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Abstract 
 

The size of the gold foil figures is about the size of half a postal stamp and consists of millimeter-thin 

gold plates with depicted motifs. They may be the smallest artefact that we have left from the Late 

Iron Age, more specifically 6th and 7th Century CE. Despite this, it has not stopped the craftsman from 

creating such detailed motifs that are almost impossible to see to the naked eye. In previous research, 

the gold foil figures have been treated as representative images, however, this present work shows that 

these small gold plates have been considered as more than just images. An investigation is conducted 

of phenomenological aspects that can be observed in the picture, and of different conditions in which 

the find arises. By studying and discussing the collection of gold foil figures from four locations in 

southern Sweden and comparing various aspects that arise in the material, interesting patterns and 

details are noted which did not receive much attention previously.
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

“Arkeologer har hittat 23 stycken guldminiatyrer föreställande asagudar eller dåtidens kungligheter 

vid utgrävningar i byn Aska utanför Vadstena” skriver Sveriges Radio den 6e augusti 2020. “...bara 

en gång tidigare har liknande objekt påträffats i Östergötland…” (Sverigesradio.se). 

Jag kommer ihåg vilken sensation det blev när arkeologistudenterna från Stockholms universitet, 

inklusive mig, i ledning av grävledaren Martin Rundkvist började gräva fram guldgubbar sommaren 

2020. Tredje veckan av grävande hade precis börjat, vi hade bara två veckor kvar och de flesta av oss 

undrade om vi någonsin kommer att få se dessa små fantastiska hantverk. Men så helt plötsligt 

kommer första guldgubben fram. Medan jag arbetar på min kvadratmeter hör jag en kollega ropa 

guldgubbe! Guldgubbe! Tillsammans med alla andra springer jag över till kollegan för att se på den 

lilla artefakten. Den är så liten och med solen som reflekterar tillbaka på den tvingas man kikna. Vi 

turas om att hålla den bara för att få känsla av själva fyndet. Sedan ropar en annan kollega bakifrån 

“är det Frejkyssen?!”. Efter lite borstning kommer en parfigur fram, paret som även refereras med 

”frejkyssen”, och denna guldgubbe blev den första av 22 guldgubbar som hittades i Aska, Vadstena, 

den sommaren. 

Uppståndelsen väcktes inte bara bland oss grävande, uppmärksamheten kom även utifrån. Händelsen 

skrevs och sändes om i flera kanaler däribland SVT nyheter, Sveriges Radio och Nättidningen Svensk 

historia med flera. Grävledaren höll i flera intervjuer gällande fyndet, även en tid efter utgrävningen. 

Utgrävningen blev minst ut sagt populär tack vare dessa små guldbleck. 

Men egentligen är inte guldfoliefigurerna ”guldgubbar” inte ett nyfunnet material. Dessa små 

guldbleck har varit uppmärksammad av forskare redan på 1700-talet och uppmärksamheten 

förnyades, om inte stärktes ytterligare, när antalet guldgubbar ökade markant och uppgick till fler än 

2900 stycken i slutet av 1900-talet (Margrethe Watt 2004:167). Men vad är guldgubbarna för något? 

Lotte Hedeager påpekar att det är de minsta artefakter vi har kvar från skandinavisk förhistoria 

(2015:129), mer specifik, från yngre järnålder. De är små i storleken, ungefär lika stor som ett halvt 

frimärke eller, som jag hörde en arkeolog säga, lika stor som lillfingrets nagel. De utgörs av ett 

millimetertunt guldbleck med avbildat motiv. Motiven delas i huvudsak i tre typer; par-, singel- och 

djurmotiv. Som artefakter är de tunna, sköra och små, vilket trots det inte hindrade tillverkaren från att 

skapa så detaljrika motiv på dessa som för blotta ögat är nästa omöjligt att se (Hedeager 2015:129). 

Trots den stora uppmärksamheten så är det fortfarande en svårdefinierbar grupp (Watt 2004:167). 

Deras betydelse och funktion är än idag omdiskuterad och de flesta tolkningar har behandlat 

materialet som representativa avbildningar. Figurerna på guldblecken har exempelvis tolkats som 

gudar och hjältar från fornnordisk mytologi, dansande gudar, kärleksparet Frej och Gerd (därav 

referens ‘frejkyssen’ nämnd ovan) med mera (Hedeager 2015:131). Materialet har även associerats 

utifrån ikonografin, till rituella handlingar kopplad till giftermål, död, profetia och shamanism 

(Hedeager 2015:131). Att tolka guldgubbarna enbart som representationer kan dock vara 

problematiskt. Ing-Marie Back Danielsson har exempelvis påpekat att en konsekvens är att “the lived 

present is ignored and, more importantly, is not considered as “an open-ended and generative 

process” (2013:326). Vidare skriver hon att den materiella kulturen inte kan ses som statisk inom en 

process, utan föränderlig och aktiv hela tiden, vare sig processen sker via handlingar och/eller 

händelser (2013:326). Föremål deltar med andra ord liksom individerna inom en process, och just på 
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grund av deras deltagande kan dessa inte betraktas som passiva eller statisk. Därför argumenterar 

Back Danielsson för att uppmärksamhet bör riktas på praktik och aktiviteter, för att på så sätt skapa en 

djupare förståelse för den kulturella materialets medverkan (2013:326). Skulle vi applicera detta på 

guldfoliefigurerna kan de tänkas ha ”framkallat” någon typ av respons från åskådaren, från 

tillverkaren till individen som höll i den/de menar Back Danielsson. Detta kan, enligt henne, ses 

genom manipulationerna av vissa kroppsdelar hos figurerna och att artefakten har vikts, rullats ihop 

och/eller klippts till, med mera (Back Danielsson 2013:334). En annan forskare som också 

uppmärksammat bilders handlingskraft och som också argumenterar för att bilder gör något med oss, 

berör och får oss att agera är religionshistorikern David Morgan (2014). Skulle vi ta vårt dagliga liv 

som ett enkelt exempel så består den av många bilder, stilla som rörliga. Olika bilder framkallar olika 

känslor inom oss och får oss att göra saker, vare sig med själva bilden eller annat. En bild på till 

exempel en god maträtt får oss att sukta efter något gott att äta, eller en bild på ens mamma framkallar 

minnen och känslor som kärlek, saknad och trygghet, med mera. Vad bilder gör med oss och får oss 

att göra är inget vi egentligen brukar reflektera över och en del av förklaringen har med den 

psykologiska aspekten att göra, dock är relationen mellan individ och bild mycket mer komplicerad än 

så enligt Morgan (2014:84). En djupare diskussion kring bilder och deras handlingskraft presenteras i 

kapitlet för Teori. Vad gäller guldfoliefigurerna så kan vi inte veta i vilka typer av aktiviteter de 

medverkade, men som Back Danielsson påpekar, är det troligt att de har medverkat i någon typ av 

aktivitet. 

Avslutningsvis kan man sammanfatta ovan inledning med att påvisa att i sökandet av vad bilden 

föreställer har andra aspekter förbisetts, vilket leder till konklusionen att även inom forskning har 

andra sätt att närma sig dessa fantastiska hantverk saknats. Detta har dock börjat ändras på senare tid 

med intåget av nya tolkningar som i sin tur producerat intressanta resultat. I samma anda av 

nytillkomna tillvägagångsätt vill jag med föreliggande uppsats närma mig materialet och undersöka 

det från andra vinklar. Detta sker via två fält, figurativa gester samt manipulation av materialet. 

Materialet består i sin tur av guldfoliefigurer från fyra olika fyndlokaler, Helgö, Aska, Slöinge och 

Västra Vång. Uppsatsens fokus ligger inte på att försöka besvara vad eller vilka figurerna föreställer 

eller vad bilden har att säga om materialets mening. Mitt mål är att utgå från materialet i första hand, 

genom att leta mönster och spår, för att därefter försöka förstå vad som kan ha hänt. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen av guldfoliefigurerna genom att undersöka olika typer 

av figurativa gester samt manipulationer av materialet. Detta göra dels genom att presentera andra 

kroppsdelar hos figurerna som inte omfattar armar och händer för att därefter observera vad de gör. 

Finns det återkommande detaljer sammankopplad till kroppsdelarna som inte tidigare 

uppmärksammats? 

Frågeställningar: 

Vilka olika typer av figurativa gester skildras på guldfoliefigurerna? 

Hur har guldfoliefigurerna hanterats och manipulerats? 

Finns det något samband mellan gestik, manipulationer och plats? 
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1.3 Metod och Material 

1.3.1 Metod 

För undersökningen av figurativa gester kommer materialet kategoriseras och systematiseras genom 

att främst analysera huvudpositioner och kroppshållning tillsammans med förekomsten av händer på 

bild. Detta för att få en överblick över vilka typer av rörelser som kan framkomma hos figurerna. 

Fokus kommer att ligga på motiven par- och singelfigurer, djurmotiv kommer alltså att exkluderas 

från denna undersökning då de inte finns representerad i utvalt material. Inför analysdelen väljs endast 

guldfoliefigurerna med tydligast bild. Under undersökning delas materialet därefter upp mellan par- 

och enkelfigurer. 

 

För undersökningen av manipulationer genomförs först en beskrivning av materialets olika 

skick/tillstånd. Därefter sammanställs vanligt förekommande tillstånd hos guldfoliefigurerna för att 

skapa en överblick. Utifrån sammanställningen diskuteras och analyseras de olika skick. Här kommer 

alla, inklusive fragment och guldfoliefigurer med sliten bild att inkluderas, detta för att studera 

materialet i sin helhet (Ratke 2010:151). 

1.3.2 Material 

Materialet av guldfoliefigurer är stort, bara i Sverige har de upptäckts inom 20 lokaler. Jag har därför 

valt att göra ett urval av fyra svenska fyndlokaler, listade nedan. Två av platserna, Aska och Västra 

Vång, är relativt nya. Utvalda platser ingår i listan där flest guldfoliefigurer har påträffats med 

Uppåkra som nummer ett. Det var tänkt att Uppåkra med sina 122 guldfoliefigurer skulle vara med i 

undersökningen men på grund av begränsat tid och utrymme fick uteslutas. Man kan även tillägga här 

att Uppåkras guldfoliefigurer, liksom för Sorte Mulds, är omnämnd och omdiskuterad i ett flertal 

artiklar och uppsatser (se till exempel Watt 2004). Därför kan det vara intressant att ta med 

guldfoliefigurer från andra platser som inte har fått samma uppmärksamhet inom forskning och se vad 

dessa kan bidra med. Man kan även notera att utvalda platser ligger i olika regioner och långt ifrån 

varandra vilket blir intressant vid analys och diskussion av materialet. Kan det finnas likheter 

och/eller skillnader mellan lokalerna vad gäller manipulationer eller figurativa gester, trots distansen? 

En annan anledning till att dessa platser valdes är just för att kunna arbeta med både par- och 

enkelfigurer. Både Helgö och Askas guldfoliefigurer avbildar parfigurer, hos Slöinge avbildar de 

flesta parfigurer och några få enkelfigurer. Större delen av Västra Vångs material består av 

enkelfigurer.  

 

Något som alla fyra fyndlokaler har gemensamt är stora och noggranna utgrävningar som därmed 

producerat informationsrika rapporter. Detta gör att det underlättar för föreliggande arbete med 

materialet och kan därför ses som det viktigaste orsaken till urvalet. Materialet som används i denna 

uppsats består av ca 146 guldfoliefigurer, inklusive fragment. Dessa kommer, som tidigare nämnt, 

från fyra lokaler vilka är Helgö, Aska, Slöinge och Västra Vång. Arbetet med materialet kommer att 

utgå från fotografier, tecknade och illustrerade bilder, artiklar och arkeologiska rapporter, vilket 

betyder att undersökning ej sker i direktkontakt med materialet. Med detta tillkommer vissa 

begränsningar. Ett sådant är att det kanske inte finns bilder på alla guldfoliefigurer, vilket betyder att 

antalet guldfoliefigurer som inkluderas i analysen är färre än de som har hittats på plats. En annan 

begränsning är avsaknaden av detaljerad information i grävrapporterna vad gäller exempelvis 

manipulationer av materialet. Uppmärksamheten för denna aspekt har vuxit till sig på senare tid. 

Detta, samt slitna och otydliga motiv kan komma att påverka antalet guldfoliefigurer som kan tas med 
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vid föreliggande analys och diskussion. I några enstaka fall kan en guldfoliefigur med oklar bild 

inkluderas i stället i analysdelen för manipulationer men exkluderas från analysen av figurativ gestik. 

I övrigt så kan man även tillägga här att för vissa kan arbetet med avbildande och illustrerade bilder 

uppfattas som en nackdel då det också innebär en tolkning. Begränsningarna här kan då tänkas vara 

att vissa detaljer möjligen utesluts. Jag ser inte detta som en nackdel då jag först och främst utgår från 

generella och ”större” rörelser som exempelvis hur paret står och hur huvudpositioner hos respektive 

figur ser ut med mera. Det är detaljer som är svårare att missa i jämförelse med ett attribut 

exempelvis. Jag har också för vissa av fyndlokalerna både bilder och illustrerade bilder vilket ger 

möjligheten att kunna jämföra sinsemellan. I bilaga 1 och 2 kommer de flesta bilder att läggas upp för 

läsaren att jämföra, förutom de bilderna som redan finns katalogiserad någon annanstans. Nedan finns 

de utvalda fyra fyndlokalerna listade med antal guldfoliefigurer (inklusive fragment) som påträffats på 

varje plats, samt vilka källor bilderna på materialet tagits ifrån. 

1) Helgö, Ekerö socken, Uppland, med 26 stycken guldfoliefigurer. Samtliga finns tillgänglig 

som fotografi och illustrerad bild för publiken via Historiska Museets sökfunktion. En av 

guldfoliefigurerna, F4009 (föremålsid. 110418), saknar bild hos SHM men finns med i boken 

Excavations at Helgö XVI. Bengt Händel står för de illustrerade bilderna. 

2) Aska, Hagebyhöga socken, Östergötland, med 30 stycken guldfoliefigurer. Foto på alla 

guldfoliefigurer har tagits av fotograferna Cheyenne Olander och Björn Falkevik.  

3) Slöinge, Slöinge socken, Halland, med 57 guldfoliefigurer. Foto på mer än hälften finns i 

boken Excavations at Helgö XVI samt tagna från Hallands konstmuseum. De illustrerade 

bilderna har skapats av Anders Andersson. Då kvaliteten på vissa bilder är låg kommer jag 

komplettera dessa med tecknade bilder från Ulla Mannerings arbete (1998), tecknade också 

av Anders Andersson.  

4) Västra Vång, Hjortsberga socken, Blekinge, med 68 guldfoliefigurer. Foto på guldfoliefigurer 

finns i rapporterna från 2013, 2017 och 2018 års utgrävningar och är tagna av Max Jahrehorn, 

Oxider AB/Blekinge museum. Översiktbilden för guldfoliefigurerna från undersökningen år 

2019 är tagen av Max Jahrehorn, Oxider AB/Blekinge museum. Då detaljerna inte syns 

tydligt kommer dessa inkluderas i analysen för endast en aspekt inom figurativa gester. Jag 

kommer även ta del av Löfvings (2020) illustrerade bilder av 42 av Västra Vångs 

guldfoliefigurer. 

