall lyckats väl.

Konklusion

Bakom Lundafigurinerna skymtar vi existensen av åt
minstone två, eller tre, konsthantverkare som genom 
olika influenser och färdigheter bidragit till figuriner- 
nas variationer. Likheterna figurinerna emellan är 
dock så påtagliga att det är rimligt att föreställa sig 
att framställningarna emanerar ur ett gemensamt 
tema eller motiv. Det förefaller också mer rimligt att 
detta tema då har sin grund i en specifik och viktig 
egenskap som gestalterna besitter, än att det relaterar 
till en speciell handling som de utför. Att med någon 
större säkerhet uttala sig om huruvida figurinerna är 
samtida, är omöjligt. Även om man på grund av det 
skickliga utförande som kännetecknar figurin A lätt 
kan få intryck av att de andra är kopior av denna, 
behöver det inte förhålla sig så. Figurinerna kan emel

lertid mycket väl tänkas återge en och samma gestalt. 
Det är oklart huruvida de som grupp - underförstått 
samtida - relaterar till en speciell myt. Däremot är det 
mindre troligt att berättelsen om Odens självoffer ut
gjort inspirationskällan till figurin C.

Ursprung och identifikation
Import eller tillverkade lokalt?
Föremål som ingått i de högre sociala skiktens lev
nadsmönster förefaller under yngre järnålder ofta ha 
producerats lokalt på platsen. Särskilt vad gäller de 
religiösa symbolerna och föremålen tycks en lokal 
produktion ha förekommit (jfr Callmer 1997:17). I 
högstatuskontexter finner man dock även uppenbara 
importföremål, som glasbägare, vissa slags pärlor, 
bärnsten och exklusiva metallföremål som exempel
vis vinskopor. Vi vet att man har importerat föremål 
av statuskaraktär till Lunda. I fyndmaterialet kring 
hallen hittades skärvor från minst två olika typer av 
glasbägare som importerats från frankiskt område.

Därmed inte sagt att figurinerna behöver vara im
porterade. Det finns ingenting som direkt motsäger att 
de skulle vara tillverkade lokalt, kanske till och med 
på Lunda.

Under järnåldern var metallhantverket i Norden 
högtstående, att gjuta ett föremål som figurin A eller B 
har inte varit svårare än att gjuta exempelvis de 
smycken som är tillverkade i Norden vid samma tid. 
Fragment av gjutdeglar har dessutom hittats på Lun
da, så vi vet att man har gjutit på platsen. Det är myck
et möjligt att de påträffade deglarna har använts för 
att gjuta brons och kanske då även de två gjutna 
figurinerna. För att snida figurin C ur en guldten kräv
des förvisso goda ögon och en någorlunda stadig 
hand, men naturligtvis kan inte figurin C ha orsakat 
sin tillverkare något större hantverksmässigt problem.
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Men med tanke på de frankiska glasbägarna är det å 
andra sidan inte heller omöjligt att även figurinerna 
skulle kunna vara importerade, eller ha haft någon 
långväga förebild. Men det finns en del som talar för 
att de inte är så.

Stilhistorisk bakgrund

I vårt arbete med att utröna Lundafigurinernas ur
sprung har vi försökt att se om vi kan knyta dem till 
ett kulturområde genom att studera deras stil, deras 
konstnärliga uttryck. Det bör påpekas att det är 
vanskligt att tala om stil vad gäller de nordiska figu
rinerna. Dels är materialet tämligen litet och dels är 
det svårt att definiera vad som utgör en specifik en 
stil. Tyvärr finns inte heller många tidigare studier av 
nordiska antropomorfa, framställningar i tredimen
sionellt utförande. De konsthistoriska och stilistiska 
studier som gjorts behandlar i första hand den zoo- 
morfa djurornamentiken samt brakteaternas och bild
stenarnas motivvärld (jfr bl.a. Gaimster 1998, Hauk 
1980, Malmer 1963, Nylén 8c Lamm 1987, Lindqvist 
1941-42, Wicker 1990, m.fl.).

I konsthistorien kan man dock urskilja ett antal 
stilar som är applicerbara även på människofram- 
ställningar. De som tidsmässigt skulle kunna vara ak
tuella för Lundafigurinerna är den romerska och den 
keltiska, eller möjligen den kristna. Mycket förenklat 
skulle man kunna säga att den romerska konstens 
främsta kännetecken är en långt driven realism. Den 
keltiska konstens människoframställningar präglas 
av en ibland hög abstraktionsnivå och tydliga propor- 
tionsförskjutningar. I synnerhet proportionsförskjut- 
ningarna är tydliga: huvudet avbildas oproportioner
ligt stort, torson är långt utdragen, emedan benen och 
armarna är små (se Dillon 8c Chadwick 1967: plate 
69). En förklaring till detta är att kelterna ansåg att

huvudet representerade själen och styrkan, varför hu
vudet som kraftsymbol skulle framhävas (jfr Holm- 
qvist 1977:131).

Om man studerar Lundafigurinerna stilhistoriskt 
kan man inte påstå att de tillhör vare sig en utpräglad 
romersk eller keltisk stiltradition. Kanske kan man 
helt enkelt komma till slutsatsen att Lundafiguriner
na och en del av de andra figurinerna som man funnit 
i Norden utgör en egen nordisk stil. I synnerhet om 
man går längre fram i tid, då de plastiska människo- 
framställningarna också blir fler, upptäcker man att 
det faktiskt finns ett uttryck som man skulle kunna 
kalla nordiskt. Och varför inte? Ingen ifrågasätter 
den utpräglat skandinaviska djurornamentiken, skill
naden är att det finns ett så mycket större föremåls- 
material att studera vad gäller ornamentik och dekor 
i vilka djurornamentiken oftast förekommer.

I denna 20 centimeter höga 
bronsstatyett från Neuvyen- 
Sullias framgår proportions- 
förskjutningarna i den kel
tiska stiltraditionen tydligt. Ur 
Dillon & Chadwick 1967.

Proportion-displacement as 
a feature of the Celtic artistic 
tradition is clearly seen in the 
case of this 20 cm-high 
bronze statuette from Neuvy- 
en-Sullias. After Dillon & 
Chadwick 1967.
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Ett släktskap

Av de övriga tredimensionella människoavbildningar 
man funnit i Norden så är det figurinen från Kymbo 
Storegården i Västergötland som är mest lik figu- 
rinerna från Lunda.

Stilmässigt anar man ett släktskap mellan Lunda- 
figurinerna - i synnerhet figurin A - och Kymbofigu- 
rinen. Figurin A och Kymbofigurinen är stiliserade på 
ett likartat sätt. Förenklingar och linjespel är säkert, 
på gränsen till maneriskt, utfört. Men man kan också 
se en likhet med en del av figurinerna från Fyn, se s. 
78. Dessa skiljer sig distinkt från de explicit romer
ska, som är betydligt mer realistiskt avbildande, och 
de keltiska, vilka är mer abstraherade och har stora 
och påtagliga proportionsförskjutningar.

Materialmässigt är Lundafigurinerna också mest 
besläktade med Kymbofigurinen, framför allt gäller 
detta figurin A och B. Samtliga är formgjutna lege
ringar bestående av koppar-tenn samt - i varierande 
grad - silver (jfr Zachrisson 2003:89^. På alla tre fö
rekommer dessutom guld. Med sin halsring av mas
sivt guld är Kymbofigurinen också påtagligt lik figu
rin A i det att det på båda finns ett avvikande inslag 
av guld, sett i förhållande till hela gestalten. Figurin C 
skiljer sig från de övriga tre eftersom den ju består av 
massivt guld. Men likväl är den ändå besläktad med 
Kymbofigurinen och de övriga från Lunda, eftersom 
flertalet övriga figuriner och statyetter helt saknar in
slag av både guld och silver. Det enda undantaget - 
åtminstone vad vi idag känner till - är den märkliga 
gestalten från Slipshavn-Nyborg, som är tillverkad av 
tunna guldbleck. Men den är betydligt större, cirka 7 
centimeter, och skiljer sig dessutom stilmässigt både 
från Kymbo-, Lunda- och flertalet av de övriga nord
iska figurinerna, se s. 81.

I
Släktskapet mellan Lundafigurinerna och den från Kymbo i 
Västergötland framträder i likheter vad gäller stil, material, 
storlek och konstruktion. Figurinerna är här avbildade i na
turlig storlek, det vill säga i skala 1:1.

Affinities between the Lunda figurines and the figurine from 
Kymbo, Västergötland are apparent in terms of style, 
materials, size, and manufacture. Scale in.

Storleksmässigt utgör Lundafigurinerna och Kymbo
figurinen rent av en egen ”grupp”. Kymbofigurinen 
är ungefär lika lång som figurin A och B, cirka 3 cen
timeter, och har dessutom ett liknande omfång. Figu
rin C är storleksmässigt unik och minst av samtliga 
nordiska, ungefärligen samtida figuriner. Övriga är 
alla av större mått.

Konstruktionsmässigt - om man kan uttrycka det 
så - är Kymbo- och Lundafigurinerna också lika i det 
att de alla saknar en montageanordning och att de 
inte är ”ledade”, det vill säga hopmonterade av flera 
delar. Flera av de övriga figurinerna och statyetterna 
som vi stiftat bekantskap med består egentligen av 
olika delar, armar, huvud, torso, etc., som i en del fall 
också tycks ha varit rörliga. På andra kan man uti
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från händernas utformning se att de hållit eller burit 
på något föremål. Inget av dessa särdrag finns på 
Kymbo- och Lundafigurinerna. Det finns inte heller 
några spår på dem efter någon upphängningsanord- 
ning i form av en ögla eller liknande, trots att ingen av 
de fyra kan stå för sig själva. Detta är å andra sidan 
en egenskap som de delar med många andra tredi
mensionella människoavbildningar. Det är visserligen 
endast på ett fåtal övriga figuriner som det går att 
iaktta piggar eller hål i fotregionerna som vittnar om 
att de varit monterade på ett underlag, men en hel del 
av dem är framställda på ett vis som gör det rimligt 
att tänka sig att de ursprungligen burits hängande.

Lundafigurinernas särdrag

Inte heller den noggrant utförda, och därmed säkert 
betydelsebärande, karaktäristiska posen, återfinner 
vi vare sig på någon av de övriga figurinerna eller i 
något annat sammanhang. Det finns så att säga inte 
någon eventuell ”förlaga” från någon annan region i 
Norden; ett faktum som talar för att Lundafiguriner
na är tillverkade lokalt och att posens ursprung är lo
kal eller regional.

Det markerade hakpartiet hos de tre Lundafiguri
nerna, som mycket väl kan tolkas som skägg, ger oss 
ytterligare ett särdrag att ta fasta på för att försöka

Skäggigt mansansikte på en hjälm från båtgravfältet 
i Vendel, Cirka 600 e.Kr. Ansiktsprofilen har likheter med 
Lundafigurin B.

Bearded male face on a helmet from a ship-burial at 
Vendel, c AD 600. The facial profile is similar to that of 
figurine B.
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utröna figurinernas ursprung. De skäggprydda män
nen framträder överallt i den nordiska bildvärlden, i 
synnerhet under vendel- och vikingatid, då antalet 
kända ansiktsframställningar också blir fler. Ett väl
ansat skägg var en statussymbol. I Njals saga - en 
berättelse om maktkamp mellan Isländska stormän 
på iooo-talet - beskrivs (i modern översättning) hu
vudpersonen på följande vis: ”Njal hette en man, som 
bodde på Bergtorsval på Landöarna. Han var mycket 
rik och vacker till utseendet, men han hade inget 
skägg." (vår kursivering) (Stenborg 1982:177).