 

PLATS ANTAL GULDGUBBAR 

HELGÖ 26 

ASKA 30 

SLÖINGE 57 

VÄSTRA VÅNG 68 
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1.4 Teori 

I början av denna uppsats nämndes det kort om vilka begränsningar representationsteorier kan 

medföra, då specifikt för guldfoliefigurerna. Kritik som lyfts fram menar på att det komplexa och 

tvetydighet som det arkeologiska materialet utgörs av tenderar att förenklas och reduceras bland annat 

(Back Danielsson 2013:326). Tar man guldfoliefigurerna som exempel, så har oftast själva bilden fått 

stå till svars för förståelsen av själva föremålet och bildens komplexitet har i sin tur begränsats och 

därmed reducerats genom att exempelvis koppla figurerna till guda- och hjälteberättelser inom den 

nordiska mytologin. Att guldfoliefigurerna är mycket mer än enkla representationer råder det dock 

ingen tvekan om. Back Danielsson har exempelvis påvisat att manipulationerna gjorda på 

guldfoliefigurerna, tillsammans med de orealistiska framställningarna av vissa kroppsdelar hos 

figurerna talar emot att dessa små artefakter har varit enkla representationer (2013:334). Likaså vad 

Fig. 1 Guldfoliefigurernas spridning över Skandinavien. Källa: Watt 2004:168, redigerad av Ruth Rudenlöv. Aska och Västra Vång är 

nytillkomna fyndlokaler och därför lagts till samt rödmarkerats. 
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gäller de fenomenologiska aspekter som kan observeras på bilderna (Back Danielsson 2013:334). I 

referens till konstvetaren W. J. T Mitchell (1996) skriver hon att bilderna ställer krav, väcker begär 

och till och med avsmak, och kan därför uppfattas som ”living entities” (2013:334, se även Mitchell 

2005). Det är inte en fråga om vad bilder har att berätta eller säga oss längre, utan snarare vad bilder 

gör med oss, hur de berör oss respektive hur vi besvarar samt agerar därefter. I linje med Back 

Danielsson kan bilden alltså uppfattas ha agens. De som har varit i kontakt med dessa små artefakter i 

guld, från tillverkare till individen som bar eller hade hand om dem, genomförde aktiviteter som 

inkluderade dessa små ting, från att placera dem på specifika platser, vika eller rulla ihop dem till att 

deformera figurernas utseende: “it is as if the figures/images … evoked certain actions that were 

dictated by the images themselves” (Back Danielsson 2013:334). Relationen mellan individ och bild, i 

det här fallet guldfoliefigurer, är med andra ord mer invecklat än vad som tidigare har presenterats. 

Men kan relationen mellan betraktaren och bild vara densamme idag som under exempelvis yngre 

järnålder? Back Danielsson menar att forskning har visat att det finns skillnader mellan samhällen 

som är baserad på skrift och muntlig tradition. Största skillnaden ligger på hur kroppen och samhället 

minns, skapar, strukturerar och uppfattar världen (Back Danielsson 2012:31). Vidare skriver hon att 

medan ett skriftbaserat samhälle lägger vikt på det visuella, så använder andra samhällen andra 

kroppsliga sinnen som ”their focal vehicles of identity”. Här tas som exempel grupper i Brasilien, 

Mexiko, Indien och Colombia som är beroende av bland annat ljud, lukt, temperatur, färger och 

ljusstyrkan bland annat (Back Danielsson 2012:31, se Pollock 1995, Haaland 2004). Det uppstår alltså 

en begränsning när bildanalys domineras och prioriteras av ett ”västerländskt”, och även modernt, sätt 

att se (läsa) världen (Back Danielsson 2012:31, se Bassi 2011). Så, för att förenkla ovan diskussion, 

kan relation mellan åskådare och bild se och fungera på andra sätt än det vi är vana vid. Och när det 

kommer till hur guldfoliefigurerna tidigare har hanterats, det vill säga ur en representationsaspekt, 

samt vilka begränsningar det medfört, så kan det främsta anledningen vara för att man har försökt läsa 

av materialet, i stället för att se. ”By reading material remnants, we fail to see them” (Back 

Danielsson 2012:31). Kortfattat uppmanas vi att ändra vårt sätt att betrakta bilder. 

En annan forskare som har diskuterat religiösa bilder och deras agens mer djupgående är 

religionshistorikern David Morgan (2014). Han menar att bilder har möjlighet till agens, de kan 

påverka åskådaren snarare än att bara passivt illustrera idéer och texter. Bilder som verkar i sig som 

ett visuellt medium snarare än i språklig form har sysselsatt forskare inom olika grenar på senare tid 

(2014:85). Morgans egen definition av vad en bild är, i linje med Back Danielssons (se ovan), att 

bilder gör något med oss och för oss. Han skriver att människan är biologisk lagd för att 

uppmärksamma “markings, shapes, or objects in ways that bear resemblance to ourselves, resulting 

in “human faces in the moon, armies in the clouds,” (2014:84, Guthrie 1993:69). Men den komplexa 

relationen mellan individ och bild går bortom den enkla psykologiska förklaringen ovan. I vår 

interaktion med bilder så intar de en roll. Morgan förklarar det som att de agerar och beter sig som 

agenter, vilket resulterar i att de, i sin tur tilltalar, skrämmer eller berör oss (2014:84). Det 

överensstämmer med vad Back Danielsson skriver när hon menar att bilder väcker känslor och får oss 

att göra saker (2013:334). Samtidigt som hon också påpekar att vi, utgåendes vår förståelse, tilldelar 

bilder en agens när vi interagerar med dem (Back Danielsson 2013:334, se Mitchell 2005).  

I likhet med Back Danielsson uppmanar även Morgan att vi bör ändra vårt sätt att uppfatta och 

behandla bilder som företeelse. När det kommer till hur vi ska förstå bilder skriver han, i referens till 

andra forskare, att bilder, i stället för att behandlas som ett verktyg som åskådaren använder för att 

förmedla något, bör hanteras som en så kallad “active source” som påverkar åskådarens tankar, 

känslor och beteende (Morgan 2014:84–5, Barthes 1981:31–3, 51–8, se Bakewell 1998). Med andra 
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ord sker påverkan direkt från bild till individ, utan att bilden nödvändigtvis behöver förmedla 

tillverkarens intentioner vilket överensstämmer med Mitchells argument om att bilder vill behandlas 

på lika villkor som språk och inte som om det vore en språkform (Morgan 2014:85–6, se Mitchell 

2005). Oftast har tolkningar utgått från att människan är det aktiva subjektet och därmed negligerat 

bildernas närvaro, agens och påverkan. Samtidigt vet vi också att bilder inte har ben, mun och armar 

som rör sig självmant och gör vad den vill med individerna. Magin eller förtrollningen sker i stället 

utifrån relationen mellan olika element, ”human” som ”non-human” menar Morgan, genom ett så 

kallad “the ecology of an image” (2014:86). Vår förståelse, som tidigare nämnt (Back Danielsson 

2013:334) är del av denna ekologi. Morgan skriver vidare att bilder inbjuder individen till en 

interaktion kallad seende (eng. seeing), bilder formas och tillverkas för att passa människokroppen, 

liksom ett klädesplagg, som får kroppen därefter att arbeta (2014:86). Bilder fungerar som ett 

instrument som kopplar människor till platser, till varandra samt till en interaktion med den sociala 

och fysiska ekologin (2014:86). Morgan sammanflätar därmed två teorier, fenomenologi och network 

theory. Fenomenologi blir användbar när det kommer till att inkludera människokroppens interaktion 

med sin omvärld, “... we see with more than our eyes: we see with our entire bodies in spatial 

configurations of images, places, people, and an often untold host of other agencies” (2014:86–7). 

Network Theory blir användbar inom studiet av religion då Morgan inte vill undersöka bilder i sig 

själv utan utgåendes “acts of seeing” (2014:87), det vill säga i relation till andra aspekter. 

Frågan är hur kan ovan diskussion användas för föreliggande undersökning och guldfoliefigurerna? 

Det är rimligt att guldfoliefigurerna gör något mer än att representera en företeelse eller förmedla 

någon annans budskap. Back Danielsson uppmärksammar tre aspekter som argumenterar för detta, det 

vill säga de oproportionella framställningarna av vissa kroppsdelar, de fenomenologiska elementen 

som uppstår på bild samt manipulationerna med själva guldblecken i form av vikningar eller 

ihoprullande med mer (2013:334). Jag vill även lägga till guldfoliefigurernas storlek. Om de nu ska 

betraktas som representationer så kan man undra varför de tillverkades i så små storlek, med motiv så 

detaljrika men nästan osynliga för blotta ögat och som kräver mikroskop för analys (Watt 2004:171). 

Guldfoliefigurerna uppfyller inte kriterium som miniatyr eller en kopia av ett större föremål, samtidigt 

kan inte storleken negligeras för att just att artefakten är liten i storleken visar på att de deltar i världen 

på ett annat sätt, och påverkar därmed perspektiv och känslor på andra sätt (Hedeager 2015:132, Back 

Danielsson 2007:171f & 2012:32f), ”changing scale… changes perspective and allows for new 

meaning, new relationsships and interactions” (Hedeager 2015:132). 

För att avsluta ovan diskussion så vill jag sammanfattningsvis framhålla att jag instämmer med Back 

Danielssons tolkning, där hon menar att olika aspekter talar för att guldfoliefigurerna sannerligen har 

påverkat åskådaren och därmed aktivt varit delaktiga i olika aktiviteter tillsammans med individen. 

Inspirerad av Morgans tillvägagångsätt blir fenomenologi därför aktuell även för denna uppsats då 

individen, med kropp och kroppsrörelser, interagerar med sin omvärld och materialet har varit i 

kontakt med kroppen på olika sätt. Dels genom att man har valt att inkludera framställningen av den i 

bilderna, dels för att individerna har valt att fysiskt påverka materialet genom att vika och rulla ihop 

dem, med mera. Därmed undersöks vilka fenomenologiska aspekter som kan skildras på ikonografin 

och hur guldfoliefigurerna kan ha hanterats. 

1.5 Terminologi och begrepp 

Guldgubbar, guldfoliefigurer, guldbleck eller guldminiatyrer med flera, kärt barn har många namn, 

men vilket gäller? De flesta känner till materialet som guldgubbar (på danska och norska gullgubber). 

Det är ett namn som myntades i slutet av 1700-talet av historikern Nils Henric Sjöborg när han 
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publicerade Topographia parochiae Raflunda et monumentorum quae circa sunt (Lamm 2004:116). 

Watt tillsammans med andra forskare tycker att termen guldgubbe är problematisk samt missvisande 

då de inte endast avbildar män (Watt 2001:219, Hansson 2012:5, Soloeta Garmendia 2014:6). Axel 

Löfving å andra sidan menar att namnet inte har med könsbestämmelserna att göra, utan snarare med 

storleken. Den etymologiska betydelsen av ordet gubbe visar att det är ett gammalt ord som 

refererades till något litet, tjockt och klumpigt, och som med tiden kom att utvecklas till dagens 

uttryck för man. Än idag används exempelvis ordet jordgubbe. (Löfving 2020:12, Hellquist 1922 & 

SAOB: gubbe 1929). För föreliggande undersökning har jag valt att använda mig av termen 

guldfoliefigurer. Anledningen är helt enkelt för att det är en term som används flitigt inom studiet av 

materialet och för att det ska därav spegla modern forskning. Benämningen guldfoliefigur kommer 

från att jag översatte det från engelska ordet gold foil figures som uppkommer i arbetet hos några av 

de främsta forskare inom ämnet, det vill säga Margrethe Watt, Ing Maria Back Danielsson, Sharon 

Ratke och Rudolf Simek, vars undersökningar även inkluderas i denna uppsats. Termen på svenska 

har dock använts sedan tidigare (e.g. Hansson 2012) men vem som var först ut med den, vare sig på 

svenska eller engelska, är osäkert (Löfving 2020:14). 

 

Ett annat begrepp som behöver klargöras är manipulationer (eng. manipulations). Begreppet har 

tidigare använts inom två sammanhang, ena har avsett manipulation av figurernas framställning, det 

vill säga att tillverkaren har manipulerat vissa kroppsdelar och framställt de exempelvis i orealistiska 

proportioner. Det andra har beträffat manipulation av själva guldblecket, det vill säga manipulationer 

som tillkommit efter att guldfoliefiguren har skapats, genom att vikas, klippas, och rullas ihop med 

mera. Begreppet för manipulation för föreliggande uppsats kommer att enbart behandla den senare. 

 

Begrepp som a- och b-sida kommer att uppkomma vid analysdelen. Med A-sidan menas ”framsidan” 

av guldfoliefiguren, det vill säga åt det hållet som figuren putar ut. B-sidan avser bakdelen det vill 

säga motsatsen av A-sidan, figuren putar inåt. 

1.6 Uppsatsens disposition 

Denna undersökning är uppdelad i sex huvudkapitel. Varje kapitel inkluderar en introduktion. Detta 

avsnitt avslutar kapitel ett som grundar sig på att introducera läsaren till guldfoliefigurerna som 

material samt undersökningens olika arbetsmoment. Kapitel två diskuterar tidigare forskning gällande 

figurativ gestik samt manipulation av materialet. Kapitel tre presenterar fyndlokalerna i relation till 

utvalda guldfoliefigurer. Därefter kommer kapitel fyra som delar upp analysarbetet i två underkapitel; 

det första består av en analys av figurativa gester utgåendes kategorierna par- och singelfigurer, och 

andra underkapitlet analyserar manipulationer av guldfoliefigurer utgåendes fyndlokalerna. En 

sammanfattande diskussion presenteras i kapitel fem och sista kapitlet sammanfattar arbetsgången. 
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2. Forskningshistorik 

Följande kapitel har jag valt att dela upp i två underkapitel för att diskutera djupgående vad som 

tidigare har skrivits om gällande guldfoliefigurernas gestik samt manipulationer. Underkapitlet för 

Figurativ gester börjar med en sammanställning av gester som tidigare diskuterats för både par- och 

singelfigurer. Mot slutet inkluderas en diskussion som summerar och framför mina tankar och 

funderingar. Liknande struktur görs även i andra underkapitlet gällande manipulationer av materialet, 

först presenteras tidigare nämnda manipulationer och avslutas med en sammanfattande diskussion. 

Som tidigare nämnt så är guldfoliefigurerna är inte en nyfunnen artefakt. Deras upptäckt, och i 

samband med det, diskussion och tolkningar går tillbaka till 1700-talet (Watt 2004:167, Lamm 

2004:115). Med det är inte förrän i slutet av 1900-talet som antalet guldfoliefigurer ökar markant, och 

likaså antalet fyndplatser (Watt 2004:167). I samma veva uppstår frågan om hur man ska förstå dessa 

föremål (Watt 2004:199). De flesta tolkningar har i första hand utgått från att läsa av materialet som 

representativa ikoner som tidigare nämnt, kopplade till mytologiska berättelser eller aristokratisk 

miljö. Tidigare tolkningar har diskuterats av ett flertal forskare (e.g. Watt 2004:200, 216; Lamm 

2004:115–25; Henrietta Lindgren 2007:3–5; Ratke 2010:2–3; Julia Victorin 2013:3–6; Hedeager 

2015:130–32; Michaela Helmbrecht 2013:10–11; Löfving 2020:14–25) och jag väljer därför inte 

nämna mer om detta i detta kapitel för att undvika repetition. I stället läggs fokus, energi samt tid på 

tidigare forskningsarbete gällande gestik och manipulationer. 

2.1 Figurativa gester 

Denna aspekt har inte fått så mycket uppmärksamhet inom forskning förrän upptäckten av de många 

guldfoliefigurerna i Sorte Muld, Bornholm, skriver Watt. I stället dominerades fältet då av 

fyndgruppen bestående av parfigurer, med gesten som tolkas vara en omfamning (Watt 2007:136). 

Samtidigt är figurativ gestik en aspekt värd att uppmärksamma då kroppsspråk, gest och 

kroppshållning inkluderad, har säkerligen varit en viktig del av ett samhälle och kultur, speciellt när 

skrifttraditionen var begränsad och till och med outvecklat menar Watt (2007:137), som det var under 

yngre järnålder. För den ikonografiska bildanalysen av guldfoliefigurer introducerar Jan Peder Lamm 

(2004) några viktiga pionjärer som bland annat uppmärksammat gester. Arkeologen Gabriel 

Gustafson var först ut i sin publikation Figurerede guldplader (1899) med att beskriva hur vissa 

figurer har armen utsträckt hållande ett armband eller ett delat föremål (Lamm 2004:116–7, se 

Gustafson 1899:87–8). År 1936 ges en annan artikel ut där arkeologen Arthur Nordén återger en 

guldfoliefigur, som hittas under en utgrävning i Svintuna, avbildandes en parfigur som tittar uppåt 

medan deras kinder berörs varandra. Paret omfamnar inte varandra utan håller varandra lite löst 

(Lamm 2004:118, se Nordén 1938a). Wilhelm Holmqvist, ansvarig för utgrävningarna i Helgö i 

mitten av 1900-talet, ger även han ut en artikel åt Acta Archaeologica med titeln The dancing gods. 

Han menar att Helgös par- och singelfigurer framställer dansande gudar, i referens till traditionella 

danser där koreografin har knappast ändrats (Lamm 2004:118, se Holmqvist 1960 & Watt 1999). 

Margrethe Watt, som en av de framstående forskare inom ikonografiska analys av guldfoliefigurer, 

har studerat mer än 750 stycken guldfoliefigurer och nästan 100 stycken utklippta figurer. Hon har 

kunnat registrera sex återkommande element, varav gestik och hållning (eng. gesture and posture) är 

en av de (2019:194f). I artikeln från 2004, jämför Watt materialet från Uppåkra med materialet från 

främst Sorte Muld (2004:171–216) utifrån identifierade gester och sammanställt olika typer av 

kroppsspråk. Dock vill jag lägga till att hennes diskussion omfattar framför allt manliga singel- och 

parfigurer, och med fokus på enbart position av händer och fingrar (Watt 2004:204–9).  
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För parfigurer listar Watt följande gester: 

1) Kvinnan som har sin hand på mannens höft (Watt 2004:208). 

2) Både mannen och kvinnan har händerna framför respektive bröstparti, de ser inte ut att röra 

vid varandra fysisk (Watt 2004:209). 

3) I referens till en annan hel guldfoliefigur avbildandes parfigurer och liknande gest, så är det 

som att kvinnan har sin hand över mannens hand. Mannens hand och arm kan urskiljas men 

inte kvinnans på specifika guldfoliefigurer. (Watt 2004:209). 

Andra som också har uppmärksammat gester hos parfigurerna är Sharon Ratke och Rudolf Simek. I 

artikeln Relics of Pre-Christian Law Rituals? (2006) analyserar författarna bland annat parfigurer från 

Sorte Muld. I likhet med Watt tycks författarnas observationer utgå från främst armar och händer. Och 

en gest som återkommer både hos parfigurer i Uppåkra och Sorte Muld är kvinnans hand på mannens 

höft (se ovan nr. 1, Watt 2004:208, Ratke & Simek 2006:4). Två andra gesttyper har också noterats på 

Bornholms parfigurer (Ratke & Rudolf 2006:4) som verkar saknas hos parfigurerna i Uppåkra, de 

listas enligt följande: 

1) Mannen som tar tag eller rör vid kvinnans höft, i vissa fall hennes kind eller haka (Ratke & 

Simek 2006:4). 

2) Mannen och kvinnan som håller eller omfamnar varandra (Ratke & Simek 2006:4). 

Som resultat fastställs fem kategorier bestående av olika typer av gester hos guldfoliefigurerna som 

avbildar parfigurer. Vissa gester har av Ratke och Simek tolkats som föreställande en germansk 

bröllopsscen. De menar att en germansk bröllopsekvens kan delas in i tre typer, varje typ kopplas 

samman med en av de tre gesttyperna de nämner (se ovan). Den första, där mannen rör vid kvinnans 

höft, kopplas till det så kallade klassiska munt-bröllopet. Det andra, där kvinnan har sin hand på 

mannens höft, sätts i förbindelse till den medeltida underformen av Friedel-bröllop, medan den tredje 

visar ett bröllop mellan två jämställda individer som båda har gett sitt samtycke (Ratke och Simek 

2006:4). Watt instämmer med författarnas tolkning om framställningen av en bröllopsscen och menar 

att det verkar en rimlig förklaring, framför allt när det kommer till gest nr. 1, det vill säga kvinnans 

hand på mannens höft (Watt 2004:208).  

En annan grupp som både Watt (2004) samt Ratke och Simek (2006 & 2010) har diskuterat är 

manliga singelfigurer. Sammanlagt har nio olika typer av gester uppmärksammats, varav fem baseras 

på materialet från Uppåkra, tre från Sorte Muld och ett som är osäkert vilket material det gäller. Det 

finns en till kategori kallad ’figurer med varierande gester’, som nämns av Ratke (2010:151, grupp: 

A-III), som jag har valt att bortse från listan nedan då den är otydlig. Det framgår inte i hennes 

diskussion vilka typer av gester som särskiljer denna grupp från de andra. Övriga gester är listade 

enligt följande: 

1. Armarna hängandes längs sidan av kroppen. Variation förekommer inom denna grupp 

beroende på fingrarnas placering (Watt 2004:204). 

2. Båda händer placerad på magen, av denna förekommer variationer som exempelvis hur 

händer och fingrar ligger placerad (Watt 2004:205). Här inkluderas som en variation där ena 

handen höjs framför ansiktet, denna gest förekommer troligtvis endast hos manliga figurer 

(Watt 2004:206 & Watt 2001:227). 

3. Ena handen på kinden och andra handen på bröstpartiet (Watt 2004: 206). 

4. En arm upphöjd framför kroppen och med andra armen utsträckt framåt med handen under 

armbågen på den upphöjda armen (Watt 2004: 206). 
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5. Ena handen är upphöjd framför ansiktet, med tummen in i munnen och andra handen 

ihållandes en stav (Watt 2004:206–8). 

6. Stavbärarna, figurer som bär en stav (Ratke & Simek 2006:1–2). 

7. Figurer som dricker eller håller i en dryckesbägare och bär kaftan (Ratke & Simek 2006:1–2). 

8. Figurer som saknar attribut eller gestik (Ratke & Simek 2006:1–2). 

9. Figurer bärandes ett svärd (Ratke 2010:151, A-IV). 

Man notera att största skillnaden mellan författarnas tillvägagångsätt tycks vara att de utgår från olika 

aspekter vad gäller guldfoliefigurerna gester och kroppshållning. Medan Watt väljer att 

uppmärksamma rena rörelser som Uppåkras figurerna utför (nr.1–5), förutom nr. 5 där även ett 

attribut förekommer, så väljer författarna Ratke och Simek i stället att kategorisera rörelser i 

anslutning till ett attribut (se nr. 6–9). De grupperar därmed figurer utan attribut och gester till en egen 

kategori (Ratke & Simek 2006:1–2,  Ratke 2010:151, A-V). Även Watt har delat upp guldfoliefigurer 

efter gester förknippade med attribut. I sin analys från 2007 inrättar hon två olika kategorier, ett som 

hon benämner för ”frie gestus”, det vill säga gester som uppvisas endast händer och armar. Andra 

kategorin menar på hand- eller armrörelser i relation till ett attribut. Ovannämnda har därefter 

sammanställts i ett preliminärt diagram (Watt 2004:138, se fig. 2). Det bör dock noteras att även här 

utgår analysen från främst händer och armar. 

På liknande sätt som för parfigurerna har författarna därefter försökt förstå betydelsen bakom de olika 

gesttyperna hos manliga singelfigurerna. Watt drar paralleller till gester som uppkommer på fibulor 

och bältespännen i kristna sammanhang på kontinenten, senromerska mynt samt gestik som uppstår 

inom germansk kontext (Watt 2004:205, nr.1, 4 & 5, Watt 2007). Vissa handrörelser saknar 

motstycke utanför Skandinavien (Watt 2004:206, nr 2 & 3). Gestalterna (nr. 5, se ovan lista) som har 

Fig. 2 Ett preliminärt diagram över figurernas gester, utgåendes armar och händer. Gesterna delas in i två kategorier, ”frie gestus” och 

”gestus”. Källa: Watt 2007:138. 
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en hand upphöjd framför ansiktet och andra handen ihållandes en kort stav, kopplas till Hilda Ellis 

Davidsons tolkning av en “second sight or prophesy” (Watt 2004:206, se Davidson 1989:74). Ratke 

och Simek diskuterar framför allt gesttyp nr. 7 och refererar den till den medeltida rättsseden ’Arrha’ 

där köparen och säljaren dricker för att ”bekräfta” ett köp (2006:5). 

En genomgående tendens är avsaknaden av diskussion när det kommer till gruppen med kvinnliga 

singelfigurer. Ratke och Simek menar att det saknas tydliga kategorier och väljer därför att hålla 

diskussionen kort (2006:2). Watt (2004) håller också en kort diskussion gällande denna grupp, främst 

fokuserad på attribut, hårstil och klädsel. I hennes analys från 2007 saknas kvinnogruppen helt dels 

för att de är en minoritet, dels för att endast några omfattar ”viktiga” gester (Watt 2007:145). I Ratkes 

artikel från 2010 introduceras subkategorier för kvinnliga singelfigurer, men även här med fokus på 

attribut och inte gester. Det finns dock en återkommande egenskap hos kvinnliga singelfigurer som är 

värt att nämna och som Watt uppmärksammar, det är avsaknaden av händer (2004:189). Kan det då 

vara en orsak till att man inte har kunnat urskilja någon specifik gest inom denna grupp? Framför allt 

om författarna har fokuserat sin analys på främst armar och händer. Men man kan inte undgå att undra 

varför gester eller rörelser i samband med ett attribut hos kvinnliga singelfigurer uppmärksammats, 

diskuterats eller kategoriserats om det nu förekommer attribut hos kvinnliga singelfigurer som 

exempelvis ett dryckeshorn (Ratke 2010:152, fig. 7), så som det görs med manliga singelfigurer (se 

ovanstående lista). Och om nu kvinnliga singelfigurerna saknar tydliga gester så kan man även tycka 

att avsaknaden av gest borde kategoriseras som en typ för att på så sätt belysa exempelvis varför det 

finns en så stor variation av gest hos manliga singelfigurer men inte hos kvinnliga singelfigurerna. 

Kan det spegla skillnader mellan de olika grupperna, mellan man och kvinna med mera? En sådan 

skillnad har Watt bland annat noterat av gruppen innehållandes singelfigurer som är nakna eller delvis 

påklädda. Hon skriver att denna grupp har störst variation av gester (2001:227). Samma grupp har av 

Ratke och Simek benämnts som wraiths. Mer om denna grupp diskuteras i nästa stycke. 

Den nytillkomna gruppen som, enligt författarna Ratke och Simek, fått för lite uppmärksamhet inom 

forskning utgörs av guldfoliefigurerna som avbildar singelfigurer. Gruppen benämns som wraiths och 

tolkas som vålnader (Ratke och Simek 2006:1–2, 5–6). Inom denna grupp är det många olika 

egenskaper som återkommer och det är mycket som händer på bilden till skillnad från par-, manliga- 

och kvinnliga singelfigurerna. Ratke och Simek påpekar bland annat avsaknaden av tydliga 

klädesplagg och utmärkande ögon på en annars enkel ikonografi (se. fig. 3). På vissa saknas mun och 

näsa. På andra är ansiktet otydligt. Det går inte att tyda om det handlar om kvinnor eller män då det 

inte finns tydliga indikationer på kön. Händerna kan oftast urskiljas och framställs ibland större än 

normal storlek. Armarna hänger vanligtvis vid sidan av kroppen med förstorade händer och 

handflatorna riktade utåt, mot åskådaren, med en tumme utsträckt. Fötterna har tårna utsträckta, som 

att de skulle stå på tå eller ligga på rygg. (Ratke och Simek 2006:2). För materialet från Bornholm är 

stora händer med handflatorna vända utåt ett typiskt kännetecken (Ratke och Simek 2006:5). Gällande 

vålnaderna som, utöver de stora händerna och handflatorna utåt riktade, står på tå har av Watt tolkats 

som dansare vilket Ratke och Simek inte överensstämmer med (Ratke och Simek 2006:6, se Watt 

1999:180). De menar att inget på bilden tyder på rörelse, utan snarare på en stel tillvaro och refererar 

därmed till hållningen och framträdande hos de döda samt en skugga i den medeltida lagbok 

Sachsenspiegel (2006:6). De resonerar också att om man vänder guldfoliefiguren horisontellt (med 

armar och ben med fötterna pekandes nedåt) blir framträdandet av fötternas position mer naturligt för 

en person som ligger på rygg, vilket skulle ge stöd till deras argument att bilden avbildar en livlös 

person. (Ratke och Simek 2006:6). För vålnaderna uppkommer framför allt åtta olika typer av gester 

som sammanställs enligt följande; 
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1. Oförmåga (eng. incapabilty) som varierar mellan två undertyper; 

I. Armar hängandes på var sin sida av kroppen, med handflatorna riktad utåt och 

orealistiskt stora händer. (Ratke och Simek 2006:5–6, Ratke 2010:153, D-I) 

II. Figuren tar tag i sin högra handled med sin vänstra hand. En gest ej lika 

förekommande som I. (Ratke och Simek 2006:5–6). 

2. Avslag (eng. refusal) som kännetecknas av armar korsades ovanför bröstpartiet (avbildas på 

endast en guldfoliefigur från Sorte muld, Bornholm). (Ratke och Simek 2006:5). 

3. Figurer som rör vid bröstpartiet (Ratke 2010:153, D-II, se fig. 3). 

4. Figurer som viker sina armar (Ratke 2010:153, D-III). 

5. Figuren har handen framför munnen (Ratke 2010:153, D-IV). 

6. Figurer saknar eller har fått sina armar klippta (Ratke 2010:153, D-V, se fig. 3). 

7. Figurer med upphöjda armar (Ratke 2010:153, D-VI). 

8. Figurer som bär stav (Ratke 2010:153, D-VII). 

Ovan kategorier (1–2) som anges av både Ratke och Simek (2006) baseras på materialet från 

Bornholm. Vilket materialet som Ratkes (2010) resterande kategorier (3–8) bygger på är däremot 

oklart. Hon nämner platser som Helgö, Uppåkra, Borg, Gudme och Sorte Muld i artikeln som 

exempel på centrala platser där guldfoliefigurer har upptäckts, men mer än så framkommer inte. 

Troligtvis har hon tagit med några guldfoliefigurer från varje plats. 

En annan undersökning gjord av Julia Victorin (2013), är värt att nämna här. Hon har analyserat 

guldfoliefigurerna genom att utgå från vänster- och/eller högerprofil, vilket skiljer sig från tidigare 

sätt att närma sig materialet. Förutom att Victorin får fram intressanta mönster, får parfigurer mer 

uppmärksamhet än de tidigare fått då de inkluderas oftast i korta diskussioner (jfr. ovan kategorier). 

Victorins undersökning baseras på framför allt 55 parfigurer från totalt tio olika platser i Sverige, 

däribland Helgö och Slöinge. Figurerna har därefter delats upp efter vänster- och högerprofil och 

enface. Huruvida händerna riktas mot motpartens bröst, hals- och magparti nämns men diskuteras inte 

utförligare. Analysens betoning uppfattas ligger främst på om respektive hand har en under- eller 

överordnat läge i relation till motparten, samt vilken sida man eller kvinna uppträder på. Som resultat 

menar Victorin att mannen förekommer oftare på vänstersidan av blecken (39 av 55). Kvinnans hand 

uppträder oftare i en överordnad position gentemot mannen (19 av 55). I materialet från Slöinge och 

Helgö händer det oftast att när mannen avbildas med handen överordnad så avbildas kvinnan utan 

händer. I sju av 55 parfigurer framställs figurer utan armar eller med armarna upphöjda i samma nivå. 