En romersk man däremot rakade sig. Så gjorde 
även grekerna, med undantag för filosofer och lärda. 
När kejsar Hadrianus (76-138 e.Kr.) odlade ett gre
kiskt filosofskägg blev det modernt att bära skägg 
även i Rom (www.ne.se: skägg). Men modet slog inte 
igenom så pass att det blev det regelmässiga sättet att 
avbilda romarna. Tvärtom, inte sällan avbildar ro
marna barbarfolken som skäggprydda!

Ett nordiskt stilideal?

Att döma av figurinernas yttre finns alltså ingenting 
som motsäger att de skulle varit tillverkade på Lunda. 
Deras stilmässiga utryck pekar klart i riktning mot att 
de har tillverkats inom ramen för den nordiska 
kultursfären, som haft sina egna stilideal.

Det är egentligen märkligt att vi inte funnit fler fri
stående människoliknande gestalter. Varje år utförs 
många arkeologiska underökningar av fornlämning- 
ar från ungefär samma tid som Lundafigurinerna och 
vi vet ju hur förtjusta man var i att uttrycka sig bild
mässigt, men då som delar av dekor, på andra typer 
av föremål. Den tidigare nämnda djurornamentiken 
användes ofta för dessa dekorativa men givetvis 
också symboliska, syften. Åtskilliga exempel på mi
nutiöst ornerade smycken, svärd och andra ska vi 
säga högstatusföremål, har också kommit i dagen,

men - som sagt - mycket få människoliknande figuri- 
ner. Kan vi kanske ana att ett avbildande av mänsk
liga eller människoliknande gestalter, för avbildan
dets egen skull - alltså inte som dekorelement - var 
förbehållet gudarna. I så fall i rak motsats till juden
domens, islams och den tidiga kristna lärans förbud 
mot att avbilda Gud.

Om ett avbildande av fristående mänskliga/antro- 
pomorfa gestalter varit förbehållet de nordiska gudar
na under äldre och mellersta järnålder, så sker en för
ändring under yngre järnålder. Från vikingatid finns 
flera dylika avbildningar, många föreställer säkert 
gudar, men knappast alla. I den exklusiva norska 
skeppsgraven från Oseberg finner vi exempelvis rea
listiska ansiktsframställningar, visserligen fortfarande 
som dekorelement men inte alls sönderstyckade eller 
fragmenterade som under äldre epoker där de (ibland) 
utgjorde delar i en ornamentik där dekoren var det 
överskuggande.

Vem är det?
Vi har på olika vägar kommit fram till att den karak
tär som figurinerna hämtat näring ur och de egenska
per som de återger, ska sökas bland de förkristna gu
darnas skara. Men vi har också öppnat för möjlighe
ten att alla tre inte nödvändigtvis behöver återge en 
gudomlig gestalt. Den fråga vi nu ska ta upp är vilken 
av de förkristna gudarna som på ett eller annat sätt 
kan tänkas ha stått modell för Lundafigurinerna. 
Återigen tvingas vi in i de litterära källorna, men till 

vår hjälp tar vi också de sakrala ortnamnen och tittar 
framförallt på i vilken utsträckning en del av dessa 
förekommer i regionen.

I sökandet efter svar faller det sig naturligt att utgå 
från den av figurinerna som förefaller mest gudalik, i 
betydelsen minst mänsklig, och som samtidigt uppvi
sar de tydligaste särdragen: figurin A.
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När vi fann den uppfattade vi figurinen omedelbart 
som en ”Fröstatyett”. En fallos, kopplingen till 
Lunda-namnet, den välkända Fröstatyetten från Räl- 
linge i Lunda socken, vår egen offerlund, et cetera, 
allt föreföll glasklart. Vi har ju också tidigare fört 
fram tanken om att Frö kan vara den vi söker, så vari 
ligger problemet kan man undra?

Problemet är att om man betraktar figurinen när
mare, finner man att han också innehar särdrag eller 
attribut som inte på ett lika självklart sätt som fallo
sen kan relateras till Frö. Samtidigt har vi också en 
mycket begränsad och oklar bild av hur man egentli
gen förställde sig, och därmed avbildade, Frö. Vår en
da källa är Adam av Bremen - vars ”vittnesmål” ef
terhand kopierats av andra - som på hörsägen beskri
ver Frö som utrustad med en väldig fallos. Men i öv
rigt då; om detta tiger källorna.

Ett annat problem är att de bilder vi får från de 
litterära källorna är långt ifrån samtida med Lunda- 
figurinerna. Det är fullt möjligt att man under 500- 
och 600-talen föreställde sig gudarna på ett annat vis 
än vad man gjorde 500 år senare. Det är således högst 
sannolikt att vi behöver se bortom en del av den ka- 
raktäristik som givits de mer välkända gudarna och 
gudinnorna under exempelvis 900- och 1000-talet, 
och som sedermera nedtecknades av krönikörer som 
Snorre och Saxo under tidig medeltid, för att kunna 
urskilja den eller de vi söker. Men trots allt är det bara 
de sena litterära källorna som står oss till buds och vi 
ska lyfta fram tre gestalter som förefaller oss mer in
tressanta än andra. Dessa tre har också det gemensamt 
att det genom ortnamnen även ges en antydan om att 
deras dyrkan har ägt rum i heliga lundar.

Frö
Åtskilligt talar för att Frö var en av de mest betydelse
fulla gudarna i Lundafigurinernas del av det forntida

Sverige. Stöd för detta finner vi såväl i de skriftliga 
västnordiska källorna som i ortnamnen och - kanske 
viktigast av allt - i namnets betydelse. Namnet Frö/ 
Frey är i grunden inget egennamn utan ett appellativ 
besläktat med gotiskans frauja som betyder ”herre” 
samt urgermanskans frauiar med betydelsen ”den 
främste”. Enligt en uppfattning har namnet sederme
ra transformerats till fornnordiskans Frör i betydel
sen ”fruktbar”, ”grobar” eller ”tjänlig till utsäde” 
(Vikstand 2001:56). I de västnordiska källorna omta
las han som ver alder god, ”världens gud”, folkvaldi 
goda, som översatts till ”gudarnas hövding” samt åsa 
iadarr, ”asarnas herre” (Ström 1961:96). Det senare 
epitetet får dock betraktas som ganska märkligt och 
bör sannolikt användas med en viss skepsis, då Frö 
inte räknades till asarnas skara utan till vanernas (jfr 
bl.a. Bæksted 1997:128). En annan benämning, och 
som specifikt knyter honom till Sveariket - vars kär
nområden var Mälardalen - är blótgod svia, ”svear
nas blotgud”.

Som omnämnts tidigare berättar Snorre att Frö 
också räknades som den mäktiga Ynglingaättens 
stamfader. Svenska ortnamn med anknytning till Frö 
- Fröslunda, Frösåker, Frösvi, med flera - är rikligast 
företrädda i Mälarlandskapen (Ström 1961:96). Men 
märkligt nog förekommer det knappast alls i närhe
ten av (gamla) Uppsala, som ju enligt källorna utgjor
de Ynglingaättens säte. Istället är namnens tyngd
punkt tydligt förlagd till Mälardalens västra delar, ett 
faktum som fått bland annat Per Vikstrand att be
tvivla huruvida Frö verkligen var svearnas gud par 
exellence (Vikstrand 2001:57^.

Det finns två Fröslunda i närheten av ”vårt” 
Lunda. Båda ligger ute på Selaön, strax nordost om 
Strängnäs och fågelvägen omkring sju kilometer från 
Lunda. Till övriga orter med Fröanknytning är det 
ganska långt; merparten återfinns norr om Mälaren
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Att finna bilder av hur man föreställt sig guden Frö under 
historisk tid är inte lätt. Sannolikt är han av en av de minst 
avbildade gestalterna inom den fornnordiska mytologin, 
trots att vi vet att han hade en mycket framskjuten position 
i dåtiden. I Olaus Magnus 1500-talsverk "Historia om de 
nordiska folken" har man exempelvis bytt ut honom mot 
gudinnan Frigg, på illustrationen av Gudatriaden i 
Uppsalatemplet. Förklaringen står antagligen att finna i den 
karaktäristik som Adam av Bremen gav honom på Toyo
ta let. Vid slutet av 1800-talet porträtteras han en som vis 
gammal odalman, ståendes i kornåkern med sin skära i 
högsta hugg; en något mer subtil och sedesam gestaltning 
av gammal fruktbarhetsgud. Bilden är ur Kata Dahlströms 
ungdomsbok "Vår fornnordiska gudasaga" från 1894.

Finding images of the god Frey from the historical period is 
no easy task. He is probably one of the least-represented of 
the Scandinavian gods, despite his prominent position in 
antiquity. An example of this can be found in Olaus 
Magnus's 16 th-century History of the Northern Peoples. In 
the illustration of the three effigies of gods in the Uppsala 
temple, Frigg replaces Frey, probably because of the way 
Adam of Bremen characterised Frey in the 1070s. Late 19th- 
century images often depict Frey as a wise, old yeoman 
standing in a cornfield, a sickle in his hand - a subtle, 
demure image contrasting somewhat with that of the fertil
ity god of old. Illustration taken from Kata Dahlström's 
children's book "Vår fornnordiska gudasaga" (1894).

kring gränsen mellan Västmanland och Uppland (jfr 
Vikstrand zooi:fig. 3:1).

Förutom sin fallos, som väl att märka inte om
nämns i mytologin, innehade Frö ett antal andra att
ribut. Inget av dessa kan vi dock ana på Lundafiguri- 
nerna. Bland djuren har vi redan nämnt galten Gyl
lenborst (eller Slidrugtanne som han i en del fall kal
las). Frös skepp heter Skidbladner och kunde, trots 
att det var så stort att det rymde alla asarna, vikas

ihop och bli så litet att det förvarades i en pung 
(Bæksted 1997:133, Ström 1961:99). Möjligen kan 
Frö också ha haft en helig ring i sin ägo. Religions
historikern Folke Ström anger att en ring spelade en 
central roll i rättskipningsprocesser och vid svärandet 
av edsavtal på Island och denna ring ska ha varit Frös 
egendom. Formeln man uttalade löd: ”Så sant mig 
hjälpe Frö och Njord och den allsmäktige asen” 
(Ström 1961:95). Huruvida det har rört sig om en
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Tors fiskafänge. Illustration ur Ólafur 
Brynjülfssons Edda från 1760 förestäl
lande Tors kamp med Midgårdsormen. 
På Tors bålte står med runor skrivet 
"Styrkebälte". Islänningen Brynjülfssons 
Edda är en handavskrift av både den 
Aldre Eddan och Snorres Edda och 
förvaras på Det Konglige Bibliotek 
i Köpenhamn.

Thor's fishing expedition. Illustration 
from the Icelandic Ólafur Brynjülfsson's 
Edda (1760) showing Thor's fight with 
the Midgard-serpent. The words 'belt of 
strength' appear in runes on Thor's belt. 
Brynjülfsson's Edda, a hand-written 
transcript of both the Poetic Edda and 
Snorra Edda, is housed at the Royal 
Library, Copenhagen.

fingerring eller annan slags ring är oklart, men intres
sant nog bär ”Fröstatyetten” från Rällinge en arm
ring på höger handled (se s. 83). Om denna ring är 
synonym med den heliga edsringen eller inte är dock 
mycket oklart och för vårt vidkommande kan vi kon
statera att ingen av Lundafigurinerna bär någon ring. 
Då edsformeln också omnämner ”den allmäktige 
asen” ligger tanken på Oden och hans ring Draupner

nära till hands. Den av Ström förmodade kopplingen 
till Frö är alltså tveksam.

Tor

Det bälte som figurin A och figurin C bär om midjan 
är ett styrkebälte. Går vi till mytologin så finner vi 
ingenting som säger att Frö ägt något sådant. Det har 
däremot en av de andra välkända gudarna gjort, 
nämligen Tor.
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Jämte hammaren Mjölner är hans bälte eller gördel 
Megingjord Tors främsta attribut (Ström 1961:89). 
Men Tor äger också ett annat mäktigt ”plagg”, näm
ligen ett par stora järnhandskar som han använde när 
han svingade sin hammare (Bæksted 1997:90). De se
nare får en oundvikligen att tänka på de stora hän
derna på figurin A. Kan Tor med sitt styrkebälte och 
sina handskar vara den som stått modell för figuriner- 
nas gestaltning?