Fig. 3 Till vänster en vålnad (eng. wraiths) som har handen på sitt bröstparti (Ratke 2009: 153) och till höger en utklippt guldfoliefigur 

som fått sin arm klippt flera gånger (Ratke 2009:153). 
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(Victorin 2013: 52–4). Attributen är också fler i antal när mannen står på vänstersidan än när kvinnan 

står på vänstersida. (2013:52–3). Victorin diskuterar vidare att det finns skillnader mellan par- och 

singelfigurerna, vilket betyder att även deras mening och funktion kan vara olikartad. Singelfigurer är 

exempelvis lite större i storleken än parfigurer. Gestiken hos parfigurer är mer detaljerad än hos 

singelfigurer, och det händer mer i bilden för parfigurer än för singelfigurer. Profilens riktning är 

något som båda figurmotiven har gemensamt. 

Man kan sammanfattningsvis påpeka några återkommande tendenser inom studiet av 

guldfoliefigurernas gestik. Största fokuset har legat främst på figurernas armar och händer, vilket är 

rimligt då det är kroppsdelarna som främst används vid förmedling av exempelvis ett kroppsspråk. 

Men samtidigt undrar man om det är något förbises när man bara fokuserar på dessa delar. Kan detta 

vara en av anledningarna till att diskussionen gällande gestik hos kvinnliga singelfigurer hållits 

kortfattad, och i vissa fall till och med hoppats över? Då de i flera tillfällen saknar armar och händer 

(se ovan diskussion). Största delen av gestikdiskussionen har omfattat grupperna parfigurer, vålnader 

och manliga singelfigurer och grundat sig på att försöka förstå varför figurerna gör som de gör, främst 

utgåendes armar och händer då. Jämförelser kopplas med kroppsspråk som förekommer i andra 

kontext, häribland medeltida kontext vilket är problematisk utifrån ett källkritiskt perspektiv. Ratke 

och Simek är medveten om det men påvisar samtidigt att gester kopplade till specifika lagar och 

regler tenderar att konserveras över längre tid (2006:7). I föreliggande uppsats görs inga urval av 

grupper, alla grupper inkluderas i den mån som går att se på ikonografin, i stället delas materialet upp 

mellan par- och singelfigurer. 

På ett generellt plan saknas diskussion som bara innesluter figurernas kropp och rörelser, eller bildens 

fenomenologiska aspekt (Back Danielsson 2013:344). Ett av målen med föreliggande uppsats är att 

presentera andra kroppsdelar hos figurerna som inte omfattar armar och händer. Och därefter 

observera vad de gör. Finns det återkommande detaljer sammankopplad till kroppsdelarna som inte 

tidigare uppmärksammats? Det är viktigt att poängtera att vid förmedling av ett kroppsspråk så är det 

inte endast armar och händer som rör sig, kroppen samspelar vid minsta rörelse. Vilket leder till 

frågan att när författarna ovan karakteriserar vissa arm- och handrörelser som en typ av kroppsspråk 

exempelvis Arrha (Ratke och Simek 2006:5), om då huvudet tittar upp samtidigt, gäller fortfarande 

Arrha? Det är också intressant att notera olika ”koreografier” som uppkommer hos guldfoliefigurerna. 

I första intrycket kan vissa rörelser betraktas som igenkännande, även för oss att ta efter, men i andra 

fall är de nästintill omöjliga att göra om det inte handlar om övernaturliga företeelser. 
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2.2 Manipulationer av guldgubbar 

Lite finns tolkat även kring manipulationer, denna aspekt har varit så pass försummad att det har 

förekommit situationer under utgrävningar där grävledaren har vecklat ut hoprullade guldfoliefigurer 

för att se på själva bilden (Soloeta Garmendia 2014:16, Hansson 2012:4). Detta blir problematiskt då 

man i första hand missar lämnade spår efter någon typ av handling eller aktivitet, men också för att en 

del av rapporteringen från en utgrävning utelämnas. Rapporter är trots allt det enda vi har kvar till 

eftervärlden, efter en exploatering. Lyckligtvis har detta börjat ändras på senare tid (Soloeta 

Garmendia 2014:16). 

Fig. 4 Guldfoliefigur bärandes på en ring av guld, vid hals och axlar. F.nr 6360 till vänster (visad fram- och bakifrån) och f.nr 2785 till 

höger. (Watt 2004:172, 182). 

Fig. 5 Sex manipulerade guldfoliefigurer från Uppåkra. a) fnr 6350, b) 75, c) 6348, d) 6187, e-f) 3444 (fram- och baksida) & g-h) 6409 

(fram- och baksida). Foto: B. Almgren, källa: Watt 2004:198. Notera hur olika manipulationerna varierar på figurerna. 
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Watt (2004) har av materialet från Uppåkra uppmärksammat en del manipulationer. På ett generellt 

plan så är nästan alla guldfoliefigurer nästintill kompletta och välbevarade skriver hon. Vissa är 

skrynkliga och andra har blivit vikta med flit (Watt 2004:170). På en del har kanterna i stället för att 

skäras bort, vikts bakåt, vilket indikerar att man gjorde skillnad mellan vilken sida som är fram och 

bak (Watt 2004:171). Vikta guldfoliefigurer förekommer på andra ställen också, bland annat på 

Västra Vång (Soloeta Garmendia 2014:17). 

Av Uppåkras guldfoliefigurer visar några guldfoliefigurer som bärandes av någon typ av ring, en 

oregelbunden guldremsa, vid hals- och axelparti. Ringen går inte hela vägen runt utan slutar och hålls 

på plats på baksidan (b-sidan) (Watt 2004: 172–3,182, se fig. 4). Denna företeelse ser ut att 

förekomma framför allt på singelfigurer. Back Danielsson, som kallar ringarna för ”halsband” 

och/eller ”bälten”, har också uppmärksammat dessa och menar att dem tidigare uppfattats som avfall 

och därav haft lite betydelse för arkeologer. Detta kom dock att ändras sen upptäckten av flera ringar 

tillsammans med guldfoliefigurerna (Back Danielsson 2012:3). En annan typ av manipulation, som 

framför allt synts till hos sex utklippta guldfoliefigurer från Uppåkra (se a-h i fig. 5), är inristningar av 

detaljer genom att skrapa, borra och hamra på ytan med spetsigt, och i vissa fall, runt instrument. 

Spåren efter dessa uppträder på båda sidor vilket betyder att figuren har vänts flera gånger om under 

processen skriver Watt (2004:198). Back Danielsson har påpekat att på vissa av dessa figurer även 

förekommer ristningar av eventuella fallosymboler (Back Danielsson 2012:39). Watt är dock 

försiktigare med fastställandet av denna typ av framställning då de inte alltid är så tydliga. Endast på 

en figur (se fig. 5 G-H) har symbolen varit väl synlig enligt henne (2004:199), samma figur har även 

jämförts med en annan utklippt guldfigur från Sorte Muld (se fig 6) som, förutom den tydliga 

ristningen av en fallosymbol, även bär på ringar. Inte en utan två ringar. Vad gäller aktiviteterna för 

de andra utklippta figurerna presenterade i Figur 5, så har figur A skurits både i armar och fötter. Back 

Danielsson jämför resultatet med kroppsdelar hos vissa djur (2012:40). Hos figur B är armarna 

stympade och benen utsträckta. Mellan benen sticker en liten flik ut, men snarare än att representera 

ett kön så är det ett resultat av skärprocessen skriver Watt (2004:199). Likheter i stil och teknik 

mellan figur B och C kan förstås som att båda har hanterats av en och samma person (Watt 2004:199). 

Figur D betraktar Watt som eventuellt oavslutad på grund svårtydda ristningar. Vad gäller figur E-F 

så har benen, liksom för figur B, sträckts ut efter att den har klippts ut (Watt 2004:199). Det har även 

noterats att figur E-F har spår efter två slag, föreställande två ögon, utförda med ett spetsigt verktyg 

samt vikts till i mitten något lätt, vilket påminner om en sittande position (Back Danielsson 2012:39). 

Till ovannämnda grupp av utklippta guldfoliefigurer ingår även så kallade ”semi-naturalistiska 

figurer” (Watt 2004:199, se fig. 6). Figuren består av en avlång remsa, ca 20 mm lång, och ca 3 mm 

tunn, vars ena ända avrundats och där ett par stubbiga ”ben” framträder i den andra ändan. Ovanför 

”benen” sticker en liten rektangulär guldremsa ut både på fram- och baksida. Remsan har alltså 

tryckts genom en öppning (Watt 2004:199, se fig. 6 se figuren till mitten). Det finns även tre andra 

liknande utklippta och avlånga figurer som Watt tvivlar om dessa ska ingå i kategorin för 

guldfoliefigurer (2004:199). Deras storlek varierar från att de är små upp till 30 mm långa. Och på alla 

förekommer det ”ben”, om än obearbetade hos vissa enligt Watt, men förutom det så finns inga spår 

på andra detaljer (2004:199). Back Danielsson har dock valt inkludera och diskutera dessa som 

guldfoliefigurer då dessa kan spegla hur olika individer engagerar sig med materialet (2007:121–2). 

Vidare instämmer hon med Watt som menar att små rektangulära guldremsorna som uppstår ovanför 

”benen” kan tolkas som fallosymbol. Back Danielsson går däremot ett steg längre och tolkar att 

”genomträngningen” av figurerna kan föreställa en penetrerande rörelse (2012:40). Back Danielsson 

har även noterat att figuren längst till höger i Figur 6 har slagits till ett flertal gånger vid hjärtregionen 

och att samtliga figurer har böjts till lite i mitten vilket påminner även här om en sittande position 
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(2012:41). Böjda guldfoliefigurer har också uppkommit i Slöinge, tolkade som antingen böjda med 

avsikt eller som resultat efter plöjning (Victorin 2013:28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra som också har noterat några manipulationer av guldfoliefigurerna är Lamm (2004). Han skriver 

att från Hög Edsten har tre utklippta figurer en ögla svetsad på baksidan, vilket kan indikera att de var 

avsedda att hängas upp (Lamm 2004:57). Liknande exempel har uppmärksammats av Watt från Sorte 

Muld och Bolmsö där guldfoliefigurerna har eller haft någon typ av ögla för stöd och/eller 

upphängning (Watt 2004:171). Andra likartade guldfoliefigurer har även hittats i Gudme, Vä och 

Gårdslösa. Foliefigurerna från Vä och Gårdslösa är dessutom gjorda i brons och satts fast på 

bronsplattor. Det förekommer även två guldfoliefigurer i Sorte Muld som har satts fast på plattor av 

brons eller guld och med en ögla svetsad. En tolkning har varit att de har använts som amuletter 

(Lamm 2003:57, 60, 62). Intressant att notera är att dessa handlingar bara förekommer på 

enkelfigursmotiv, profil som en face. Jag har hittills inte kunnat se liknande aktiviteter hos andra 

motiv exempelvis parfigur. 

En annan typ av manipulation, förknippad med ”våld”, har av vissa forskare påpekats som resultat 

efter omedvetna handlingar, olyckor eller uppkommit efter att de har hamnat på marken, Back 

Danielsson är däremot inte överens (2007:125). Hon argumenterar i stället för att individen har 

medvetet bedrivit denna typ av behandling, dels för att sannolikheten att en hantverkare med hög 

expertis slumpmässigt orsakat märken är liten, dels för att ägaren till dessa, hantverkare som icke-

hantverkare, måste ha haft någon typ av kunskap av kroppen som helhet för att markera specifika 

områden som exempelvis hjärt-regionen (2007:125). Inom denna typ av manipulation ingår 

guldfoliefigurerna, och även patriser, som hittats i halvor. Enligt Back Danielsson kan dessa förstås 

som att de har medvetet styckats upp och/eller brutits sönder. Det finns ett exempel av en halv patris i 

Nebble, Själland, Danmark, vars fragment har spår efter en varsam filning (för utjämning). Filningen 

menar hon kan ha varit en medveten ”styckningsakt” (Back Danielsson 2007:124). I Norre Hvam, 

Jutland, Danmark hittades också en halv guldfoliefigur, som nu är förkommen (Back Danielsson 

2007:124). En annan guldfoliefigur, från Ravlunda, har också tolkats som stympad och/eller brutits 

sönder då nedre delen saknas (Back Danielsson 2007:124, se Birgit Arrhenius 1994). I Gården Hov, 

Norge, har man under en sten i en grop också påträffat en och en halv guldfoliefigur. Den hela var 

dessutom vikt diagonalt (Soloeta Garmendia 2014:17, se Andreasson 1995). Lamm har i sin tur 

Fig. 6 Från vänster utklippt figur från Sorte Muld med tydlig markering av manligt könsorgan samt bärandes på två ringar. I mitten f.nr 

7281 från Uppåkra och till höger f.nr 200 från Uppåkra. Ritning: E. Koch, foto, B. Almgren. Källa: Watt 2004:200. 
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noterat att på en av guldfoliefigurerna från Slöinge som avbildar två figurer vända mot höger, har spår 

efter fyra stympningar med ett spetsigt verktyg. Stympningarna förekommer på ett av figurernas 

ansikte (Lamm 2004:72, se f.nr 887). Märken och revor har också uppkommit på andra föremål som 

exempelvis guldbrakteater. Back Danielsson refererar till Hubert Hydman som skriver att vid analys 

av enskilda guldbrakteater kan dessa spår förstås som tillfälliga, men när materialet sätts samman så 

speglar spåren i stället en avsiktlig förstörelse (Back Danielsson 2007:125, se Hydman 1999). Lamm 

har, enligt Back Danielsson, likställt behandlingen av guldbrakteater med voodoo aktiviteter (Back 

Danielsson 2007:125, se Lamm 1999).  

Förutom ovan nämnda manipulationer så har man även hittat hopknölade guldfoliefigurer på flera 

lokaler, däribland i Sorte Muld. En guldfoliefigur från Törring, Danmark, hade rullats ihop till en 

cylinderformad pärla och lagts ned tillsammans med ett pärlhalsband. En guldfoliefigur från 

Bornholm tolkats som sliten isär och, från samma plats, har man även hittat guldfoliefigurer som, 

tillsammans med andra guldföremål/remsor, vikts ihop till små paket. (Back Danielsson 2007:334, 

Soloeta Garmendia 2017:17, se Andreasson 1995). 

För att avsluta detta underkapitel så skulle jag vilja diskutera några punkter. Det är inte så mycket 

skrivet om just manipulations-aspekten och det kan bero på att uppmärksamheten för denna aspekt har 

kommit i senare tid, men också för att det är osäkert och svårt att avgöra om de kan ha skadats vid en 

undersökning, nedläggning (Soloeta Garmendia 2014:16) eller på grund av annan omständighet. Back 

Danielsson är ganska säker i sin sak när hon diskuterat olika manipulationer och uppfattar de flesta 

som medvetna handlingar. Watt har varit mer försiktig, och i vissa fall påpekat exempelvis att hon 

inte tror att vissa vikningar är medvetet gjorda (Soloeta Garmendia 2014:17). Men sätter man ihop 

ovannämnda manipulationer så kan man inte undgå att se mönster och spår efter en interaktion mellan 

individ och guldfoliefigur, som utspelar sig på olika sätt. Vissa manipulationer kanske inte ens är 

manipulationer, det kommer vi aldrig veta, men det finns några som är återkommande inom flera 

lokaler som exempelvis hopvikningen och sammansvetsning av ögla/stöd på baksidan. I andra fall 

förekommer samma manipulation hos fler än en guldfoliefigur inom samma lokal som exempelvis 

förekomsten ett, eller två, ”halsband”/”bälten” av guld samt hopknycklande av några. Alltigenom 

diskussionen ovan så framträder guldfoliefigurerna som mer än bara representativa bilder, och så må 

det ha varit för individen/individerna för att fysiskt förändra dem. Kan det vara så att genom att 

manipulera och förändra bilden, och även guldblecken, så har man velat påverka deras 

handlingskraft? Genom att använda ”våld” desarmera eller till och med döda dem? 
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3. Guldgubbarnas riken 

Detta kapitel ska ge läsaren en introduktion till de utvalda fyndlokalerna med guldfoliefigurer. 

Beskrivningen kommer att börja från den stora bilden över platsen för att sen avslutas med 

guldfoliefigurernas exakta kontext. Utvalda platser består av Helgö, Aska, Slöinge och Västra Vång. 

Aska och Västra Vång är relativt nya lokaler och har därför lagts till efteråt i kartan som Watt skapat 

som en överblick av guldfoliefigurernas spridning i Skandinavien (2004:168, se fig. 1). Helgö och 

Slöinge grävdes ut ungefär i mitten av 1900-talet respektive slutet av 1900-talet. 

 

På ett generellt plan ligger platserna i olika regioner. Helgö (Uppland) är en ö i Mälaren medan 

Askaplatån (Östergötland) ligger ca 4 km från Vättern. Boplatskomplexen i Slöinge (Halland) 

respektive Västra Vång (Blekinge) ligger ca 6–9 km inåt land från kusten. Men trots att platserna 

ligger långt ifrån varandra och i olika lägen så har de dessa små guldbleck gemensamt. Frågan som då 

uppkommer är om det finns flera andra gemensamma mönster eller om bruket på de olika platserna 

också skiljer sig åt? 

3.1 Helgö 

 

 

 

Helgö, tillhörande Ekerö socken, är en ö i Mälaren lokaliserad väster om Stockholm. Utgrävningarna 

på ön, ledd av Wilhelm Holmqvist, pågick från 1954 fram till 1978 (Clarke & Lamm 2017:1) och 

publicerades i sammanlagt 18 volymer mellan 1961 och 2011 (Excavations at Helgö I-XVIII). Det 

Fig. 7 Överblick över arkeologiska fornlämningskomplex på Helgö. Bilden visar hur strandlinjen kan ha legat under vikingatiden (5 m) 

samt tidigare perioder (10-15m). Guldfoliefigurernas lokal finns utmarkerad med rött. Källa: Clarke & Lamm 2017:10. Redigerad av 

Ruth Rudenlöv. 
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man kände till av ön innan utgrävningarna drog i gång var fyndet av en guldskatt som upptäcktes 

1783 i Kaggeholm (SHM fyndplats id. 45416) och tre högar som uppmärksammades av Olof 

Hermelin år 1874, och som idag är del av tre olika gravfält i Fornsök (raä 114–116) (Clarke & Lamm 

2017:3). Hade det inte varit för upptäckten av guldspiraler och bronsskopan som gjordes år 1946 och 

1951 så hade ön troligen fortsatt vara oexploaterad skriver Helen Clarke och Kristina Lamm (2017:4–

5). Förutom de anmärkningsvärda fynden som grävts fram, så har själva platsen varit omdiskuterad. 

Namnet på ön har bland annat tolkats vara en helig ö, en ö som omfattades av någon typ av fredsläge 

när det kom till handel, i likhet med Södermannalagen, eller ett ”skyddat” ö där hantverk och handel 

ägde rum. Ytterligare tolkningar har presenterats men många av dessa utgår från namnet Helgö 

(Torun Zachrisson 2004:145–146, se Calissendorffs 1964:142–43, 1991a: 4, 14, 1995:52–3, Vikstrand 

2001) vilket är problematisk då ön inte alltid har hetat Helgö. Namnet återupptogs kort efter att 

utgrävningarna tog vid, men kallades för Lillön tidigare. Lillön uppstår skriftligt för första gången år 

1287 (Clarke & Lamm 2017:3). Utifrån fynden har ön tolkats från en kultplats med kopplingar till 

Frej-dyrkan, där även kristna ritualer utfördes, till att vara en knutpunkt för internationell handel, 

under Svearikets välde (Torun Zachrisson 2004:144). Helgö har också refererats både som ”an 

ordinary Mälaren region farmstead” och en centralplats för hantverk tillhörande ett småskaligt rike 

som har sin plats i Gamla Uppsala (Zachrisson 2004:144). 

 

Under 24 säsonger grävdes ca 16 000 kvm fram med fornlämningar tillhörandes från 1000-talet vilka 

omfattade sex gravfält och åtta bosättningsplatser, identifierade i sin tur som husgrupp 1–8 (Clarke & 

Lamm 2017:7, 9, se fig. 7). Ett gemensamt drag för husgrupp 1–4 var att byggnaderna stod på 

konstgjorda terrasser, var och en orienterade åt öst och väst. Intressant för guldfoliefigurernas 

upptäckt är husgrupp 2 (se fig. 7 och 8). Inom husgrupp 2 uppstår nio terrasser sammanlagt, som i de 

första publikationerna (Excavations I-III) benämndes som så av arkeologerna. Men när 

publikationerna översattes till engelskan ändrades begreppet till foundation (sv. fundament), vilket 

kan ha förvirrat läsaren enligt Clarke och Lamm. En teori är att arkeologerna nämligen trodde att varje 

terrass var ett fundament till ett eller två byggnader skriver författarna. (Clarke & Lamm 2017:15–6, 

104). Därför omnämns fundament I-III och V, i stället för terrass, vid upptäckten av 

guldfoliefigurerna (e.g. Victorin 2013:13–15, Lamm 2004:52). För kommande beskrivning kommer 

begreppen terrass och hus användas i stället för fundament för tydlighetens skull. Då 

guldfoliefigurerna upptäcktes inom husgrupp 2 kommer föreliggande beskrivning också främst 

behandla denna husgrupp. Värt att nämna är att husgruppen nästan hann bli helt utgrävd till skillnad 

från de andra fornlämningarna, och att på senare tid har de ursprungliga fältbeskrivningarna 

digitaliserats och analyserats med hjälp av moderna metoder, vilket har lett till att den tidigare 

kartläggningen över byggnadskomplexen inom husgruppen korrigerats (Clarke & Lamm 2017:7, 13, 

15, 18, 103–4, se Göthberg 2015). 
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Som tidigare nämnt bestås husgruppen (2) av nio terrasser, varje terrass har därefter blivit numrerad 

efter romerska siffror (terras I-IX). På varje terrass har en eller flera byggnader stötts på i varierande 

storlek och guldfoliefigurerna har framför allt legat koncentrerad på terrass I (Clarke & Lamm 2017:7, 

9, 12, 15–16, Lamm 2004:41, se fig. 8). På terrass I påträffades en lång rektangulär byggnad, ca 38 

meter lång och 10 meter bredd, med dike utanför den södra och östra sidan (Clarke & Lamm 2017:16, 

se Holmqvist 1957:107, se fig. 8). Byggnaden har tolkats som kultbyggnad, högtidssal och 

gästabudssal, framför allt grundat på fynden och inte lika mycket själva strukturen (Clarke & Lamm 

2017:16–17, se Excavations III:133, se Holmqvist 1957:107). Enligt Holmqvist har de flesta 

byggnaderna inom husgrupp 2 genomgått två byggnadsfaser, från treskeppiga till timmerhus, ca 15/16 

meter långa tillsammans andra mindre byggnader med en maxlängd på 6 meter (Clarke & Lamm 

2017:17–8, se Excavations III:126–9, pl.49). Nyare tolkningar talar i stället om fem byggnadsfaser 

som sträcker sig från sen romersk järnålder till och med vikingatiden, och fastställandet av totalt 25 

byggnader (hus 1–25) inom husgruppen (Clarke & Lamm 2017:18, se Göthberg 2015). De flesta är 

rektangulärformade, innehållandes två rader av takbärande stolpar och med en maxlängd på 35 meter 

(Clarke & Lamm 2017:18, se Göthberg 2015). Vid övergången till vendeltid tros de första 

byggnaderna ha uppkommit på terrass I (Clarke & Lamm 2017:19). Byggnaderna bestås av hus 1 och 

hus 2 (se fig. 8), den senare ersätter den före. Denna period uppfattas vara en tid med mer aktivitet än 

tidigare i och med ankomsten av flera byggnader skriver Clarke och Lamm (2017:19–20). Men vilken 

funktion hus 1 och 2 hade är fortfarande svårt att fastställa. Man tror att hus 1 utgjordes av ett vanligt 

hushåll medan hus 2 innefattade en viktig byggnad, indelad i två rum, varav i det västra rummet 

påträffades guldfoliefigurerna enligt Clarke & Lamm (2017:20). Den välbekanta Buddhafiguren från 

500-talet upptäcktes utanför den vänstra ändan av byggnaden och kräklan från 800-talet hittades i det 

nordvästra hörnet (Clarke & Lamm 2017:20–21). Båda föremålen kan dock lika gärna ha haft 

anknytning till ett annat hus, det vill säga hus 5 enligt författarna (2017:21). Vad gäller 

guldfoliefigurernas exakta fyndplats så ska de ha upptäckts i det västra rummet av hus 2 enligt Clarke 

och Lamm (2017:20–1). Men man undrar om inte författarna menar det östra rummet. Jan Peder 

Lamm, som refererar till Holmqvist (1970), skriver i stället att de uppkom i den östra delen av 

terrassen och ger därmed en utförligare beskrivning av deras fyndkontext (Lamm 2004:41, se 

Holmqvist 1970:126–159). Byggnaden på terrass I (tidigare benämnd som fundament I), där 

guldfoliefigurerna hittats, är identifierad av Holmqvist som byggnad IA (Lamm 2004:51, se 

Holmqvist 1970:126–159), på samma plats återfinns även husbyggnaderna som Clarke och Lamm 

identifierar som 1 och 2 (jfr fig. 8 och 9). 12 guldfoliefigurer hittades samlad inom en area på 3x4m, 

längst den södra väggen och sydväst om den centrala härden. En guldfoliefigur (f.nr 1186) hittades i 

Fig. 8 Grundplan för hus 1 och 2 på terrass I, husgrupp II. Källa: Clarke & Lamm 2017:20, se Göthberg 2015. Redigerad av Ruth 

Rudenlöv. OBS. kartan baserad på nya kartläggningen över området. 
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ett stolphål ca 3,5 meter från härden och fanns placerad ungefär i samma jordnivå. Fyra stycken 

hittades nordväst och nordöst om härden, längst norra väggen. Guldfoliefigurerna nr 1412 och 1546 

kommer från den södra delen av byggnaden men den exakta lokaliseringen är tyvärr osäkert. En 

guldfoliefigur (nr. 2052) hittades i väst, ovanför den södra väggen, men låg i samma jordnivå som 

guldfoliefigurerna längst södra väggen. En annan guldfoliefigur (nr 255) hittades nära den norra 

stenraden på den västra sidan av terrassen, 1 meter norr om kräklan, och är den enda guldfoliefiguren 

som inte associeras med den östra delen av terrassen enligt Lamm (2004:51). Resterande 

guldfoliefigurer hittades på andra terrasser inom husgrupp 2. En (nr. 15001) hittades i terrass II 

sydväst om terrass I. En annan (nr. 1866) hittades mellan terrass I och V och kan ursprungligen ha 

kommit från terrass I. I terrass III, norr om terrass I hittades fyra andra guldfoliefigurer (nr. 2593, 

3500, 4009 och 4010). Inga andra guldfoliefigurer påträffades på andra husgrupper. (Lamm 2004:50–

1). 

Fig. 9 Guldfoliefigurernas placering markerade med röda prickar. Foundation I = Terrass I. Källa: Lamm 2004:52. Redigerad av Ruth 

Rudenlöv. OBS. Kartan är grundar sig på den äldre kartläggningen. 
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3.2 Aska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byn Aska i Hagebyhöga socken, Östergötland, har arkeologiskt sätt varit känd för utgrävningen av ett 

mindre vikingatida gravfält som gjordes på 20-talet, där bland annat den rika kvinnograven (med 

frejasmycket med flera) från 900-talet upptäcktes (Rundkvist & Viberg 2014:1). Detta i kombination 

med andra anmärkningsvärda arkeologiska fynd indikerar att byn har varit en rik och mångsidig plats 

(Rundkvist 2014:1). Ca 300 m NÖ om gravfältet ligger platåhuset däribland guldfoliefigurerna 

upptäcktes år 2020 och 2021. Platåhuset har dock inte alltid uppfattats som ett sådant. I slutet av 

1800-talet troddes det vara en plats för ett medeltida kloster (Rundkvist 2021:3). Senare, efter en 

undersökning år 1985–86, uppfattades det vara en storhög i stället och förblivit under lång tid därefter 

(Carlsson & Jonsson 2012:34, se Claréus & Fernholm 1999, Rundkvist 2021:3). Anders Carlsson har 

troligtvis varit ut först med antagandet om att Askahögen i stället var ett platåhus jämbördig andra 

platåhus på exempelvis Adelsö och Gamla Uppsala (Carlsson & Jonsson 2012:34, Rundkvist 2021:3). 

Med hjälp av georadar kunde antagandet bekräftas 2013 av Rundkvist och Andreas Viberg. 

Mätningarna uppvisade grunden tillhörandes ett långt hus, ca 50 meter lång (Rundkvist & Viberg 

2014). 

 

Platåhuset är orienterad åt öst-väst och 

har en längd på ca 55 meter och en 

bredd på ca 18 meter (Rundkvist 

2021:5). Rundkvist skriver att 

mätningarna visade tre rader med 

stolphål längst norra väggsidan, två med 

tätt placerade väggstolpshål samt en rad 

med tre breda stödhål (se fig. 11). Vid 

utgrävningen framkom, under matjord- 

Fig. 10 Överblick över platåhuset i Aska, orienterad Ö-V. Markeringen på platåhuset avser år 2020s schakt. Källa: Rundkvist 2021:4.  

Fig. 11 Planritning gjord av Andreas Viberg (2013) efter georadarmätning. 

Källa: Rundkvist 2021:11.  
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och stenlagret (L3), ett gult och sandigt lager (L4) samt 

anläggningar som sjunkit in på toppen vilka kunde urskiljas 

tack vare stenar som stack ut på toppen. Här hittades, i 

stället för tre, som ovan nämnd, fyra rader med stolphål 

innanför den inre norra vägglinjen. Linjerna benämns i sin 

tur, från insidan utåt och norrut, för struktur 19, 18, 17 och 

21 (se fig.12). Sammanlagt grävdes åtta anläggningar fram, 

sju stolphål och en väggränna/dike (se fig.12, Rundkvist 

2021:13). I övrigt hittades inga spår av aktiviteter som gick 

att koppla till hallen, och på södra sidan av schaktet syntes 

vägglinjerna knappast ovanför det gula sandiga lagret 

(Rundkvist 2021:13). Sentida störningar har troligtvis nått 

betydande djup menar Rundkvist, då fynd av sentida 

föremål framkom i väggrännornas övre del (2021:13). 22 

guldfoliefigurer hittades i Aska-platåhuset under 

utgrävningen 2020. För att förtydliga vart har jag valt att 

sammanställa dem enligt följande: 

 

- Nio stycken hittades i stolphål A19:2a (Se fig. 12) 

tillsammans med en nyckel med länkar hängandes 

på bakdelen, i en djup på ca 82 cm beräknad från 

torvlagret (Rundkvist 2021:13,15)  

- En hittades i stolphål A19:2b (se fig. 12), i ett djup på 81 cm från torvlagret (Rundkvist 

2021:13,15). 

- I väggrännan/dike A17:1 (Se fig. 12) hittas en till guldfoliefigur tillsammans med en rest sten 

som kan ha ursprungligen kommit från ett gravfält från äldre järnålder, två skärvor 

svartgodskeramik och förkolnade frön. Genom C14-datering av fröna fick man en datering till 

590–650 cal AD. Här är det beräknade djupet 82 cm från torvlagret (Rundkvist 2021:13–15). 

- Sju guldfoliefigurer registreras som hittade i platåns gula sandiga jord (L4), nära stolphålen 

A19:3 och A19:4 (Se fig. 12). Djupet varierar. Några av dessa hittas i ett djup på 84 cm, hur 

många framgår inte. Andra hittas i ett djup på minst 95 cm. Fynd som keramikskärvor och 

kniv uppträder tillsammans med guldfoliefigurerna samt en liten bit av en präglad silverfolie, 

tyvärr för liten för att kunna tyda motivet (Rundkvist 2021:13, 15, 18). Enligt Rundkvist kan 

foliefigurerna ha ursprungligen deponerats i närmaste stolphålen. Anledning till att man 

registrerade dessa som hittade i L4 var för att jordmatrisen i stolphålen liknande den i L4 

vilket gjorde urskiljningen svårare (Rundkvist 2021:17). 