Ja, omöjligt är det inte. Dels delar Tor den livsalst- 
rande och fruktbara aspekten med sin kollega Frö, 
dels vittnar ortnamnens utbredning om att han varit 
mycket högt ansedd och dyrkad, och då inte bara i 
Mälarlandskapen. I och med sin ständiga kamp mot 
jättar, troll och annat oknytt framstår han också som 
beskyddare mot kaosmakterna och garant för sam
hällets överlevnad och fortbestånd; aspekter som 
även Lundafigurinerna signalerar om man accepterar 
de tolkningar vi gjort.

Tor som fruktbarhetsgud har hamnat lite i skymun
dan i de välkända och folkliga föreställningarna om 
honom som mera tar fasta på hans folkliga karaktär, 
temperament och förmåga att hamna i dråpliga situa
tioner. Ändå finns åtskilligt i de litterära källorna som 
visar på en mer sammansatt karaktär. För gemene 
man idag är han väl mest känd som åskans gud. Men 
åskan förebådar eller förekommer tillsammans med 
regnet, som ger grödorna möjlighet att växa och ge 
avkastning. I sin egenskap av åsk- och vädergud är Tor 
också en fruktbarhetsgud. Bland ortnamnen indiceras 
detta av namnet Torsåker som i Sverige framför allt 
förekommer i de östra landsändarna (Ström 1961:86). 
Speciellt hans hammare är något man knutit fruktbar- 
hetsföreställningar till. Med Mjölner viger han Bal
ders likbål men också brudpar, enligt en uppgift ge
nom att placera hammaren i brudens sköte (Bæksted 

I997:II5)-

Tors roll som himmels- eller vädergud med ett starkt 
inslag av fruktbarhet i sin karaktär, har av flera fors
kare ansetts som en urgammal funktion som vittnar 
om ett grundläggande drag i den indoeuropeiska gu- 
dastrukturen (jfr bl.a. Vikstrand zooi:i6zf.). En 
åsikt vill göra gällande att Tor under loppet den yngre 
järnåldern kommit att överta många av sina roller 
från ”äldre himmelsgudar” som exempelvis Tyr, vil
ken inte alls är lika utförligt beskriven och karak
täriserad i de bevarade källorna. Man har till och med 
velat se en med Tor liknande karaktär bakom de yx- 
försedda gestalterna på många av bronsålderns häll
ristningar. I detta ligger ett antagande om att yxan 
symboliserar blixten, liksom senare hammaren kom 
att symbolisera åskan. Att dessa yxförsedda ”brons- 
åldersgudar” även sågs som fruktbarhetsgudar, visas 
av att de oftast avbildats falliska (jfr Ström 1961:87).

Däri har vi en likhet med Lundafigurinerna, men vi 
kanske inte ska dra denna alltför långt. För det som 
trots allt talar emot att Tor är den vi söker, är ändå 
hammarens frånvaro. Och utan hammaren har han 
inget behov av sina stålhandskar, så sannolikt är det 
inte dessa som avbildats i de stora händerna på figurin A.

Annars omvittnas Tors storhet i området på ett 
tydligt vis i ortnamnen. I östra Mälardalen finns ett 
tjugotal platser där gudens namn kombinerats med 
andra efterleder. Det i särklass vanligaste, som före
kommer i tio fall, är Torslunda, vilket ger en intres
sant koppling mellan Tor och den heliga lunden. Fler
talet Torslunda återfinns dock i Uppland med tyngd
punkten förlagd till de centrala delarna. I Söderman
land finns endast ett Torslunda, beläget långt söderut 
i landskapets centrala del (jfr Vikstrand 2.001: fig. 
7:1). Det är faktiskt väldigt påtagligt att Tors-nam- 
nen överhuvudtaget lyser med sin frånvaro i när
området till vårt Lunda. Till de närmast belägna ort
erna kan räknas Torshälla (tidigare benämnt Tors-
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N
A Lunda

Torslunda

Fröslunda
Ullunda

Östersjön

De sakrala ortnamn som kan tillskrivas gudarna Frö, Tor och 
Ull i kombination med efterleden -lunda belägna i Mälar
dalen fördelar sig geografiskt olika i förhållande till vårt 
Lunda. Störst överensstämmelse uppvisar Ullunda, något 
som kan peka mot att han är den gud vi söker. På kartan 
har också de osammansatta Lunda-namnen i Söderman
land markerats. Som synes ligger de tämligen långt ifrån 
varandra. Flertalet uppgifter är hämtade ur Vikstrand 2001: 
fig 3:i, 7:1 och 8:1.

Place-names connected with the gods Frey, Thor and Ull, 
combined with the suffix -lunda in the Malar region. /Is the 
map shows, there is no clear clustering of one specific 
name type in the area around the Lunda of the present 
study. However, the slight concentration of the Ullunda type 
might suggest Ull to be the god associated with our Lunda. 
The map also shows the other unspecified Lunda names in 
Södermanland. These are quite widely distributed. Majority 
of data after Vikstrand 2001, figs. J.7; 7:1; and 8:1.
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harg) nordväst om Eskilstuna samt Torsvi på andra 
sidan Mälaren i Trögden.

Ull

Ull är en annan av de gudar som - i likhet med Tyr - 
inte framträder lika klart i de sena källorna som ex
empelvis Oden, Tor och Frej. Man har menat att han 
tillhör ett äldre skikt av gudar. De uppgifter vi får från 
Snorre och Saxo förknippar honom med bågskytte 
och - i sammanhanget en smula märkliga - vinter
aktiviteter som skidlöpning och skridskoåkning (på 
isläggar) (Bæksted ippyizooff). I kombination med 
namnets etymologiska innebörd, se nedan, och andra 
mer diffusa omnämnanden som bland annat förknip
par honom med sysslor som han tycks dela med Frö, 
har detta lett fram till en teori som utpekar Ull som 
vinterhalvårets motsvarighet till Frö. Premisserna för 
detta bedöms dock som aningen osäkra. En annan 
teori tar fasta på hans namn i kombination med an
knytningen till vinterhalvåret och utmålar honom 
som ”... den forna nordiska himmelsguden i sin vin
terliga aspekt, personifikationen av vinterns strålan
de, stjärnbeströdda natthimmel.” (Ström 1961:106). 
Betydelsen av hans namn, som inte på något sätt är 
oomtvistat, liksom namnet på platsen där han enligt 
mytologin huserade, kan dock vara av ett visst in
tresse för vårt vidkommande.

Enligt en allmänt delad uppfattning härrör nam
net, fornnordiskans Ullr, från det gotiska ordet wul- 
pus som betyder ”härlighet”, ”glans”, etc. Härifrån 
har man tänkt sig att gudens namn ska uttydas som 
”den glänsande”, ”den strålande” eller ”den härlige”. 
Alternativa tolkningar saknas dock inte. Snorre skri
ver att Ull är fagr ålitum, det vill säga ”vacker att se 
på” vilket föranleder en uppfattning om att namnet 
betyder ”den utomordentligt sköne”. Andra har pekat 
på ett eventuellt släktskap med gotiskans ivaldan, i

betydelsen "härskare”. Till de mer fantasifulla försla
gen hör ”den lurvige” utifrån ett förmodat släktskap 
till ullens ämnesbeteckning "lana", eller att guden fått 
sitt namn på grund av att hans avbilder var tillverkade 
av ull (Vikstrand zooi:i66, med där anf. arb.).

I namnets etymologiska ursprung, såsom flertalet 
forskare uppfattar saken, finns således en direkt kopp
ling till de förgyllda, glänsande Eundafigurinerna.

Ulls boning kallas enligt Snorre för Ydalir, ”ide- 
granslunden”. I detta har man velat se en koppling till 
Ulls speciella attribut, pilbågen, som med förkärlek 
tillverkades av just idegran enligt teorin (Ström 1961: 
106). År zooi bestod lunden vid Funda inte av ide
gran, och tveksamt är väl om den nånsin gjort det, 
men genom att rikta blicken mot gudens boning kom
mer vi in på en annan intressant företeelse: Ulls när
varo i landskapet som denna framträder genom ort
namnen.

Sammansatta sakrala ortnamn där Ull bildar för
led är rikt representerade i stora delar av Mellansve
rige och södra Norge. I landskapen kring Mälaren 
fanns tidigare ett tjugotal, vilket gör Ull, jämte Tor, 
till den mest frekvente guden som på detta sätt fram
träder i materialet. Sett i ett lite större regionalt per
spektiv kan man tala om en koncentration av Ull
namn i området (Ström 1961:105). Namnen kombi
neras på olika sätt, det vanligaste är Ullvi eller Ullevi 
som förekommer på nio platser i Uppland, Söder
manland och Västmanland. Då efterleden -vi också är 
kultplatsindikerande, vittnar det om att han haft en 
framskjuten position i kulten. Den näst vanligaste 
kombinationen är, eller snarare har varit, Ullunda, 
som i äldre tider förelåg på fyra platser, men på två av 
dem har idag ortnamnet ”dött ut” och kan bara åter
finnas i äldre kamerala uppgifter (jfr Vikstrand zooi: 
fig. 8:1). Om vi ser till hur Ullunda-ortema fördelar 
sig geografiskt kan en intressant iakttagelse göras.

142 Gestaltning, ursprung och hantering



hhM.W
łłlkWłl 
hU\ Bf«] 
WP/iRKI 
tMW'lW

Guden Ull på skidor. Till vänster: Illustration ur Brynjülfssons 
Edda från 1760. Nedan: Julkort från Lundaprojektet 2002.

The god Ull on skis. Left: illustration from Brynjülfsson's 
Edda, 1760. Below: Lunda Project Christmas card, 2002.
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Samtliga är, eller var, belägna i nära anslutning till 
Mälarens stränder och tre av dem ligger som på rad 
längs den södra stranden, i precis samma område som 
vårt Lunda. Den för vårt vidkommande så intressanta 
kombinationen av guden Ull och en helig lund före
faller ha varit synnerligen stark i dessa trakter.

Den komplexe gestalten
De attribut och kännetecken som förekommer på 
Lundafigurinerna kan inte entydigt knytas till någon 
specifik gud, såsom denne framträder i källorna. 
Istället skulle man kunna tala om att det i dem finns 
en kombination av olika gudars attribut. Detta fak
tum gör att det onekligen känns påkallat att se bort
om de stereotyper som mejslats fram ur det västnor- 
diska källmaterialet från sen vikingatid och tidig 
medeltid. Man bör överväga om inte förenklingarna 
och den genom källorna kända attribueringen av gu
darna präglas av samma slags, kanske till största de
len omedvetna, påverkan som också går att spåra i 
många av källorna som helhet; en kristet färgad på
verkan, där man genom förenklingar skapat en lätt
begriplig motbild till den nya religiösa och ideolo
giska strukturen. Detta har för gudarnas vidkom
mande resulterat i att en del framträder i tydligare 
dager än andra.

En annan faktor att räkna med är givetvis regiona- 
liteten och dess variationer. Med största sannolikhet 
har det under järnåldern inte existerat någon enhetlig 
eller oföränderlig form av förkristen religion, där 
samma gudar haft samma status överallt inom den 
nordiska kultursfären, något som understryks inte 
minst av variationerna i ortnamnsskicket länder eller 
regioner emellan.

Den gud som stått modell för Lundafigurinerna 
kan ha varit Frö eller Ull. Ortnamnen visar att båda 
haft en stark position inom kulten i trakten kring

Lunda under mellersta och yngre järnålder. Men ock
så den etymologiska betydelsen av deras respektive 
namn, i kombination med figurinernas utseende kan 
uppfattas tala för riktigheten i detta antagande.

Men ett av attributen som figurin A och C innehar 
är styrkebältet. Varken Frö eller Ull förknippas i 
mytologin med något styrkebälte men på andra, med 
figurinerna ungefär samtida bilder, kan vi se att styr- 
kebälten också förekommer på andra gudar än Tor. 
Den klassiska attributteorin får sig härigenom en li
ten knäck, men troligtvis ska det tillskrivas de skäl 
som refererats ovan. Frö kan - åtminstone enligt vissa 
källor - stå att känna igen i fallosen, men om vi sam
tidigt lägger det något vidare perspektivet på frukt
barhet, så är det egenskaper som han med största san
nolikhet också delade med andra gudar. Och varför 
då inte med Ull?

Gudar och stolpar - en hypotes
Lundafigurinerna är mycket små, mindre än andra 
tredimensionella figuriner eller statyetter som hittats 
på nordisk mark. En fråga som trots allt inte går att 
undvika är om de i egenskap av miniatyrer haft några 
större förlagor som också existerat på Lunda. Att små 
gudastatyetter haft större förlagor är tankegångar 
som framförts eller nästan tagits för givet. Bland an
nat har man tänkt sig att Fröstatyetten från Rällinge i 
Södermanland kan vara en miniatyr av den stora Frö
bilden i Uppsalatemplet som Adam av Bremen beskri
ver (jfr Näsström zooz:zoi, Ström 1961:98, Lamm 
1985:111).

Ett speciellt problem och en försvårande faktor i 
sökandet är dock att det mesta av figurinernas sam
tida bildkonst försvunnit utan att lämna spår efter 
sig. De motiv som säkerligen återgetts på bonader, 
draperier eller kanske till och med direkt på husens 
innerväggar förblir oss fördolda. Det finns således
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Är det ungefär så här vi ska föreställa oss att de utsnidade 
högsätesstolparna sett ut? Bilden är ett typiskt exempel på 
den nationalromantik som präglade mycket av det histo
riska måleriet i Norden under sent 1800-tal och tidigt 1900- 
tal. Illustration till Nials saga av Jenny Nyström-Stoopendaal. 
Bilden är tagen ur Niloe-bibliotekets nya (1982) utgåva av 
Fornnordiska sagor.

Did the carved high-seat pillars look something like this?
An image typical of the National Romantic style that 
characterised much Scandinavian historical painting during 
the late igth and early 20th centuries. An illustration by Jenny 
Nyström-Stoopendaal that accompanied Njals saga. After 
a new (1982) edition of the sagas published by Niloe.

ganska lite att gå på och dra slutsatser av, men om 
man som utgångspunkt tar Lundafigurinernas ut
formning, kan en hypotes föras fram på försök.

Man har medvetet framställt dem raka och i ett 
stycke, med armarna tätt längs kroppens sidor. Inga 
extremiteter, förutom fallosen på figurin A och B, 
sticker ut från kroppen. De ger kort sagt ett ”stolp- 
liknande” intryck och därav är de också olika de 
flesta andra kända figuriner och statyetter. Är deras 
form avslöjande vad gäller deras eventuella förlagor? 
Om man vill, kan man se formen åtminstone som ett 
indicium. Kanske var förlagorna vackert utsnidade 
högsätesstolpar av ungefär samma slag som sagans 
Torolf Mostarskeggs, det vill säga i form av den gud 
som Torolf värdesatte högst.

Man kan med fog påstå att högsätet var en central 
del i människornas sociala liv och föreställningsvärld, 
både i politisk, religiös och ideologisk bemärkelse. 
Det var från högsätets position som guden Frö i my
ten förälskade sig och blev besatt av jättinnan Gerd.

Men även på andra sätt förefaller högsätesstolparna 
att ha spelat en viktig roll i samband med den för
kristna kultutövningen. Stolparna var delar av den 
mest betydelsefulla sittplatsen i hushållet, vilken i 
samband med olika festligheter ockuperades av huset 
herre, som också vanligtvis arrangerade blotceremo- 
nierna och förrättade offren. Som framgått berättar
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de skriftliga källorna att man också rådfrågar hög- 
sätesstolparna, på samma vis som exempelvis fristå
ende gudabilder.

De skriftliga källorna är på ett lite märkligt sätt 
oense om huruvida högsätesstolparna var lösa inven
tarier eller inte. Av en del berättelser att döma, exem
pelvis i den om Ingemund och Fröamuletten i Vatns- 
dölingasagan, tycks det snarare röra sig om fast för
ankrade stolpar i husens konstruktioner. Tanken lig
ger då nära till hands att de syftar på några av de 
takbärande stolpar som utgjort delar i de stora hallar
nas grundkonstruktion (jfr Holmqvist 1981:29z).

Man kan förvisso tänka sig att de stolpar som ut
gjort förlagor för Lundafigurinerna funnits i det lilla 
kulthuset norr om den stora hallbyggnaden. Åtmins
tone två av dem påträffades ju i denna kontext, men 
frågan är om Lundas högsäte verkligen varit placerat 
inom kulthusets väggar. En annan möjlighet är att 
förlagorna står att söka i stolparna till den stora hal
len. Det finns företeelser som pekar mot att det är hit 
vi ska rikta blickarna. Dels är hallen med största san
nolikhet den byggnad vari ett högsäte varit placerat, 
dels skiljer de fyra takbärande stolphålen i hallens 
centrala del ut sig från de övriga i byggnaden. Inte 
genom deras storlek - samtliga takbärande stolphål 
till hallen var mycket stora, stenskodda och mycket 
djupa - utan genom att det i dem också fanns föremål 
som avsiktligt har deponerats där. Djupt ned i dem 
låg två fragmenterade vävtyngder, en rund och platt 
bricka av bärnsten som möjligen kan ha utgjort en 
infattning i ett så kallat rundspänne samt två spetsiga 
järnföremål: en syl och en metkrok. Många av hall
byggnadens övriga stolphål innehöll också fynd, van
ligtvis små fragment av bränd lera, brända ben och 
krukskärvor. Men dessa utgör sannolikt skräp från 
äldre tidsskeden som slumpvis hamnat i hålen när 
stolparna satts ned och hålen fyllts igen med jord.

Trots att det inte rör sig om några exklusiva föremål, 
som exempelvis guldgubbar, vilka ofta också åter
finns i de stora hallbyggnadernas stolphål, så vittnar 
de annorlunda fynden om man knutit speciella före
ställningar till de centrala stolparna - och hålen. Det 
är också just detta parti som brukar förknippas med 
högsätets placering som man menat varit mitt i hallen 
vid den norra långväggen (Holmqvist 1981:290).

Om högsätesstolpar, antingen i form av takbäran
de stolpar i hallar och hus, eller i form av lösa inven
tarier varit snidade och skulpterade och om man haft 
föreställningar knutna till dem som bottnat i en för- 
kristen trosuppfattning och kultutövande, så får de 
förbud mot att förvara ”stavar och stallar” som om
nämns i nordiska lagtexter från tidig medeltid också 
en rimlig förklaring. Ordet ”stav” är på fornnordiska 
nämligen liktydigt med ”stolpe” (Bjerknes 1982:95). 
Men lagtexternas ”stavar” syftar givetvis inte mot 
några neutrala ”stolpar” utan mot dem som varit 
skulpterade gudabilder; det är dessa, liksom de starkt 
kultförknippade ”stallarna”, man förbjuder.

Ordet ”stav” möter oss också i ”stavkyrkor”, det 
vill säga de i en del fall rikt skulpterade och ut
smyckade träkyrkor som uppfördes på många platser 
i Norden under tidig medeltid. Här har ordet natur
ligtvis sin neutrala innebörd och syftar på kyrkornas 
speciella byggnadsteknik, där stora stolpar i hörnen 
och annorstädes bär upp det mesta av konstruktio
nen. Stavkyrkornas ursprung vad utseende och arki
tektur beträffar är ett annat ämne som forskningen 
diskuterat flitigt genom åren. En del har velat se ett 
samband med järnålderns stora hallar eller andra 
kultbyggnader, andra har menat att deras ursprung 
snarare står att finna i de samtidiga romanska sten
kyrkorna (Bjerknes 19 8 2:1 oof).

Hur det egentligen förhåller sig med detta kan vi 
lämna därhän och inte fördjupa oss mer i, men ett
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rimligt antagande, som de flesta är eniga om, är väl 
att det föreligger en kombination av båda, där det 
nordiska främst kommit till uttryck i dekoren och ut
smyckningen. Om detta har anor ned i den förkristna 
hallens eller hovets interiör och exteriör är en annan 
sak, men tanken är inte på något vis långsökt. I 
många av de norska stavkyrkorna finner vi rikt ut-

snidade och skulpterade ”stavar” som kan ge oss en 
uppfattning om hur de förkristna hallarnas takbäran
de högsätesstolpar kan ha sett ut. Att många av 
skulpturerna i kyrkornas kristna kontexter avbildar 
djävlar och demoner är också helt i ordning, då det 
var till denna kategori av varelser som de förkristna 
gudarna förpassades, i samband med religionsskiftet.
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Hur har figurinerna brukats?
Lundafigurinernas ”liv” kan delas upp i tre skeden, 
tre tydliga men olikartade händelser: tillverkningen 
av dem, användningen av dem och deponeringen av 
dem. Alla tre är betydelsefulla handlingar; det är inte 
orimligt att tänka sig att mytiska föreställningar har 
varit knutna till var och en av dem. I så fall kan man 
se varje skede som ett slags ritual som figurinerna 
medverkat i. Tillverkningsprocessen, liksom den mil
jö den utspelats i, har tagits upp tidigare. Kan vi 
också utröna något om det andra skedet i deras ”liv” 
- hur har de brukats? Till detta sammanhang hör gi
vetvis också frågan om vem de har tillhört.

Ägandet
I de skriftliga källorna förekommer två typer av gu
dabilder, vilka också figurerar i två olika samman
hang. Dels berättas om större avbildningar, som i den 
senare historiska och kristet färgade litteraturen ofta 
är omnämnda som beläten. Dessa har en tydlig kopp
ling till stormännens platser, till ett hov eller ett harg. 
De hör till gården och gårdens ätt, men kan också 
föras ut och delta i sammanhang som berör kringlig
gande, kanske underlydande, gårdar. De förefaller 
vara ämnade för ”allmän” beskådan, åtminstone i 
samband med särskilda högtider eller ceremonier, då 
gudabilderna deltar och smyckas.

I källorna berättas också om en annan sorts guda
bilder. De är mindre och beskrivs som lyckobringande 
eller som magiska skyddsamuletter. De små guda
bilderna är relaterade till en individ. En person står 
som ägare till den: Hallfredar skald, kung Harald och 
Håkon jarl beskrivs alla som ägare till en sådan guda
bild, se s. ioi. Gudabilden värdesätts högt och är 
viktig för sin ägare. Det är individen som via den 
kommunicerar med de högre makterna.

Samtidigt finns annat i det arkeologiska källmateria
let som talar för att de inte varit individens privata 
egendom i begreppets moderna betydelse. Gravgåvor 
brukar tolkas som privata, personliga ägodelar, även 
om en sådan tolkning ju är en hypotes. Gudabilder - 
antingen de är i form av tvådimensionella framställ
ningar på brakteater eller i form av tredimensionella 
figuriner - förekommer mycket sällan i gravar, och 
man kan tolka detta faktum som en indikation på att 
gudabilder, liknande Lundafigurinerna, inte ansetts 
som personliga ägodelar, även om de kanske hand
hafts av enskilda personer.

Däremot kan vi genom det arkeologiska källmate
rialet stärka de skriftliga källornas bild av att det är 
bland samhällets översta skikt vi finner de små guda
bilderna. Här talar arkeologin och sagorna samma 
språk. Det är inte en tillfällighet att två av de i den 
isländska litteraturen namngivna personerna är en 
kung och en jarl. Den tredje är skald, och var som 
sådan kungens specielle skyddsling - även han rörde 
sig i samhällets övre skikt.