- I övre delen av det norra takbärande stolphålet (märkt som 20 på figur 12) hittas en komplett 

guldfoliefigur tillsammans med en sländtrissa, keramikskärvor från både järnålder och 

modern tid, en flintbit och obrända ben. (Rundkvist 2021:15). 

- I fyllningens första del (L20, d.v.s. 28 cm, under torvlager, till 170 cm djup) av den norra 

takbärande stolphålet hittas 12 fragment av fyra guldfoliefigurer tillsammans med en 

järnspiral, två järnbeslag till sköld (en av de med djurornamentik), en välvd spelpjäs av 

valben, en järnålders keramikskärva, två spikar, en bit kvarts samt förkolnade frön. Tre C14-

datering av frön från både första och andra delen av fyllningen gav dateringarna 670, 790 och 

940 cal AD (Rundkvist 2021:16). 

 

Överlag framkom 22 stycken, som tidigare nämnt, men det exakta antalet är fortfarande oklart då 

vissa är fragmenterade och vilka delar som passar med varandra är svårt att avgöra. Men av totalt 52 

Fig. 12 Överblick över 2020s schakt. 

Guldfoliefigurernas fyndlokal som rödmarkerad. 

Källa: Rundkvist 2021:14, redigerad av Ruth 

Rudenlöv. 
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delar är 15 guldfoliefigurer nästintill kompletta. Rundkvist tillägger även att när de hittades så var de 

flesta hopvikta mer eller mindre snyggt (2021:18). 

 

Senaste rapporten för 2021 års utgrävning är ännu inte publicerad, men det som kan sägas är att 

resterande åtta guldfoliefigurer hittades i närheten av de andra. Inom en diameter av mindre än sex 

meter hittades alltså minst 30 guldfoliefigurer (Rundkvist et al. ms). Rundkvist skriver också att 

spåren efter två linjära sten-drag vid närliggande stolphål från takbärande stolpar talar för att det har 

funnits en tvärvägg och att guldfoliefigurerna har, i sådana fall, lagts ner i det nordvästra hörnan av ett 

stort rum. Liknande mönster förekommer i Slöinge och Helgö (Rundkvist et al. ms). 

3.3 Slöinge 

Området med guldfoliefigurer, uppkommer i mellan år 1992 och 1996, kommer från ett 

boplatskomplex som ligger i Slöinge socken, Falkenbergs kommun i mellersta Halland, och har idag 

fornlämningsnummer RAÄ 114 (se fig. 13, Lundqvist 2003:14). Då boplatslämningen ligger i gränsen 

till Hanarp, Eftra socken, återfinns delar av komplexet även där skriver Lars Lundqvist (2003:14). 

Grävinsatsen har framför allt riktat in sig på huslämningarna (Lundqvist 2000:50) vilka består av tre 

hallar, identifierade som Hus I-III, med största energin lagd på Hus II och III ( Lundqvist 2000:46). 

Samtliga hus är treskeppiga (Lundqvist 2003:51). På ett generellt plan har platsen beskrivits av 

Lundqvist som en ovanlig boplats på grund av fynden, hallarna samt lokaliseringen. Vad gäller 

fyndmaterialet så består dessa av varierande och specialiserad hantverk samt importvaror. Hallarna 

har i sin tur en ovanlig konstruktion och storlek. Lundqvist skriver vidare att bebyggelsen utmärker 

sig för dess långvarighet som sträcker sig över ca 600 år, inom ett begränsat område. 

Slöingekomplexet är även placerat på mark dominerad av lera vilket är ovanligt för bosättningar från 

liknande period (Lundqvist 2000:59), det vill säga yngre järnålder. För guldfoliefigurernas upptäckt är 

hus II och hus III intressant och kommer därför främst behandlas i kommande beskrivning. Hus I (se 

fig. 14) blev inte färdigundersökt men utmärkte sig genom att vara någorlunda fyndtom vilket ses som 

stöd att hus I var äldre än de andra två husen menar Lundqvist (2003:51). 

Fig. 13 Bild tagen från Fornsök över fornlämningsplats nr 114. Fornlämningen ligger i gränsen till Eftra socken.  
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Första guldfoliefiguren hittas mars 1992 som lösfynd i leran (Lundqvist 2003:32, Lamm 2004:58) och 

så sker även med det mesta av fynden från Slöingekomplexet. Största delen samlas in genom 

fältvandringar, metallsökning och vattensållning av enmetersrutor, medan resterande kommer från 

själva anläggningarna (Lundqvist 2000:49). Lundqvist skriver att fyndmaterialet i matjorden har i 

första hand legat i ett kulturlager som blivit omrörd vid plöjning och, vid flera av fältvandringarna 

efter en plöjning, hände det att det dök upp nya föremål (Lundqvist 2000:49). I överlag så delas 

fyndområdet in i tio delområden (A-I) och det är inom området A som alla guldfoliefigurerna 

upptäckts, med anslutning till hus II och hus III (Lundqvist 2000:55, se fig.14). 

 

Hus II (se fig.14) grävdes i en större omfattning och är därför bäst känd. Huset är ca 30 meter lång 

och 8,5 meter bredd. Spår efter sju stolphålspar (takbärande) och väggstolpar har kunnat urskiljas. 

Stolphålens mått varierar mellan 0,5 meter i diameter vid gaveln och uppgår till ca 1,0x1,3 meter stora 

vid husets mitt (Lundqvist 2003:51). Djupet på stolphålen varierar mellan 0,2 och 0,7 meter, med de 

djupaste i husets mitt. Vad gäller väggstolparna så varierar hålen mellan 0,2 och 0,5 i diameter och 

snittdjupet är 0,14 meter. Av dessa är väggstolpshålen i husets norra vägg bäst bevarade och det kan 

bero på att det inte lika plöjt där som vid södra väggen (Lundqvist 2003:51–53). Lundqvist skriver att 

det uppkommer dubbletter av takbärande stolphålen (se fig. 14) som kan förstås som att det kan ha 

skett en eller flera reparationer för exempelvis förstärkning eller justering av rumsindelning 

(2003:53). Två byggnadsfaser kan i varje fall noteras (Lundqvist 2003:53). Vad gäller 

fyndspridningen i hus II så är dessa ojämnt fördelade menar Lundqvist, och utgår man från de 

anmärkningsvärda fyndföremålen, utöver de vanligaste fynden som ben, träkol och keramik med 

mera, så är det framför allt i tre stolphål (NV, SV och SÖ). Dessa finns i anslutning till det stora 

rummet i husets mitt. Det N-Ö stolphålet är närmast fyndtomt, det vill säga utöver de allmänna fynd 

(Lundqvist 2003:53). Lundqvist skriver att spridningen av fyndföremålen i de stolphålen till 

takbärande stolpar berättar om att aktiviteterna hölls inom en särskild plats i huset, och under en lång 

Fig. 14 Överblick över Hus I-III. Platsen som guldfoliefigurerna (GG) hittas i är omringad. D står för dendroanalysen av trästyckena 

från stolparna som hittats under utgrävningen. Källa: Lundqvist 1996:30. Redigerad av Ruth Rudenlöv. 
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period om nu teorin om husets ombyggnation stämmer (2003:53). Det är i det N-V stolphålen 

(A19628) med takbärande stolpar som (A19628) två guldfoliefigurer upptäcks tillsammans med 

guldbleck och ett stycke filigrantråd bland annat (se fig. 15, Lundqvist 2003:54). 

 

I Hus III har endast fyra stolphål av takbärande 

stolpar undersökts (Lundqvist 2003:56) men trots 

det tolkas stolphålen tillsammans med 

dokumentationen av vägrännor ha liknande 

huskonstruktion som hus II (en av faserna). 

Skillnaden är att hus III består av väggrännor i 

stället för väggstolpshål och att i hus III kan två 

ingångar, belägna i husets västra hälft, urskiljas. 

Huset tros ha varit ca 30 meter lång och 8,6 meter 

bredd liksom Hus II och även här förekommer stora 

stolphål (Lundqvist 2003:56). Hus III tycks dock 

inte ha genomgått så många reparationer som Hus II 

vilket kan tolkas som att huset kan ha stått så pass 

länge att träet hunnit ruttna (Lundqvist 2003:56). 

Från ett av stolphålen av takbärande stolpar eller 

liknande (A21971), den näst västligaste (se fig. 14), 

har två upptäckta trästycken genomgått en 

dendrokronologisk analys och därmed gett 

dateringarna år 710–720 (Lundqvist 2003:58). 

Andra stolphålet med takbärande stolpe eller 

liknande (A21785) är också av intresse när det 

kommer till dendrokronologi, trästycket har därifrån gett dateringen början av 700-talet. Men förutom 

datering är just detta stolphål av intresse för just här påträffas en koncentration av guldfoliefigurer 

tillsammans med guldfolie, granater, glasbägar- och krukskärvor med mera (se fig. 15). Antalet 

guldfoliefigurer uppgår till 48 st (inklusive fragment). Samlingen av fynd ligger, vid upptäckten, i 

stolphålets övre del med en tydlig dragning mot söder, det vill säga mot husets mitt, skriver Lundqvist 

(2003:58). Även fyllningen i detta stolphål skiljer sig från de övriga som annars består av ”homogen, 

mellangrå fyllning” (Lundqvist 2003:58). I stolphål A21785, utgörs fyllningen, som fynddepån ligger 

i, av antingen benmjöl eller krossade musslor (Lundqvist 2003: 58). Sammanfattningsvis är detta 

stolphål det fyndrikaste i hus III, och finns dessutom lokaliserad i det nordvästra delen av det största 

rummet i hallen (Lundqvist et al 1993:31).  

 

Resterande tre guldfoliefigurer hittas som lösfynd. En finns redan omnämnd i början av detta kapitel 

och är dessutom den som är bäst bevarad. Övriga två guldfoliefigurer blir funnen med vattensållning. 

(Lundqvist 2003:64). Sammanlagt brukar man räkna med 57 stycken guldfoliefigurer från Slöinge, 

men inräknas fragment uppgår antalet till 85 stycken (Lundqvist 2003:66). 

Fig. 15 Fyndsammanställning för stolphålen innehållandes 

guldfoliefigurerna, från hus II och hus III, tillsammans med 

andra fyndföremål. Källa: Lundqvist 2003:54, 58. 

Redigerad av Ruth Rudenlöv. 
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3.4 Västra Vång 

Västra Vång är en by som ligger i Hjortsberga socken, i Ronneby kommun, Blekinge. I samband med 

exploateringsuppdrag utförd i närheten av Västra Vång av Blekinge museum år 2004 upptäcktes en 

tidigare okänd boplats. Utförda undersökningar på plats fram till 2013 visade på en järnåldersboplats 

med aktiviteter från 100 f. Kr till 1000-talet (Henriksson 2016:7–8). Henriksson skriver att utifrån 

kontext och fynd kan platsen ha utgjort en viktig regional plats under delar av järnåldern (2016:8). År 

2013 grävs en yta på mellan 150 och 200 m2 på Vångboplatsens mitt, uppe på kullen, där spår av 

stengrunder har kunnat observeras genom utförda georadarmätningar år 2012 (Henriksson 2016:6, 8). 

En yta på ca 183 m2 torvas av och av detta rensas 125m2 ned till kontextnivå (se fig. 17). Under 

avrensningen exponeras 20 respektive 12 meter av ett nordlig och sydlig stenpackning (kallad 

”mellersta stenpackningen/anomalin” i figur 17). Den nordliga stenpackningen avsmalnar mot väst för 

att sedan avslutas i en spets. Den bredaste delen uppgår till ca två meter. Hur den slutar på östra sidan 

är oklart (Henriksson 2016:11–2). Den sydliga stenpackningen har en bredd på mellan 0,90–1,10 

meter och innehar, till skillnad från den nordliga stenpackningen, har en jämn form (Henriksson 

2016:12). Ytterligare anomalier kunde observeras genom georadarkarteringen på södra sidan av 

schaktet men dessa kom aldrig att grävas fram under 2013. Anomalierna tros vara ytterligare en 

stengrund, stenfyllt dike eller ränna enligt Henriksson (2016:10). I övrigt tycks inga tydliga spår efter 

en byggnad framgå vid utgrävningen. 

Fig. 16 Överblick över Vångboplatsen med schaktet från 2013, 2017 och 2018 markerad. Foto redigerad av Ruth Rudenlöv efter 

Henriksson (2018:9 & 2019:10). 
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29 guldfoliefigurerna påträffas totalt under denna utgrävning, vid bortgrävningen av matjordslagret ca 

20 cm djup (Henriksson 2016:13,14 ). 16 framkommer i schaktet medan resterande 13 tillvaratas 

genom torrsållning. Vad gäller allmänt om fyndkontexten så tycks guldfoliefigurerna tillsammans 

med andra fynd vara koncentrerad på södra delen av schaktet och söder om den förmodade 

stenpackningen som aldrig grävdes fram 2013 (se fig. 17, Henriksson 2016:14, 20). Henriksson 

skriver även att det kan finnas ett samband mellan det siltiga lager som påträffats där fynden är som 

mest koncentrerad och fyndföremålen. Företeelserna talar för en möjlig överlagrad konstruktion 

(Henriksson 2016:20). 

År 2017 utförs en ytterligare undersökning uppe på kullen, inom samma yta som för 2013 års 

utgrävning. Schakt A utgörs av 11 km2 och schakt B av 1 metersruta (Henriksson 2018:9, se fig.18). 

Inom schakt A grävs ett djup på 20–25 cm och här framkommer bland annat de nordliga och sydliga 

stenpackningarna nämnd från 2013 års undersökning samt ett stensatt dike, den som tidigare hade 

bara tolkats utifrån georadarkarteringen. Antagandet om en möjlig överlagrad konstruktion kvarstår 

även efter 2017 års undersökning (Henriksson 2018:11) och trots att schakt A aldrig blev färdiggrävt 

så tros det här ligga en byggnadskonstruktion (Henriksson 2018:13). 

Fig. 17 Plan över år 2013s schakt med de olika fyndkategorierna markerad, däribland guldgubbar. Källa: Henriksson 2016:11.  
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Från denna utgrävning hittas totalt 13 stycken guldfoliefigurer (Henriksson 2018:12), alla inom schakt 

A (se fig 18). Tre stycken uppträder vid bortgrävningen av matjorden, en i schaktet och två genom 

sållning. 9 påträffas inom kontexten benämnd som 1005A tillsammans med ett flertal glasskärvor, tre 

guldspiraler/ring och en bronsknopp. Kontexten utmärker sig för det siltiga lagret som uppkommer 

direkt efter matjorden. Nära kontext 1005A hittas en guldfoliefigur tillsammans med en guldremsa, en 

gulddroppe samt ett senromerskt guldmynt (Henriksson 2018:17–8, Löfving 2020:24). 

År 2018 utförs ytterligare en undersökning med syftet att införskaffa mer kunskap kring delområdena 

inom Vångboplatsen. Denna gång läggs tre schakt nedanför och öster om kullen och Tingsvägen. 

Intressant för upptäckten av en guldfoliefigur den säsongen är schakt 3. Schaktet omfattar ca 160 m2. 

Inom den norra hälften av schaktet framkom flera härdar och möjliga ugnsrester medan på södra 

halvan påträffades ett 20-tal anläggningar i form av gropar, stolphål och härdar. Guldfoliefiguren 

uppkommer vid torrsållning av schakt 2:s matjord och är den första som uppstår någon annanstans än 

på kullen och som dessutom avbildar Västra Vångs första parfigur. 2013 och 2017 års fynd av 

guldfoliefigurer har annars beståtts av singelfigurer (Henriksson 2019:11, 14–5). 