Brukandet
Hur gudabilderna brukades - användes - i kulten 
finns också beskrivet i de skriftliga källorna. Förutom 
att de fungerade som länkar mellan människornas 
värld och den kosmiska världsordningen tog man råd 
av dem, de tillfrågades och vägledde i valsituationer. 
En del texter beskriver även mer konkret hur man 
hanterade dem: de smyckades i kostbara kläder, man 
hängde på dem föremål av guld och silver och i ett 
avsnitt i Fridtjofs saga berättas att kvinnorna smorde 
och oljade in gudabilderna i samband med förbere
delser till en religiös högtid (Näsström 2002:137 och 
där anf. arb.). I dessa fall är det helt klart frågan om 
beläten, stora gudabilder, antagligen av trä, som tycks
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ha använts på ett sätt som påminner om helgonbilder
na inom den kristna traditionen.

De skriftliga källorna är mer diffusa vad gäller hur 
man har hanterat de små gudabilderna, men de före
faller ha varit en fundamental del av kommunikatio
nen mellan människor och högre makter.

Om vi utgår från de skriftliga källorna är det möj
ligt att även Lundafigurinerna haft ett ”liv”, också 
innan de blev deponerade. Därmed inte sagt att deras 
liv ovan jord, det vill säga före de slutligen deponera
des, skulle varit viktigare än skedet som deponerade, 
vad gäller betydelse för, och inflytande över männi
skornas religiösa föreställningsvärld. Skedet som de
ponerade lämnar vi emellertid för tillfället därhän. 
Kan Lundafigurinerna berätta något för oss vad gäller 
handhavandet av dem? Har de brukats på liknande 
sätt som de skriftliga källornas små gudabilder?

Slitage - brukade eller inte

Om Lundafigurinerna har hanterats och ingått i olika 
ritualer borde man kunna finna spår efter detta i form 
av nötning eller annat slitage. Enbart med hjälp av 
mikroskopering har vi dock inte kunnat finna några 
tydliga spår av slitage på någon av figurinerna, men 
det finns andra tecken på en av dem som är gåtfulla 
och väntar på sin förklaring. Möjligen skulle det fak
tum att förgyllningen på figurin B är i så dålig kondi
tion, kunna bero på att förgyllningen är mycket tunn, 
som efter nötning. Då förgyllningens tjocklek inte har 
analyserats är det i skrivande stund inte möjligt att 
fastställa om detta i så fall beror på nötning eller på 
andra, exempelvis korrosionstekniska, faktorer. Figu
rin C förefaller emellertid nästan knappt vara vidrörd: 
graden längs inristningarna finns kvar. Man har heller 
inte brytt sig om att efterbearbeta spår efter framställ
ningen av den: klipp- eller skärmärken, som tydligt

går att se på dess högra fot, har inte justerats. För 
närvarande kan vi sålunda slå fast att åtminstone figu
rin C inte har blivit mycket hanterad innan den depone
rades och kanske gäller detsamma också för figurin B.

I så fall innebär detta att figurinerna B och C tro
ligtvis inte har medverkat vid upprepade ceremonier 
genom att exempelvis ha vandrat från hand till hand, 
ha kyssts eller vidrörts på ett sätt liknande det som är 
brukligt vad gäller kristna helgonbilder. Eftersom alla 
tre - det vill säga inklusive figurin A - dessutom är så 
små verkar det inte heller rimligt att de skulle ha han
terats så som det omtalas i Fridtjofs saga.

I Hallfredarsagan berättas om hur Hallfred skald i 
lönndom bär med sig sin Torsstatyett. Hallfredarsa- 
gans handling utspelas under religionsskiftets tid på 
Island. Det ter sig knappast förvånande att man i den
na spänningsladdade och konfliktfyllda tid haft behov 
av att i hemlighet bära med sig små, personliga guda
bilder, vilka man kunde dyrka och blota till i lönn. 
Men det innebär inte att samma behov fanns under 
Lundafigurinernas tid. Att två av Lundafigurinerna 
inte förefaller särskilt nötta talar också emot att de har 
burits av sina ägare i någon form av pung eller väska, 
på det sätt som Hallfred skald enligt sagan gjorde.

En paradox

Om två av Lundafigurinerna snarast ger intryck av 
knappast alls blivit hanterade innan de deponerades, 
så förhåller det sig annorlunda med Figurin A. Visser
ligen uppvisar inte figurin A några stora tecken på 
slitage, men frågan är hur vi ska förstå de små frag
ment av förgyllning som finns på figurinens torso? Är 
de möjligen rester av ett ”misstag”; har man har 
”sölat” då huvudet förgylldes och inte brytt sig om att 
avlägsna resterna? Eller är det istället precis tvärtom, 
att figurinen varit så flitigt tummad att förgyllningen
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har nötts bort? Eller har man kanske först förgyllt hela 
figurinen, men därefter av något skäl bestämt sig för 
att avlägsna förgyllningen igen? Men varför är i så fall 
förgyllningen på figurinens huvud helt intakt? Ska vi 
tolka det som att man återigen har ändrat sig och har 
förgyllt om enbart huvudet? I så fall; hur mycket se
nare? Och varför? Dessutom finns på både figurin A 
och B ett skikt av silverrikt material på stommen av 
koppar-tennlegeringen, som vi ännu inte har funnit en 
rimlig förklaring till.

Oavsett hur det förhåller sig med förgyllningen på 
figurinens torso, vet vi att både figurin A och B är tillver
kade genom flera på varandra följande hantverkstek- 
niska processer. Det är inte nödvändigt att dessa skett 
förhållandevis snart efter varandra. En viss tid - även om 
den kanske inte varit lång och sträckt sig över flera år 
eller decennier - kan ha förflutit mellan gjutning, eventu
ell försilvring, förgyllning och eventuell omförgyll
ning. På så sätt kan de ha haft ett liv ovan jord.

Vad betyder i så fall det upprepade arbetet med att 
förgylla, och därmed förändra figurinen? Kan själva 
metallhantverket, de olika stegen i framställningen av 
figurinerna, ha fyllt en ceremoniell funktion? Har ar
betet varit en del av ett symbolistiskt handlande i en 
religiös ritual där själva försilvringen eller förgyll
ningen utgjorde en gåva, ett offer till guden? Var det 
ett sätt att klä guden i ”gyllene kläder” såsom omta
las i en del sagor?

Ädla metaller, i synnerhet guld, har i många kultu
rer och under lång tid varit omgivna av mytologiska 
föreställningar, fram till upplysningstiden hade just 
guldsmedsarbeten inte sällan magiskt-religiösa över
toner. Det är inte orimligt att tänka sig att tillverk
ningen och bearbetningen av figurin A och B faktiskt 
spelade en religiös, ceremoniell roll.

De spår av förgyllning på figurin A:s torso som 
kunnat detekteras ur det prov som lämnades för ana

lys är trots allt mycket små och man skulle gärna vilja 
ha flera analysresultat att luta slika spekulationer 
mot. Att bygga ett resonemang om metallhantverk 
som del i en rit på en två mikrometer stor guldflaga ur 
ett prov från ett ställe på figurinen, är kanske lite väl 
spekulativt. Man kan ju också fråga sig varför figurin 
A skulle ha omförgyllts, då inte figurin B och C upp
visar spår efter detta. Men det finns fler tecken på att 
figurin A skiljer sig från de bägge andra, vilket vi 
strax återkommer till.

I bältet eller om halsen

Genom Hallfredarsagan får vi en mycket sällsynt upp
gift om hur de små gudafigurerna förvarades. Men det 
finns också andra sätt att bära sin lilla gudabild eller 
amulett på än i en pung eller en väska. De kan bäras 
hängande om halsen i en rem eller kedja. Figurinerna 
från Birka, Eketorp och Ekhammar, som vi tidigare 
stiftat bekantskap med, är tre exempel från yngre järn
ålder där det förefaller sannolikt att de burits som 
hängsmycken.

Man har också föreslagit att figuriner och amu
letter har burits hängande i ett bälte, exempelvis Frö- 
statyetten från Rällinge i Södermanland, den omta
lade Buddan från Helgö i Uppland, Oden från Lindby 
i Skåne och Tor från Baldursheimur på Island (Per
kins 2001:146, not 22).

Men som påtalats saknar Lundafigurinerna upp- 
hängningsanordning. Och de har heller aldrig haft 
någon. Om de hade varit försedda med en ögla som 
brutits av skulle rester av denna, eller brottytan, ha 
varit synliga i mikroskop. De är också framställda på 
ett helt annat vis än exempelvis de ovannämnda och 
många andra. Vi törs därför med stor säkerhet slå fast 
att figurinerna inte har burits hängande, vare sig runt 
halsen eller ifrån ett bälte.
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1 mikroskopet framträder gyl
lene "ränder" på ryggen av 
figurin A, (högra sidan), som 
kan vara fragment av förgyll
ning. I så fall är frågan om det 
är rester av en "äldre" förgyll
ning som täckt hela figurin A, 
men som nästan helt nötts 
bort? Eller om det helt enkelt är 
spill från då man förgyllde 
figurinens huvud?

The microscope reveals what 
appears to be golden "stripes" 
on the back of figurine A, (the 
right side), that might be 
fragments of gilding. If so, the 
question is whether it is the 
remains of gilding that once 
covered the hole of figurine A, 
but was worn away already in 
antiquity? Or is it simply over
spill from the gilding of the 
head?
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Uppställda på stallir

På ett par av de figuriner som presenterades tidigare - 
de barska väktarna från Stockhult i Skåne samt den 
guldglänsande Frö från Slipshavnskogen i Danmark - 
finns piggar respektive hål som vittnar om att de har 
varit monterade på någon sorts stativ. Det ligger nära 
till hands att i så fall tolka dessa ”stativ” som ett slags 
små stallir, vilka ofta omnämns i de skriftliga käl
lorna. Trots att piggarna och hålen tydligt visar att en 
del figuriner har varit monterade, har man märkligt 
nog aldrig funnit själva stativet. En möjlig förklaring 
härtill kan vara att stativen var tillverkade av ett 
förgängligt material, exempelvis trä. Andra figuriner 
har ett fundament undertill, de är med andra ord 
verkliga statyetter - men för merparten får det be
tecknas som tveksamt om de kunnat stå för sig själva. 
Detta faktum är en arkeologisk gåta som väntar på 
sin lösning, då majoriteten figuriner onekligen ger in
tryck av beskådas stående.

Häri finns en likhet med Lundafigurinerna. Figuri- 
nerna A och C, har inte kunnat stå ”på egna ben”, så 
mycket är säkert. Eftersom figurin B i sitt upphittade 
skick saknade fotter, kan vi inte uttala oss om huru
vida den har kunnat göra det eller inte. Figurin A och 
C saknar i alla fall piggar eller hål i fotregionerna och 
på ingen av de tre finns några tecken som tyder på ett 
eventuellt montage. Benens insidor på figurin A är 
dock förhållandevis plana, vilket i ett tidigt skede av 
vår tolkningsprocess föranledde diskussioner om hu
ruvida det var ett tecken på att den varit monterad, 
eller att den skulle ha gränslat något stativ (jfr An
dersson, Beronius Jörpeland & Dunér 2003:124) 
Men de plana benen kan lika gärna vara resultat av 
hantverkarens drivna och flyhänta modellerande av 
figurinens förlaga inför gjutningen.
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Den lilla guldglänsande figurin C framkom på botten av ett 
stenskott stolphål som i sin tur var anlagd i en grund grop. 
På andra ställen i gropen låg koncentrationer av keramik, 
hasselnötskal samt en pärla av lera.

Little, gold-shining figurine C was recovered at the base of 
a stone-lined posthole, which had been cut into the fill of 
a shallow pit. Elsewhere in the pit were found hazelnut 
shells, concentrations of pottery sherds, and a clay bead.

Deponeringen
De tre figurinerna framkom på olika ställen kring den 
stora hallbyggnaden. Figurinerna B och C fann vi 
inom väggarna till det lilla huset, norr om hallen, som 
till belägenhet och karaktär påminner så mycket om 
de gudahov som möter oss i de skriftliga källorna. 
Figurin A framkom på motsatt sida, det vill säga sö
der om hallbyggnaden, och utan direkt koppling till 
någon byggnad. Ur denna synvinkel är det intressant 
att notera att figurin C - och möjligen även figurin B 
- uppvisar ett obetydligt slitage emedan figurin A vi
sar en del tecken som kan tyda på motsatsen.

På så sätt är det lockande att tolka figurin B och C 
som någon form av byggnadsoffer, kanske i samband 
med att huset uppfördes. Syftet med dessa närmast 
universella typer av offerhandlingar kan variera 
mycket och de är inte knutna till enbart förhistorisk 
tid (jfr bl.a. Therkorn 1987, Andersson 1999, Carlie 
2.004). Agerandet förekommer långt fram i historisk 
tid och omfattar en mångfald föremål och material. 
Syftet är vanligtvis av profylaktisk art, för att för
säkra sig om skydd mot onda makter eller förödande 
händelser. En välkänd variant utgör de så kallade 
åskviggarna - oftast yxor från stenåldern som man på 
olika sätt kommit över eller hittat i jorden - som 
gömdes eller placerades fullt synliga i husen. Åsk
viggarna har i den nordiska folkloretraditionen an
setts ge ett skydd mot förödande blixtnedslag (jfr 
Carelli 1997, fig. 5). Kopplingen till Tors hammare 
Mjölner är uppenbar och ger en intressant påminnelse 
om hur vissa förkristna föreställningar bland gemene 
man ges plats och utrymme även inom en kristen kul
tur och föreställningsvärld. Men man kan också 
tänka sig att figurinerna har grävts ned och offrats 
som en specifik handling vid en senare tidpunkt än 
färdigställandet av huset.

Gestaltning, ursprung och hantering 155



Hur vi ska uppfatta deponeringen av figurin A är 
dessvärre än mer oklart. En hypotes är att figurinen 
har deponerats inom ramen för en ceremoni i sam
band med ianspråktagandet av platsen, på en yta ut
anför, men intill den blivande hallbyggnadens cen
trala del.

Det ovan skisserade scenariet visar då en vacker 
kronologisk sekvens, helt överensstämmande med det 
sätt på vilket vi fann dem: först figurin A sedan B och
C. Förhållandena behöver naturligtvis inte ha varit 
sådana, det kan lika gärna ha gått till precis tvärtom. 
Framför allt om vi tänker oss att figurin A har haft ett 
längre liv ovan jord än de andra.

Att de tre figurinerna, trots att de deponerats på 
olika ställen, ändå så tydligt relaterar till hallbygg
nadens centrala parti, indikerar också att de med stor 
sannolikhet ska ses som uttryck för speciella föreställ
ningar och handlingar som knutits till och ägt rum i 
denna del av byggnaden (jfr Holmqvist 1981:290, 
Herschend 1997:49!^.

Fundafigurinernas brukande i kulten, hanteringen 
och deponeringen av dem, kan ses mot bakgrund av 
skilda slags offer. Inom religionshistorisk forskning 
har kommunionsoffer liksom gåvo- eller så kallade 
votivoffer lyfts fram såsom allmänna offer under för- 
kristen tid i Norden. Andra offerhandlingar har inbe
gripit soningsoffer, där relationen mellan parterna be
kräftas eller återupprättas (Näsström zoozizjff). I 
relation till Lundafigurinerna kan detta ses på två 
sätt, som inte behöver vara motstridiga. Dels kan 
offerhandlingar ha ägnats figurinerna i sig, dels kan 
figurinerna utgöra själva offergåvan. I det senare fal
let kan de ses som votivgåvor eller votivbilder som 
skänkts som tack för ett gudomligt ingripande, som 
en försäkran inför framtiden eller för att avstyra en 
hotfull krissituation.

Människorna på Funda har grävt ned något av det 
dyrbaraste de ägt och framställt, kanske inte materi
ellt men väl betydelsemässigt. Handlingen måste ha 
varit oerhört viktig och haft fundamentala, djupgå
ende syften.
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Epilog

Inför varje arkeologiskt projekt formuleras en mål
sättning med ett antal frågeställningar som undersök
ningarna därefter syftar till att besvara. Men ett tale
sätt som ofta brukas av arkeologer lyder ungefär så 
här: ju mer man undersöker och finner, desto fler frå
gor får man att besvara. Detta är helt i sin ordning - 
målsättning och frågeställningar förändras utifrån 
hur källmaterialet ter sig - och Lundaprojektet utgör 
inget undantag från detta. Som torde ha framgått av 
vår berättelse, hade vi aldrig föreställt oss att vi skulle 
finna så unika fynd som de tre figurinerna när vi star
tade upp projektet. Denna bok är således helt ett re
sultat av en utökad projektmålsättning.

Vår berättelse om Lundafigurinerna närmar sig nu 
sitt slut och som synes har figurinerna också skapat 
en mängd nya frågor. Vår förhoppning är dock att vi 
lyckats räta ut en del frågetecken till utropstecken. 
Många frågor återstår emellertid och berättelsen är 
därför inte komplett, men det ligger också i sakens 
natur att ”berättelsen” aldrig blir det.

Vi har företrädesvis närmat oss Lundafigurinerna 
ur materialmässigt, ikonografiskt och kosmologiskt 
perspektiv. Vad vi inte gjort är att behandla dem ut
förligare ur ett ideologiskt samhällsperspektiv. För 
det är först då - måste vi erkänna - som de helt kom
mer till sin rätt; här har de än mer att förtälja.

Såsom varande små kultobjekt som ingått i den aris
tokratiska miljön vid Lunda, utgör de ingredienser i 
en större samhällsförändring som har bäring på både 
lokal och regional nivå. Denna förändring, som av
satt spår i form av förändrade gravritualer, föränd
rade bebyggelsestrukturer och förändrad kultpraxis, 
har inte bara ägt rum i Mälardalen utan kan iakttas 
på många platser vid mitten av järnåldern i hela Nor
den. Mycket tyder på att förändringarna är ett resul
tat av att de ledande samhällsskikten sökt stärka sin 
makt, bland annat genom att ta större kontroll över 
kultutövandet jämfört med tidigare epoker. Via kul
ten legitimeras maktanspråken och man anlägger 
”godsliknande” bebyggelsekomplex dit kultutövan- 
det knyts. Lunda är en del i detta mönster.

Figurinerna ingår på så sätt i ett större och för 
samhällsutvecklingen centralt skede. Men för att full
ständigare förstå dem ur detta perspektiv måste de 
utförligare relateras och analyseras i förhållande till 
sin omgivande kontext. På lokal nivå innebär detta 
bland annat att deras faktiska datering helst bör klar
göras bättre och att de sätts i relation till Lundas of
ferlund och vad den representerade i figurinernas 
samtid. Mycket återstår således att göra innan vi 
”klämt ur dem allt”. Men allt detta är en ny och del
vis annan historia som kommer att berättas vid ett 
annat tillfälle.
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Summary

Introduction
The summer of 2002. saw an increase in the number of 
known anthropomorphic images from prehistoric 
Sweden. Archaeologists excavating an Iron Age settle
ment at Lunda, just outside Strängnäs in eastern Cen
tral Sweden, unearthed three small phallic figurines. 
This book describes and discusses these objects - 
wholly unique figures from our prehistoric past.

We, the authors, consider it important to allow 
these three objects to ‘speak’ for themselves as much 
as possible. To this end, we shall describe how they 
were recovered after having lain in the ground for 
such a long period of time; the steps taken to conserve 
them; and how they were originally made.

We have looked at the figurines comprehensively. 
Our book presents closely detailed studies; wide- 
ranging theories; and interpretations based on their 
appearance. In addition, we have compared the figu
rines with other, similar finds, and searched the liter
ary sources to see what they can tell us about images 
of gods. Our aim is for the figurines, through us, to 
conduct a dialogue with a wide-ranging, multi-fa
cetted body of comparative material. In turn, this dia
logue can shed light on who or what the figurines rep
resent; why they take precisely the form they do; how 
they were originally used; and the way in which they 
functioned. These are some of the questions our study 
takes up and tries to answer.

Another of our aims is to present a clear, collated 
overview of similar, previously known ‘little men’. No

such study of Swedish finds has hitherto been made. 
Until now, scholars have been forced to wade through 
a variety of sources, a problem that this book, in part, 
tries to remedy. However, it should be noted that we 
have limited our study mainly to the modern-day 
countries of Scandinavia.

Iron Age Lunda
A great deal of evidence suggests that Lunda was first 
settled around 200-300 AD during the Roman Iron 
Age. The phase of the settlement from which the figu
rines derive dates from around AD 450-600, the Mig
ration and Vendel periods. During this time the 
appearance of the settlement changed significantly. 
Although Lunda was situated at the same place in the 
valley as before, stone-foundation-based terracing 
gradually elevated the settlement slightly above the 
natural undulations and moraine ridges of the valley 
sides. By building on these terraces, the inhabitants 
changed the appearance of the settlement quite radi
cally.

The most impressive building was a three-aisled 
hall. Measuring 50 m long by 10 m wide, the struc
ture extended E-W directly over a moraine ridge. 
Much evidence suggests Lunda at this time to have 
been no ordinary farmstead. Finds of crucible frag
ments indicate bronze casting; hearths and metal slag 
point to smithying; and numerous loom weights evi
dence textile production. Aside from the figurines, 
Lunda’s special status can be seen finds-wise in the
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form of a number of glass-beaker sherds. Probably of 
Frankish derivation, vessels of this kind represent the 
height of luxury at the time.

The aisled building was probably a feasting hall 
similar to those sometimes described in the Icelandic 
sagas and the Snorra Edda. At various times, with the 
chieftain or the godi presiding, many would gather 
here to participate in a sacrificial feast or blot.

The Lunda figurines were excavated in separate lo
cations, yet all were found in association with the 
great hall. This find context is made all the more inter
esting by the fact that two of the figurines were un
earthed within a small structure immediately north of 
the hall. Situated in direct association with the main 
settlement building, an annex of this kind could quite 
feasibly have functioned as a small cult building or 
hov.

However, the Iron Age context of the finds in
cludes more than simply the great hall alone. The set
tlement’s cemetery occupied the slopes behind the 
hall, and in the centre of the valley, a hundred metres 
or so west of the buildings, lay Lunda’s sacrificial site 
- perhaps even that of the region as a whole.

Situated on a hillock, very obviously visible from 
the settlement itself, this sacrificial site was the scene 
of complex ritual and ceremony, a process by which 
burnt bone and clay became spread over the whole 
hilltop area. The excavations recovered unburnt ma
terial too, including coloured glass beads; small beads 
or twists of resin; and forged, edged tools such as ar
rowheads and knives.

Taken as a whole, the archaeological record bears 
witness to the presence of a manor farm at Lunda 
during the middle Iron Age. The settlement was char
acterised by a significant ritual component, to which, 
interestingly, the modern-day place-name also bears 
witness.

Behold - an examination in depth; 
Metallurgy - some answers, but yet 
more questions
Figurine A was the first of the three to see the light of 
day. Apart from slight damage to the left foot, the 
object was completely intact. Even before cleaning, 
the find was very obviously that of a slightly kneeling, 
naked male figure. His hands were placed lightly on 
his stomach and he possessed a prominent phallus.

A conservator cleaned and analysed the figurine 
using a microscope and scalpel. During conservation, 
the figurine was found to have a gilded head and to be 
wearing a belt. Moreover, he had been cast in one 
piece using a copper alloy. The colour of the alloy - 
somewhat darker than would normally be expected - 
may result from the presence of silver.