 

År 2019 fortsätter utgrävningarna både på boplatsen, som grävdes år 2018 (se ovan), och uppe på 

kullen. Rapporten för respektive utgrävning är dock inte publicerats ännu. Överlag påträffades 14 

guldfoliefigurer (inkl. fragment) på kullen, samtliga singelfigurer, under 2019 års utgrävning. Tio 

guldfoliefigurer uppkom i åkern, strax öster om kullen, alla avbildandes parfigurer. Tidigare fynd av 

guldfoliefigurer från 2013, 2017 och 2018 års utgrävningar har också varit uppdelad på liknande sätt, 

singelfigurer på kullen och en parfigur på boplatsen. Kan det spegla någon typ av mönster? Det är 

dock svårt att fastställa om så är fallet då fragment också ingår i samlingen av guldfoliefigurer, som 

antingen kan framställa ett par- eller enkelfigur. 

 

Fig. 18 2017 års schaktplan överlagd 2013 års schakt. Källa: Löfving 2020:25. 
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4. Analys 

I detta kapitel analyseras guldfoliefigurerna från utvalda lokaler. Kapitlet är uppdelat i två 

underkapitel, det ena består av en analys av figurernas gester (4.1) och det andra av manipulationer 

(4.2). Underkapitlet för figurativa gester delas upp i två avsnitt (4.1.1) par- och (4.1.2) singelfigurer. 

Båda sektionerna delas därefter upp efter kategorierna de ska analyseras. Parfigurer analyseras efter 

huvudposition, kroppshållning och förekomsten av händer medan singelfigurer analyseras efter 

kroppshållning och förekomsten av händer. Innan analysdelen påbörjas presenteras en kort inledande 

diskussion om kroppen som helhet, det vill säga kroppen i relation till rörelser, och med kroppen 

menar jag från huvud till fötter. 

 

Andra underkapitlet (4.2), gällande manipulationer, uppdelas efter fyndlokal (4.2.1–4.2.5). Här 

beskrivs guldfoliefigurerna efter olika observationer och sammanställs därefter i en tabell. Här 

inkluderas en diskussion kring guldfoliefigurer som är fragmentariska, med otydlig bild och/eller är 

skrynkliga bland annat. 

4.1 Figurativa gester 

Till skillnad från tidigare diskussioner kring guldfoliefigurernas gester kommer mitt fokus inte endast 

ligga på vad figurerna gör med specifika kroppsdelar. Uppmärksamheten ska i stället ligga på kroppen 

som helhet, på samspelet mellan huvud och kroppshållning. Händer inkluderas här men inte på 

samma sätt som i tidigare forskning. Det för mig rimligt att säga att figurerna på guldblecken inte 

framställer livlösa och/eller statiska gestalter. På bilden förekommer i stället rörelser som är värt att 

uppmärksamma. Det är något som sker i själva bilden som får en att undra om aktiviteten som 

komprimeras på bild är del av ett event eller en händelse som ägde rum för länge sedan. Vad är det de 

gör? Vilka rörelser utmärker sig? Speglar rörelserna aktiviteter som individerna fysisk utförde på 

plats? Vissa rörelser är ju hanterbart, och näst intill ”normalt” även för den moderna människan att 

göra. 

 

Fenomenologin kommer att komma till hands när jag analyserar och diskuterar rörelser då kroppen i 

rörelse har till synes en tydlig och viktig roll i ikonografin. Först och främst så har man inte valt att 

presentera och framställa halva eller delar av kroppen utan hela kroppar, från huvud till fötter. Detta 

gäller både för par- och enkelfigurer. Inte alla figurer framställs heller som bara stående (eller 

liggandes enl. Ratke och Simek) med händer hängandes vid sidan av kroppen och tittandes framåt. 

Huvud rör sig, armar och händer höjs och fötterna framstår inte som stillastående, ens från profil, med 

mera. Det är rörelser som har valts att tas med i ikonografin och som kommer i olika variationer. 

Målet med analysen är att diskutera vad som händer på bild, vad de gör och vad kan förstås utifrån 

deras rörelser? Är det någon rörelse som förekommer oftast? Är det andra rörelser utöver de som 

tidigare har nämnts? Finns det någon eller några rörelse(r) som sticker ut? Till analysen har jag endast 

valt guldfoliefigurerna som syns tydligt på bild. Det betyder att antalet guldfoliefigurerna som 

inkluderas i analysen är färre än de som har påträffats i de olika fyndlokalerna. Utförligare 

beskrivning ges i början av analysdelarna. Samtliga bilder som används under analysen finns med i 

Bilaga 1. 
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4.1.1 Parfigurer 

4.1.1.1 Huvud 

Av Helgös guldfoliefigurer har jag endast valt ut bilderna som syns tydligast, det vill säga 15 av totalt 

26 stycken (f.nr 255, 476, 603, 686, 735, 737, 961–2, 1101, 1186, 1860, 1208, 2593, 4010 & 15001). 

Alla 15 finns presenterade i Bilaga 1. Det finns några punkter värt att notera när man observerar hur 

huvud och ansiktet framträder hos respektive parfigur. Ett exempel är näsans utformning som 

sammankopplas med ögonen med en linje. Denna företeelse sker, även om formen av näsan varierar, 

på de flesta av de utvalda parfigurerna förutom för f.nr 1186. En andra punkt är att utrymmet mellan 

figurernas respektive huvud varierar, från att vissa par är extremt närgånget, att de nästintill blir ”ett”, 

till att det uppkommer ett tydligt avstånd emellan de, se exempelvis f.nr 686 och 962 (Se fig. 19). Hos 

några är det närgånget mellan respektive ansikte men utan att det sker någon typ av kontakt medan 

hos andra inträffar en kontakt mellan nästippar och/eller haka se exempelvis f.nr 476 (se fig. 19).  

 

Vad gäller huvudposition hos Helgös parfigurer så kan två positioner observeras och listas därmed 

nedan enligt följande: 

 

1) Huvud riktad uppåt (Variant 1), som att figuren eller figurerna tittar uppåt. Detta sker framför 

allt hos figuren på vänstersidan (från a-sidan) bland Helgös parfigurer. I vissa fall kan man se båda 

figurer titta uppåt samtidigt som det uppstår en rund företeelse mellan de. Skillnaderna i 

huvudpositioner ses, som tidigare nämnd, genom att jämföra i relation till motpartens huvudposition. 

F.nr 1208 är ett tydligt exempel där man ser att näsan och hakan ligger lite högre upp hos vänsterfigur 

än hos högerfigur (se fig. 19). 

 

             1a) Båda tittar upp: sker hos ett av 15 par, se f.nr 476 (se fig. 19). 

1b) Vänsterfigur tittar upp: Hos fyra av 15 par tittar figuren till vänster upp, se f.nr 735, 737, 

1101 & 1208 (se fig. 19). 

1c) Högerfigur tittar upp: sker hos tre av 15 par, dock kan samtliga tillhöra ovan kategori a) 

då figuren till vänster är svår att urskilja. Antingen är figuren till vänster tillskrynklad eller 

avklippt, se f.nr 255, 962 & 15001 (se fig 19). I tabellen registreras alla tre par som osäkra. 

 

2) Huvud riktad framåt (Variant 2), som att paret tittar på varandra eller, som i vissa fall, när endast 

en tittar framåt medan den andra tittar uppåt. 

 

Fig. 19 Exempel på olika huvudpositioner samt utrymme mellan Helgös parfigurer. Ovan rad, från vänster till höger, f.nr 476, 962 & 

1208. Nedre rad, f.nr 4010 till vänster och f.nr 686 till höger. Illustration av Bengt Händel, redigerad av Ruth Rudenlöv. Ej skala. 
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2a) Båda tittar framåt: Hos sju (kvarvarande) av 15 par tittar båda figurerna rakt fram, det vill 

säga på varandra, se f.nr 603, 686, 961, 1186, 1860 & 4010 (se fig. 19). 

2b) Ingen vänsterfigur tittar framåt. 

2c) Högerfigur tittar framåt: Hos fyra av 15 par tittar figuren till höger fram medan motparten 

tittar uppåt. Se f.nr 735, 737, 1101 & 1208 (se fig. 19). 

 

Som tidigare nämnd varierar utrymmet mellan parens huvud, hos tre par (f.nr 735, 255 & 962) sker 

ingen kontakt alls. Hos sju par (f.nr 476, 737, 1101, 1208, 1860, 2593, 4010 & 15001) sker närkontakt 

mellan haka och/eller nästipp. Fyra par är så närgångna att, som tidigare skrivet, de blir till ett (F.nr 

603, 686, 961 & 1186). I övrigt kan man observera att det uppstår någon typ av objekt mellan sju par, 

se f.nr 476, 737, 962, 1101, 1860, 2593 & 4010. I brist på annat ord har jag valt att kalla det för 

objekt. Den i rundare form inträder ovanför parets näsor och den i form av ett timglas uppträder i 

stället mellan parets ansikte (Se exempel i fig. 19, f.nr 476, 962 & 4010). Formgivningen och 

placeringen ger uppfattningen om att det handlar om två olika objekt. Den i rundare form varierar i sin 

tur i avbilden, den är för det mesta cirkelformad men förekommer som halvcirkel se f.nr 476, och som 

två sammansvetsade halvcirklar se f.nr 1101. 

 

Figurernas huvudrörelser i relation till objektet ser olika ut: 

 

- På f.nr 476 tittar båda figur upp. Är det halvcirkeln de tittar på? 

- På f.nr 737 och 1101 tittar endast figuren till vänster upp medan motparten tittar framåt. 

- På f.nr 1860, 2593 och 4010 tittar respektive par framåt på varandra i stället, trots att det 

uppträder ett cirkelformat objekt ovanför de. 

- F.nr 962 skiljer sig från alla andra par på grund av placeringen samt objektets formgivning 

(som ett timglas). Man kan även notera att f.nr 962 skiljer på ett generellt sätt från alla andra 

13 par (se. fig. 19). Detta par, framför allt figuren till höger, är på sätt och vis mer uttrycksfull 

än resterande figurer. 

 

Victorin har bland annat uppmärksammat det cirkelformade objektet (2013:18). Hon skriver att 

objektet som uppstår mellan parfigurer förekommer även på andra platser. I Stentinget, Norge, 

uppträder exempelvis en rund ring mellan paret. På en annan guldfoliefigur från Mære, också Norge, 

uppträder i stället en uppochnedvänd triangel. En liknande triangel uppstår även hos en parfigur från 

Lundborg, Fyn (Victorin 2013:18). Någon djupgående diskussion gällande denna företeelse har jag 

tyvärr inte kunnat hitta. 

 

Från Aska, där samtliga också troligtvis avbildar parfigurer, har 10 av de tydligaste bilderna valts ut 

(GG 2, 5&8, 6, 10, 12, 21, 300, 303, 306 & 307). Alla finns med i Bilaga 1. Parfiguren benämnd som 

GG 5 & 8 avgörs av två fragment som sattes samman, därav två olika numreringar. Fyra parfigurer 

(GG 5&8, 10, 306 och 307) har antagligen fotats från b-sidan om man utgår från skuggan i bilden. 

Vid analys väljer jag att diskutera dessa figurer utifrån placeringen de hade haft om bilden hade fotats 

från a-sidan. Om man jämför parfigurerna från Helgö med de från Aska så verkar de flesta av Askas 

parfigurer, både vänster- och högerfigur, titta upp. Huvudpositionen är dessutom väldig tydlig som att 

figurerna överdriver rörelsen i jämförelser med Helgös parfigurer som också tittar upp (jfr fig. 19 & 

20). Sammantaget, så ser kategorierna för huvudposition hos Askas utvalda parfigurer enligt följande: 

 

1) Huvud riktad uppåt (Variant 1): 
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1a) Båda tittar upp: detta sker förmodligen hos åtta parfigurer GG 5&8, 6, 12, 21, 300, 303, 

306, 307 (se fig. 20). Dock är det osäkert i vissa fall på grund av otydlighet, detta gäller för 

GG 5&8, 300, 306 och 307. Vad gäller GG 5&8 så har bilden tagits från b-sida. Del av 

huvudet saknas på figuren till vänster (från a-sida) men utifrån näsan och hakan kan det 

uppfattas som att figuren tittar uppåt. Av GG 300 saknas en del av högerfigurens huvud. Men 

att döma av hakan och näsan så tolkas figuren här också titta upp. GG 306 är lite vinklad vid 

huvudpartiet men båda gestalterna kan tolkas titta upp (se fig. 20). GG 307 är fotad från b-

sidan, högerfiguren (från a-sida) ser ut ha blivit vikt i mitten och är därför svårt urskilja. Men 

att döma av sträcket som formar näsan så kan figuren uppfattas titta upp, därav tittar båda 

gestalterna uppåt. 

1b) Ingen vänsterfigur tittar upp. 

b) Högerfigur tittar upp: Hos ett par verkar figuren till höger titta upp, detta gäller för GG 10. 

Mer diskussion om denna kommer i nästa kategori. 

 

2) Huvud riktad framåt (Variant 2): 

 

2a) Båda tittar framåt: sker hos ett par (GG 2) figurerna tittar på varandra. Detta baseras på att 

respektive näsa verkar ligga i en lägre nivå än hos figurerna vars näsa är upphöjd vilket sker 

automatisk när man tittar uppåt. 

2b) Vänsterfigur tittar framåt: Hos ett par (f.nr GG 10, OBS. antagligen fotad från b-sida) 

verkar gestalten till vänster (från a-sida) titta framåt mot motparten medan högerfigur tittar 

uppåt, det är dock lite osäkert. Bedömningen baseras på hur olika bådas näsor ligger i nivå, 

trots slitage, och uppfattas därför utgöra olika huvudpositioner. 

2c) Ingen högerfigur som tittar framåt. 

 

Vad gäller distansen mellan gestalternas huvud och ansikte så uppkommer även här variationer, båda 

närgånget med en viss kontakt och i vissa fall med avstånd (se fig. 20). Det som däremot saknas är 

parfigurer med huvudena extremt närgångna som de som uppkommer bland Helgös parfigurer. Det 

kan finnas två sådana par (f.nr 306 och 303) men bilden är för otydlig vid huvuddelen för att kunna 

säga att så är fallet (se fig. 20). Vad gäller kroppen diskuteras i nästa sektion. 

 

I jämförelse med parfigurerna från Aska och Helgö, så förekommer det fler variationer hos 

parfigurerna i Slöinge när det gäller huvudposition. Härifrån har jag valt att diskutera 35 

Fig. 20 Exempel på huvud och ansikte hos några av Askas parfigurer. Ovan rad, från vänster till höger presenteras GG 12, 303 & 306. 

GG 306 är antagligen fotad från b-sidan. Nedan till vänster f.nr GG 6 och till höger GG 21. Samtliga bilder är tagna av Björn Falkevik 

och Cheyenne Olander. Redigerad av Ruth Rudenlöv. Ej skala. 
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guldfoliefigurer avbildandes parfigurer (f.nr 64, 428, 692, 695, 887, 1861, 1865–8, 1870, 1874–5, 

1877, 2998–3000, 3002–8, 3010–11, 3013–20 & Slöinge A). Antalet bilder som används vid analys 

uppgår dock till totalt 25 och det är för att en bild kan representera upp till tre parfigurer som 

stämplats med samma patris. Ett problem som dock kan uppstå här är att blir otydligt om det är a- 

eller b-sidan bilden representerar, detta gäller framför allt de tecknade bilderna från Ulla Mannerings 

arbete (1998). Jag har jämfört med illustrerade bilder som Lamm presenterar (2004) och det har 

hittills stämt i riktningen, dock finns inte illustration på alla parfigurer som Mannering presenterar i 

sin avhandling. I sådana fall kommer figurens placering på bild avgöra om det rör sig vänster- eller 

högerfigur. Kategorierna för huvudposition sammanställs enligt följande: 

 

1) Huvud riktad uppåt (Variant 1): 

 

1a) Båda tittar upp: Positionen är ganska tydlig hos framför allt 16 parfigurer (f.nr 64, 1874, 

1877, 3015, 2998, 3000, 3002, 3003, 3006, 3005, 3016, 3007 (se fig. 21), 3008, 3013, 3017 & 

3018). Hos parfigur f.nr 3016 är det dock lite otydligt, antingen tittar båda eller endast en 

uppåt. 