Around two months later we found figurine B. It 
was immediately obvious that here too was a naked, 
male figure. Moreover, he very much resembled figu
rine A: both shared the same posture and prominent 
phallus; both figurines had been cast in a copper alloy 
and then gilded. However, conservation revealed dif
ferences between the two. The entire surface of figu
rine B was gilded and he was not wearing a belt of 
strength. Yet he differed most from figurine A in 
terms of artistic expression. The head and face of 
figurine B were rendered in very great detail - a port
rait-like image emerging under the microscope. In 
contrast, less effort had been expended on his body.

Cleaning figurine B became a very complex task. 
The thin, gilded surface was worn and had a poor 
‘grip’ on the underlying metal. In many places the 
gold was held in place only by the thin layer of clay 
covering the figurine. Thus, when the clay was being 
removed the gilding began to come away too. These 
fragments and flakes of gold needed to be reapplied at 
the same time as the clay covering, with minute preci
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sion, was being removed. The process finally revealed 
a relatively dark gilded surface, which lacked the bril
liance of the gold on the head of figurine A. In com
mon with figurine A, the underlying copper alloy of 
figurine B, at least in part, seemed to have an unusual 
composition.

Figurine C was unearthed only a week or so after 
B came to light. Again, there was much surprise when 
we studied the figurine in detail. The same type of 
naked, male anthropomorphic figure greeted us, yet 
this time the figurine had not been cast in copper al
loy and then gilded, but had been fashioned from a 
solid gold rod. Nevertheless, the figurine had the now 
familiar features - a belt and a prominent phallus.

In order to determine the exact composition of the 
metals from which the figurines were made, the ob
jects were sent for chemical analysis. It was hoped the 
tests might also shed light on the processes used in 
their manufacture.

Samples taken for chemical analysis should cause 
as little damage to the object as possible. Ideally any 
sampling traces should be ‘invisible’. Unfortunately, 
this philosophy doesn’t always coincide with the opti
mum in terms of the analysis itself. Because the Lunda 
figurines are absolutely unique, we decided that any 
sampling damage should be completely invisible. 
Moreover, because of the very small size of the figu
rines, the technique should be one requiring as small a 
sample as possible - but at the same time still being 
able to answer our questions.

While sampling we made a surprising discovery - 
microscopic traces of gold on the torso of figurine A. 
These suggested that the entire surface of the figurine 
might originally have been gilded. We decided not to 
sample this gold because it occurred only on very 
prominent areas. However, it was hoped that samples

from other areas might be able to shed light on the 
original extent of the gilding.

The figurines were analysed by UV GAL (the Geo- 
archaeological Laboratory of the Department of Ar
chaeological Excavations, National Heritage Board). 
It turned out that some of our questions would be 
answered, at the same time as the analysis presented 
further questions.

Figurines A and B both possess a copper-alloy 
‘core’ that includes a relatively large proportion of tin. 
Over this ‘core’ lies a silver-rich layer, the function of 
which is unclear. It may have been applied deliberately 
to allow the gilding a better ‘grip’ on the copper-alloy 
surface below. Conversely, it may be there for purely 
aesthetic reasons. Finally, the gold was applied to both 
figurines by a process known as mercury gilding.

In the case of figurine C, the gold is a little impure 
as it contains elements of silver and copper (a com
mon phenomenon). However, the gold of the outer 
surface is slightly purer than that a little way into the 
object. How should we interpret this? If the surface 
gold has been leached and purified deliberately by the 
craftsman, one might class the phenomenon as a form 
of advanced fraud. On the other hand, the process 
may have occurred naturally during the long period 
of time the figurine spent deposited in the ground. 
When silver and copper corrode, water-soluble chlo
rides sometimes form, which are rinsed away by rain
water percolating down through the soil.

Close and distant relations
This chapter presents numerous two- and three-di
mensional anthropomorphic images from North Eu
ropean prehistory. By selecting material that relates 
to the Lunda figurines, we have created a ‘gallery of 
associations’, a background against which to view the
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Lunda material. These many illustrations therefore 
form a central part of the chapter. Do the figurines 
from Lunda share characteristics with other images? 
If so, how should we interpret these similarities with 
regard to the wider field of Iron Age iconography and 
pictorial art?

Two-dimensional images
In terms of two-dimensional images, we have concen
trated on gold-foil figures: so-called guldgubbar, and 
anthropomorphic images on bracteates. Objects of 
this kind date from roughly the same period as the 
Lunda figurines, and research has long suggested that 
they portray gods and other mythological characters. 
Moreover, these kinds of object are physically similar 
to the Lunda figurines in that their small size allows 
them to be readily lifted, carried and handled. They 
differ thus from other contemporary anthropomor
phic images such as those on rune-stones and Gotlan- 
dic picture-stones.

Bracteates in jewellery form are usually regarded 
as Scandinavian derivatives of Roman so-called Im
perial medallions. Guldgubbar are thought to have 
ultimately Roman prototypes too, and are a purely 
Scandinavian phenomenon. Similarly, the majority of 
bracteates derive from modern-day Denmark, Nor
way and Sweden. Since the mid-19th century, bract
eates have been classed in a typological series that 
spans from type A, via various subtypes, to type D.

Type A specimens depict a face in profile, and re
semble their Roman prototypes quite closely; the 
members of type B depict images of one, two or three 
persons; type C is characterized by a face and a riding 
animal; type D consists of animal ornament, abstract
ed to varying degrees. Features reminiscent of the 
figurines from Lunda are found primarily on type B 
bracteates.

The majority of guldgubbar consist of small, four
sided gold-foil plaques onto which an image has been 
impressed using a patrice. Other guldgubbar are sim
ply cut from a piece of gold foil, with the figure’s at
tributes often scored into the surface of the metal. For 
the purposes of our study, the latter group of indi
vidually made figures is the more interesting, as their 
method of production closely resembles that of the 
smallest Lunda figurine. Moreover, the cut-out guld
gubbar most resemble the Lunda figurines in terms of 
the style of the figures portrayed.

One recurring feature among the figures on 
bracteates and guldgubbar is overproportioned 
bands. Other common characteristics include feet an
gled downwards, a slightly kneeling posture and, in 
some cases, figures wearing a belt.

Motifs on bracteates and guldgubbar, scholars 
agree, undoubtedly depict mythological and religious 
themes. However, opinion varies as to how much fur
ther this interpretation may be taken.

Three-dimensional images
Images of this kind have a much wider chronological 
distribution pattern than their two-dimensional 
counterparts. They can encompass anything from an
thropomorphic clay figurines found on Neolithic set
tlements sites; via Bronze Age images of goddesses 
cast in bronze from southern Scandinavia; to silver 
Viking Age sword-bearing figures. The present study, 
of course, concentrates on the types of image that in 
terms of chronology and character most resemble the 
figurines from Lunda.

Scandinavian Iron Age bronze statuettes (both lo
cally produced objects and imported Roman mate
rial) are found in prominent concentration on the 
Danish island of Fyn and the Swedish island of 
Öland. Nine locally made Danish statuettes of 4th- to
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6th-century date share many characteristics with the 
figurines from Lunda, including nakedness, a kneel
ing posture and carefully rendered hair. Despite a dif
ference of expression, and not least size, the Danish 
statuettes and the Lunda figurines seem to be united, 
at least in part, by a common symbolic language. This 
probably stems ultimately from a shared mythology 
and similar religious beliefs.

The form language of the Öland statuettes is dif
ferent. Nevertheless, nakedness is one characteristic 
they share with the figurines from Lunda; and one of 
the Öland statuettes is equipped with a prominent 
belt.

Of the few finds from mainland Sweden, the figu
rine from Kymbo, Västergötland is especially worthy 
of note. In terms of its size and raw materials, this 
object is very similar to the figurines from Lunda. 
Moreover, the Kymbo figurine has been furnished 
neither with a means of suspension nor a way of al
lowing it to stand unsupported. However, it lacks 
sexual attributes - a distinct contrast to the Lunda 
figurines. Nevertheless, the striking similarities in 
terms of its size and character still suggest the Kymbo 
figurine to have been used in a similar way to the figu
rines from Lunda, even if the Kymbo figurine might 
relate to a different myth or persona.

The archaeological literature normally refers to 
prehistoric statuettes and figurines as images of dei
ties, while at the same time seldom being able to iden
tify the specific god or mythological figure in ques
tion. However, using the literary sources, a number of 
mainly Viking Age statuettes may be reliably identi
fied with specific gods.

The most famous Swedish statuette of this kind is 
probably the seated male figure from Rällinge, Lunda 
parish, Södermanland. On the basis of his prominent 
phallus, this figure is usually identified as the god Frey.

Relatives, but not close relations ...
The analysis of guldgubbar, bracteates, and three-di
mensional images confirmed our original impression 
- the Lunda figurines are quite unique. However, cer
tain shared features firmly place all the various types 
of figurine in a primarily Scandinavian cultural tradi
tion. Many recurring themes are found among figures 
on bracteates and patrice-made guldgubbar. The 
three-dimensional images and cut-out guldgubbar 
also share common features, despite the fact that 
their figures are almost always strikingly unique. Yet 
the only really distinct ‘group’ comprises the southern 
Scandinavian female statuettes with neck-rings - the 
goddesses, which date from the late Bronze Age/early 
Iron Age.

If we focus on the figurines and statuettes that are 
contemporary with, or later than, the Lunda figu
rines, here too are features worth noting. With the 
exception of wood, bronze is the most common raw 
material. Furthermore, the figurines are almost al
ways male. The majority appear to the naked, or put 
another way, only a few have any form of discernible 
clothing. Conversely, only the Sörmlandic figurines 
from Lunda and that from Rällinge really possess a 
prominent phallus.

There are chronological distinctions too. Many of 
the earlier figurines, in common with Lunda figurine 
B, have carefully sculpted hair. This contrasts with 
various later figures. Here the head is more schema
tically formed, or else has been furnished with some 
kind of helmet-like headgear.

Furthermore, the majority of Viking Age figurines 
are either seated; can stand unaided; or are furnished 
with a means of suspension. In contrast, figurines of 
early Iron Age date almost always have a standing/ 
outstretched posture, unable to stand unsupported. 
This suggests a change in the way figurines and other
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images of gods were handled. Indirectly, it might also 
point to a change in attitudes towards them.

Images of gods in the literary sources
The literary sources suggest various ways in which 
the figurines might have been used by the inhabitants 
of Lunda. Although first written down in the Middle 
Ages, the majority of these tales are in fact of Viking 
Age date; many have a mythological theme. The most 
comprehensive sources comprise the Icelandic sagas 
and the poems of the Edda. Descriptions of worship 
also crop up in eye-witness accounts by foreign trav
ellers to Viking Age Scandinavia, and in medieval le
gal texts. Our analysis of the literary sources shows 
how images of gods are described and how they were 
used. With regard to the present study, we have fo
cused especially on descriptions of small, divine im
ages in the form of amulets of gods.

The majority of images of gods in the sources are 
referred to in connection with events in and around 
the hov. A few accounts detail sacrifices to great 
wooden effigies housed in buildings of this kind, often 
describing how a hov was sacked at a time of reli
gious change.

The sagas occasionally describe events involving 
divine images on amulets of gods. These performed a 
slightly different role to the great, public effigies in 
the hov. The literary sources make clear that amulets 
were privately owned - primarily by a king or jarl, or 
else by someone who had received the amulet from 
one of the above. This is reflected in the expensive 
materials from which they were made - gold or wal
rus ivory, for example. These small effigies symbol
ised a personal relationship with a particular god and 
could be used for guidance in certain situations.

Guidance could also be sought from other objects 
of religious significance, the high-seat pillars of the

great hall, for example. During the settlement of Ice
land, the dismantled high-seat pillars were thrown 
from the ship a short distance from land. The place 
where they washed ashore dictated the location of the 
new settlement.

One particular saga describes a sacrificial feast, a 
blot, in honour of a god represented by an amulet. 
Small images could therefore function in a similar 
way to their larger counterparts. They were obviously 
thought to possess an inherent power of a quite differ
ent nature to other forms of amulet, Thor’s hammers 
for example.

Origin, manufacture, and use
This section discusses ways in which to interpret the 
Lunda figurines. For example: What do they express? 
Why do they take the form they do? Who do they 
represent? What can they tell us about the society 
that produced them? We cannot provide definite an
swers to questions of this kind, but we can construct 
plausible hypotheses. Some of these can be expressed 
with a fair degree of certainty; others remain largely a 
matter of speculation. For the purposes of structure, 
we have grouped the themes of debate into three:

Why do the figurines represent gods? In addition 
to the main question, this section also discusses the 
iconography and imagery of the figurines, and the 
underlying reasons for their similarities and differ
ences with each other.

Who are they? What can we say about the origins 
of the figurines? Were they based on larger proto
types?

How were they used? Aside from how the figu
rines were handled and used, this section considers 
who might have owned them.

Features such as their small size, the nature of their 
raw materials, and their method of manufacture re
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veal the fact that the figurines represent divine or 
mythological figures. Copper alloys and precious 
metals such as gold are closely associated with images 
of gods. The fact that the figurines are small and na
ked - or almost naked - are similar indicators.

The figurines share numerous common character
istics. All are naked, male, and possess a phallus. Two 
are equipped with a belt of strength. Each figurine has 
a similar posture; an exaggerated, prominent chin; is 
small in size; and is either gilded or else made entirely 
of gold. We may thus reasonably assume that all three 
emanate from a common theme or motif. Perhaps they 
represent the same figure or characteristic, or maybe 
all relate to the same event or mythological tale?

Conversely, their differences are probably of no 
great consequence in terms of their interpretation. Va
riations in form and appearance probably derive from 
the fact that each figurine was made by a different 
craftsman. In turn, these craftsmen most likely work
ed on behalf of three individual patrons - all high- 
ranking aristocrats - each with a deciding influence in 
the form of the final product. This would have resulted 
in a varying emphasis on shared characteristics.

As to the origin and identity of the figurines, much 
evidence suggests they were regionally - if not locally 
- made. The identity of the mythological figure they 
represent should therefore be sought among the gods 
known to have had an established cult in the area. 
The style of the figurines is Scandinavian, and among 
other similar finds, our objects most clearly relate to 
the figurine from Kymbo Storegården, Västergöt
land. Similarities include the choice of raw materials 
(copper-alloy, silver, and gold) and the way these were 
combined; the miniature size of the figures; and the 
method of construction (a one-piece design, without 
articulated extremities).

Who do the figurines represent? Two attributes sug
gest two plausible candidates from the literary 
sources: Frey in terms of the phallus, and Thor in the 
case of the belt of strength. However, the literary 
sources were written 500-600 years after the date of 
the Lunda figurines. It is therefore possible that these 
characteristics were not nearly so individual-specific 
many hundred years earlier.

The regional place-names suggest that Thor and 
Frey both had established cults in the area. However, 
a lesser-known god (today, at least) - Ull - was wor
shipped widely in the region, too. According to place- 
name evidence, Ull was worshipped at sacred groves 
(Sw: lund). Many of these ‘Ullunda’ place-names po
pulate the landscape around Lunda. This, combined 
with the etymology of the name Ull, which according 
to some sources derives from Gothic wulpus: ‘glory’ 
or ‘brightness’, makes the god Ull a strong candidate 
for the individual the figurines represent.

Regarding how the figurines were used, the wear 
on figurines B and C is almost non-existent. This sug
gests they were handled or circulated for a relatively 
short period of time before being deposited in the 
ground. The traces of mercury gilding on the torso of 
figurine A may suggest that he had a longer ‘above
ground’ life than the other two.

The purpose of the gilding on figurine A remains a 
matter of debate, but perhaps it shows that metal
working itself could fulfil a ceremonial role? Was 
gilding a way of dressing a god in ‘golden clothes’, a 
phrase mentioned in the sagas? Further analysis of the 
gilding may help to clear up the mystery a little more.

Nothing suggests the figurines were ever mounted 
in any way, despite their almost complete inability to 
stand unaided. Neither were they hung from a neck-
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lace nor suspended from a belt, as has been suggested 
for other objects of this kind.

An explanation for the way in which the figurines 
were used in religious ceremony, and finally deposited 
in the ground, can be found in the concept of sacri
fice. The figurines may have been votive offerings, a 
common form of sacrifice in pre-Christian Scandina
via. Other types included sacrifice by which a rela
tionship between two or more parties was established 
or reaffirmed. The Lunda figurines perhaps represent 
a hybrid of two forms: the figurines being the object 
of the sacrifice, at the same time being themselves sac

rificed. Regarding the latter element, they may have 
been votive gifts or images given in thanks for divine 
intervention of some kind. Alternatively, their sacri
fice may have helped to secure a future event or avert 
a threatening situation.

Whatever the case, the inhabitants of Lunda de
posited undoubtedly some of the most expensive 
items they had ever made and owned - if not in mate
rial terms then certainly as far as their significance is 
concerned. An act of this kind must have been one of 
great importance, motivated by fundamental, far- 
reaching intentions.
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Ordförklaringar

Ett flertal av ordförklaringarna bygger på uppgifter i
Nationalencyklopedins Internetversion.

arkeologisk kontext - tidsmässigt sammanhang mel
lan fynd och konstruktioner. Ex. stolphål, härdar 
och gropar samt fynd som kan knytas till dessa, 
härrör från en boplatskontext.

antropomorf - av mänsklig gestalt, människo- 
liknande.

blot - offer i fornnordisk religion, med syfte att 
vinna gudarnas välvilja och förmå dem att upp
fylla offrarens önskemål.

brakteat - ordet har två betydelser: - ensidigt präglat 
mynt av silver; - runt, ensidigt hängsmycke av 
guld med ögla som förekom i Norden och i an
slutande delar av nordvästra Europa under folk- 
vandringstid (se folkvandringstid).

bronsålder - period då brons var ett viktigt material 
för redskap och vapen, i Sydskandinavien tiden 
1800-500 f.Kr.

brännförgyllning - vid beläggning med tunt guld
skikt löses guld i kvicksilver, varpå lösningen 
penslas på föremålet som förgyllas. Kvicksilvret 
avlägsnas genom uppvärmning. Metoden är nu
mera förbjuden på grund av att det bildas giftiga 
kvicksilverångor.

edda -Edda är benämningen på två skilda verk i 
medeltida isländsk litteratur, den poetiska Eddan, 
en samling av fornnordiska guda- och hjälte

dikter, samt den prosaiska Eddan skriven av 
Snorri Sturluson.

elektronmikrosond - instrument för grundämnes- 
analys. När en väl fokuserad stråle av elektroner 
får träffa ett preparat exciteras atomerna genom 
att elektronerna i atomhöljet slås ut. Vid åter
gången till normaltillståndet utsänds en för varje 
grundämne i preparatet karakteristisk röntgen
strålning. Denna fångas upp av en detektor. Ur de 
mätta intensiteterna hos topparna i det från de
tektora erhållna röntgenspektrumet kan halten 
av de olika grundämnena i varje mätpunkt be
stämmas.

filigran - metallteknik där fina guld- eller silver
trådar löds på ett underlag. Ofta är trådarna 
granulerade (pärlade) det vill säga försedda med 
små kulor.

frösgode - gode (se gode) med speciell koppling till 
guden Frö.

folkvandringstid - i nordisk arkeologi beteckning 
för tiden 400-550 e.Kr.

gode - benämning på hövding under Islands äldsta 
historia. Goden hade både rättsliga och religiösa 
funktioner.

grad - oönskad vall som bildas vid skärande bear
betning av metall.

gropkeramisk kultur - sydskandinavisk fångstkultur 
(3Z00-2300 f.Kr.) under yngre stenålder knuten 
till kusterna.
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ideogram - ideografiskt tecken, av ideografi bild
skrift.

hall - långhus från järnålder av osedvanlig storlek. 
Hallar eller salar omnämns i den isländska saga
litteraturen som en kungs eller stormans sam
lingssal för gästabud, kult och politisk maktutöv
ning.

bov - fornnordiskt gudahus med plats för gudabil
der.

huvudelement - grundämne som ett prov till större 
delen består av, man skiljer traditionellt på hu
vudelement och spårelement som förekommer i 
lägre halt.

högsäte - den förnämsta sittplatsen i ett bostadshus 
under forntidens yngre skeden och senare.

jarl - nordisk titel under vikingatid och äldre medel
tid med betydelsen ‘hövding’, ‘förnäm man’ och 
‘kungens ämbetsman’.

kameral - av medeltidslatin camera i betydelsen 
‘skatte- eller räntekammare’, avseende statens 
förvaltning, särskilt jordegendom.

karat - enhet för legerings guldhalt. i karat innebär 
att guldets vikt är 1/24 av legeringens vikt. 18 
karat, som är vanligt i nutida, svenska smycken, 
anger sålunda 18/24 = 75 %.

kommunionsoff er - rituell förtäring av det heliga 
man offrar, vilket ger de medverkande del av det 
gudomliga.

korrosion (av lat. corrodo ”gnaga sönder”) - kemisk 
reaktion mellan ett material och den omgivande 
miljön med följd att materialet och/eller miljön 
påverkas. Termen korrosion används mest om 
metaller (kan även användas om plast, glas och 
betong).

korrosionsprodukt - den förening som bildas då en 
metall reagerar kemiskt med ett ämne i den om

givande miljön. Exempel på korrosionsprodukter 
är ärg som bildas på koppar eller kopparhaltiga 
legeringar och rost som bildas på järn. 

kvalitativ analys - analys som undersöker vilket el
ler vilka ämnen som ingår i ett prov, men däre
mot inte mängden.

kvantitativ analys - analys som undersöker mängd
en av ett eller flera ämnen i ett prov. 

landnam - att ta landet i besittning, här avses när 
den nordiska bosättningen etablerades på Island 
fr.o.m. 800-talets slut.

neolitikum - den yngre stenåldern, bondestenåldern, 
i Sverige perioden 4000-1800 f.Kr.

Nerthus - germansk moder- och fruktbarhetsgu- 
dinna.

norrön - om företeelse som hänför sig till det språk 
som talades i Norge, Island och andra områden 
som koloniserades av norrmän. 

paleolitikum - den äldre stenåldern fram till slutet 
av den senaste istiden för ca 10 000 år sedan. 

romersk järnålder - benämning på tidsperioden 
Kr.f.-400 e.Kr.

sakral - religiös, förknippad med religion. 
skald - diktare, poet.
spårelement - grundämne som förekommer i låg 

koncentration i ett prov, vanligtvis under 0,01 %. 
stolphål - detalj av byggnadskonstruktion under 

nordisk forntid i form av grävt hål i marken där 
stolpe till tak- eller väggbärande konstruktion 
placerats. Vid arkeologiska undersökningar fram
träder stolphål genom sin fyllning av avvikande 
färg eller material, i enstaka fall kan rester av 
själva trästolpen återfinnas. 

teofora namn - namn som innehåller gudabeteck- 
ning eller gudanamn. 

ten - massiv metallstång
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triptyk - tredelad tavla som består av ett mittparti 
och två smalare flyglar. 

zoomorf- djurliknande.
vendeltid - i svensk arkeologi benämning på tidspe

rioden 550-800 e.Kr.
vikingatid - i Norden benämning på järnålderns 

sista period 800-1050 e.Kr.

votivoffer - offergåva som givits antingen som ett 
tack för ett gudomligt ingripande i givarens liver 
eller i hopp om ett sådant. 

ämne - avskuren eller gjuten bit av råmaterial, ofta 
metall men även trä, avsett för vidare bearbet
ning.
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