1b) Vänsterfigur tittar upp: Hos sex tittar vänsterfiguren upp. Detta gäller för f.nr 1865, 1875 

(se fig. 21), 3011, 3004, 3019 och 1867. Dock är det osäkert för tre av dessa (1865, 1875 & 

3011) då huvuddelen hos högerfiguren saknas, så det finns en chans att alla tre parfigurer 

tittar upp. 

1c) Högerfigur tittar upp: Högerfiguren hos tre av parfigurerna uppfattas titta upp. Det gäller 

f.nr 2999, 1868 och 3020 (se fig. 21). 2999 är dock osäkert, det kan vara så att båda tittar upp 

men som på grund av en reva är svårt att urskilja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Huvud riktad framåt (Variant 2): 

 

2a) Båda tittar framåt: Den vanligaste typen har hittills varit paret som tittar på varandra, 

vilket innebär att respektive huvud är riktad framåt mot motparten. Detta förekommer även 

bland Slöinges parfigurer, framför allt hos två (f.nr 1861 & 1866). Men det tillkommer också 

två nya huvudpositioner hos fem av Slöinges parfigurer, se f.nr 428, 692, 695, 887 (se fig. 21) 

& 1870. Denna gång, i stället för att möta varandra som de flesta av parfigurerna hittills gjort, 

så står de bredvid varandra med blicken riktad framåt. De tittar inte på varandra, de har 

Fig. 21 Ovan rad: 3007, 3020, 887. Nedre rad: Bilden till vänster presenterar både f.nr 1865 & 1875. Bilden till höger visar Slöinge A. 

Källa: Mannering 1998:20–21. Teckning och illustration av Anders Andersson. Redigerad av Ruth Rudenlöv. Ej skala. 
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blicken satt någon annanstans, framför sig. Tre av paren tittar fram mot betraktaren, och ett 

par tittar framåt åt höger (se fig. 21, f.nr 887). Avståndet varierar också, från att stå extremt 

nära, kind mot kind, till att ha en viss distans mellan sig. 

2b) Vänsterfigur tittar framåt: mot motparten. Detta ser ut att ske hos två av parfigurerna, se 

f.nr 1868 och 3020 (se fig. 21). Motparten tittar i sin tur upp. Skillnaden syns i hur olika 

nivåer respektive näsa rör sig. 

2c) Högerfigur tittar framåt: Hos parfigurerna f.nr 1867, 3004, 3019 & Slöinge A uppfattas 

figuren till höger titta framåt, mot sin motpart. Figuren till vänster tittar upp i tre och är svår 

att urskilja i f.nr Slöinge A (se fig. 21). 

 

Två guldfoliefigurer finns inte med i ovan diskussion, det gäller f.nr 3010 och 3014. På grund av 

skuggningen på 3010 är det svårt att uppfatta vad figurerna gör. Antingen tittar de på varandra eller så 

tittar båda uppåt. På 3014 uppfattas paret titta upp men även här är det svårt att urskilja rörelsen. 

 

I övrigt kan man notera att avståndet mellan parens huvud varierar. Som tidigare skrivet, framträder 

vissa av paren som extremt närgångna som exempelvis f.nr 428, 3000 och 3005, vilket även kunde ses 

bland Helgös parfigurer men inte hos Aska (troligtvis hos två parfigur). Men det förekommer också 

avstånd mellan paren, se till exempel f.nr 1866, 3017 och 3020. Värt att poängtera är att vissa av 

parfigurerna har öppen mun, samtidigt som figuren tittar upp eller framåt, se till exempel f.nr 1867, 

3004, 3017, 3019 och 3020 (se fig. 21). Detta förekommer inte hos figurerna som står bredvid, se f.nr 

428, 692, 695, 887 och 1870. Högerfiguren i f.nr 3017 påminner dessutom om högerfigurens livliga 

uttryck i Helgös f.nr 962 ( jfr med fig. 19) där båda tittar upp samtidigt som de gapar stort. Hos 

Helgös parfigurer uppkommer munnen som tydligast hos tre par, f.nr 962 (se fig. 19), 1186 & 1101. I 

Aska syns en mun till på vänsterfigur i f.nr GG12 (se fig. 20). Man kan undra varför munnen framgår 

hos vissa men inte alla, och varför munnen framställs oftast som öppen som att figuren i frågan gapar 

stort, samtidigt som denne tittar upp eller framåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parfigurer förekommer även i Västra vång men på grund av att figurerna är svåra att urskilja på 

översiktsplanen från 2019 års utgrävning (Mikael Henriksson, mejl 21 okt 2021) och grävrapporten 

inte är publicerad ännu utesluts de från föreliggande undersökning. Men det som går att säga utifrån 

två bilder (se fig. 22) är att båda paren står mötandes mot varandra. Figurerna ser också annorlunda ut 

i jämförelse med Helgös, Aska och Slöinges parfigurer. En skillnad är exempelvis formen på näsan 

som hos två av Västra Vångs parfigurer framstår mer spetsig. Men även här sammankopplas näsan 

med ögonen med ett sträck (se fig. 22). 

 

Fig. 22 Två bilder föreställande två av Västra Vångs parfigurer. Foto: Blekinge Museum. Redigerad av Ruth Rudenlöv. Ej skala. 
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För sammanställning och en överblick över de olika variationer av huvudpositioner som förekommer 

bland Helgös, Aska och Slöinge parfigurer har jag valt att skapa en tabell. Det bör även tilläggas här 

att i tabellen ingår endast guldfoliefigurerna som syns tydligast på bild, det vill säga 15 från Helgö, 10 

från Aska och 35 från Slöinge. I fält Variant 1 och 2 presenteras antalet parfigurer som inkluderas i 

analysen per fyndlokal med antingen huvud vänd uppåt eller framåt. Av Variant 1 och 2 förekommer 

olika omväxlingar som exempelvis att båda tittar upp (1a), endast vänsterfigur (1b) eller högerfigur 

tittar upp (1c). Samtliga analyserade från a-sidan men en viss osäkerhet när det kommer till 

teckningarna från Mannerings arbete 1998. 

 

Parfigurer Helgö Aska Slöinge Västra Vång Totalt 

Huvud:      

Variant 1: 8 (100%) 9 (100%) 25 (100%) 0 42 (100 %) 

1a 1 (12,5%) 8 (88,9%) 15 (60%) 0 24 (57 %) 

1b 4 (50%) 0  3 (12%) 0 7 (17 %) 

1c 0  1 (11,1%) 2 (8%) 0 3 (7 %) 

Osäkert 3 (37,5%)  5 (20%) 0 8 (19% %) 

      

Variant 2: 11 (100%) 2 (100%) 13 (100%) 0 26 (100 %) 

2a 7 (64%) 1 (50%) 7 (54%) 0 15 (57 %) 

2b 0 1 (50%) 2 (15%) 0 3 (12 %) 

2c 4 (36%) 0 4 (31%) 0 8 (31 %) 

Det som syns alltigenom sammanställningen ovan är förekomsten av olika huvudrörelser. Det finns 

tydliga exempel på hur vissa tittar upp och andra tittar framåt. Det är vanligast, enligt tabell 1, att par 

gör det tillsammans, även så uppkommer det fall där de utför olika rörelser med huvudet till exempel 

att en tittar upp medan den andra tittar på sin motpart. Det är detaljer som hantverkaren har tagit tid, 

energi och hänsyn till. Jämför man mellan platserna så verkar variant 1a vara vanligast både hos 

Askas och Slöinges parfigurer och 2a bland Helgös parfigurer. (Se tabell 1). 

 

En annan detalj som bör uppmärksammas är hur olika nära paret är, från att vara extremt nära till att 

ha ett tydligt avstånd emellan. Även att munnen framkommer hos vissa figurer och bland Helgös 

parfigurer uppkommer ett cirkelformat objekt, med undantag för den i form av ett timglas. Genom att 

bara fokusera på huvuddelen har man fått fram detaljer som är värt att notera. Den vanliga tolkningen 

av framställandet av ett kärlekspar kan ifrågasättas utifrån analysen ovan, baserad på huvudrörelserna. 

Det som sker mellan paren kan i stället spegla olika aktiviteter. I vissa fall kan det faktiskt taget 

handla om en kyss mellan paret, men i andra fall kanske det i stället handlar om en typ aktivitet som 

kräver att två engagerar sig. Skulle man fokusera på figurerna som exempelvis tittar upp så kanske det 

krävs att någon håller i denne för att bibehålla balansen. Oftast när man själv tittar upp så är det svårt 

att bibehålla balansen när man ska göra något annat samtidigt och kan då vara skönt att hålla i någon 

eller något för stöd, eller att någon håller i dig. Kan det vara något sådant som sker på bild? Kan de 

olika huvudrörelserna i relation till närheten och avståndet spegla olika aktiviteter som i sin tur kräver 

ett gemensamt engagemang? 

4.1.1.2 Kroppshållning och förekomsten av händer 

I detta avsnitt kommer jag framför allt fokusera på hur figurerna rör sig i relation till motparten, det 

vill säga hur nära de är varandra. Med detta kommer även förekomsten av händer på bild att 

analyseras. Till denna undersökning har jag valt 15 av Helgös parfigurer (15001, 476, 477, 591, 603, 

Tabell 1 Sammanställning över de olika varianter av huvudposition som kan observeras hos Helgös, Askas och Slöinges parfigurer. 
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686, 715b, 961–2, 1101, 1186, 1208, 1860, 2593 & 4009), 12 av Askas parfigurer ( GG2, 3, 5&8, 6, 

10, 12, 21, 300, 303, 306–308) och 35 av Slöinges parfigurer (f.nr 64, 428, 692, 695, 887, 1861, 1865, 

1866–8, 1870, 1874–5, 1877, 2998–3000, 3002–8, 3010–11, 3013–20 & 3022). Återigen, även i 

denna analys, väljs de tydligaste bilderna ut. 

 

Fokus riktas på framför allt på två aspekter, det första avser avståndet mellan paren samt förekomsten 

av antal händer som uppträder på bild. Jag kommer därefter diskutera olika detaljer som uppkommer 

vid undersökningen av dessa två aspekter. Utrymmet, som vi kunde se i tidigare kapitel, varierar 

mellan att vissa par är extremt närgångna till att andra har ett tydligt avstånd mellan sig. Denna gång 

analyseras avstånd mellan parets kroppar och inte huvud som i förra kapitlet. För detta har jag valt att 

upprätta tre nivåer, första nivån inkluderar par som är väldigt närgångna, det vill säga att huvud och 

kropp framstår nästintill som ett. Nivå två avser paren som är nära men som ändå håller en viss 

distans mellan sig. Här kan vidrörande av haka och/eller nästipp ske. Nivå tre beträffar paren som har 

en markerande distans mellan sig, i de flesta av fallen så sker ingen vidrörande av haka och/eller 

nästipp. 

 

Nivå 1 

Hos Helgö framträder fem par som närgångna, det gäller f.nr 603, 686, 961, 1886 och 4009 (se f.nr 

961 i fig. 23). Från Askas gäller tre par, GG 300, 303 och 306. Avseende två av paren har jag, i 

tidigare kapitel, varit osäker om de var närgångna då det var otydligt vid analys av deras 

huvudposition, men som nu, utifrån deras kroppshållning, uppfattas vara närgångna. 

Från Slöinge uppgår antalet till synes närgångna par upp till nio, det gäller f.nr 428, 692, 1870, 2998, 

3003, 3005–7 & 3022. Två är dock osäkra. Hos 3003 är respektive huvud närgånget men inte kroppen 

lika mycket. Samma sak gäller för 3022. I tabellen nedan har de registrerats som osäkra. 

 

Nivå 2 

Bland Helgös parfigurer så finns de flesta paren i nivå två. Det finns en viss närhet men inte för 

mycket. I många av fallen uppkommer även ett vidrörande mellan haka och/ eller nästipp. Detta gäller 

för sex par, se f.nr 15001, 476–7, 1101, 1860 & 2593. Från Aska är det till synes två par, GG 6 och 21 

(se fig. 23). Från Slöinge medräknas 17 par i denna nivå (f.nr 64, 1861, 1867–8, 1874, 1877, 2999, 

3000, 3002, 3004, 3008, 3011, 3013, 3015–16 och 3018–19).  

 

Nivå 3 

Avståndet gällande nivå 3 har fastställts i jämförelse till avståndet som uppkommer mellan paren i 

nivå 2. Det vill säga att distansen är mer markerande här mellan paren än i nivå 2. Här sker 

exempelvis inte samma närkontakt mellan haka och/eller nästipp, även om det kan förekomma även 

här. Vissa par rör varandra i vissa fall trots att det finns än större distans mellan de (se fig. 23). Hos 

Helgö uppträder ett större avstånd mellan fyra par, se f.nr 962, 715b, 591 och 1208. Det är dock svårt 

att avgöra helt och hållet om så är fallet hos exempelvis f.nr 591. Parets ansikte är svårt att urskilja, 

högerfigur rör vid vänsterfigur men trots det finns det en markerande distans mellan de. Mer 

markerande än hos paren i nivå två. Lika markerande distans uppkommer hos par 715b och 1208. De 

flesta av Askas parfigurer finns inkluderad i nivå 3 (GG 2, 3, 5&8, 10, 12 & 308). Även om det i vissa 

fall uppkommer en viss närkontakt med motparten med händerna så är avståndmarkeringen tydlig. 

Hos Slöinge framstår en tydlig distans mellan fem par, se f.nr 695, 887, 1866 (se fig. 23), 3017 och 

3020. I övrigt finns det parfigurer där det inte är lika tydligt vilken nivå de ska inkluderas i och finns 

därav inte med i ovanstående diskussion. Det gäller Askas GG 307 och Slöinges 1865, 1875, 3010 

och 3014. Hos vissa av dessa saknas delar och hos andra är bilden helt enkelt oklar. Dessa har lagts in 

som osäkra i tabellen nedan. 
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Avstånd mellan 
par 

Helgö Aska Slöinge Totalt 

 15 (100%) 12 (100%) 35 (100% 62 (100%) 

Nivå 1 5 (33%) 3 (25%) 7 (20%) 15 (24,2%) 

Nivå 2 6 (40%) 2 (17%) 17 (49%) 25 (40,3%) 

Nivå 3 4 (27%) 6 (50%) 5 (14%) 15 (24,2%) 

Osäkra  1 (8%) 6 (17%) 7 (11,3%) 

Vad gäller avståndet mellan paren, sammantaget, så är skillnaden inte så stor utifrån tabellen ovan. 

Ingen av nivåerna sticker ut egentligen. Kollar man avståndet i respektive lokal så tycks nivå 3 

uppträda som vanligast i Aska och nivå 2 i Slöinge. I Helgö är det ingen nivå som utmärker sig. 

Nästa aspekt som analyseras är förekomsten av antal händer på bild. Dessa varierar från inga händer 

till närvaron av tre händer, en hand hos ena figuren och två händer hos andra figuren. Dessa 

sammanställs enligt nedan: 

 

Inga händer 

Hos Helgö är avsaknaden av händer framträdande hos ett par, se f.nr 686 (se. fig. 24). Hos Aska är det 

inga par som till synes saknar händer. Hos Slöinge är det sex par som saknar händer, se f.nr 428, 692, 

695, 887, 1870 och 2998. Hos f.nr 2998 är det dock oklart om det som framstår är en hand eller del av 

klädseln. Men när man jämför med andra händer bland Slöinges parfigurer så framträder det mer som 

del av en klädsel än en hand och räknas därför in här. 

 

En hand (hos någon av figurerna) 

Hos två av Helgös par (f.nr 591 och 1208) uppstår endast en hand på bild. Hos ena paret är det 

högerfigur som sträcker sin arm och hand fram till motpartens rygg. Hos andra paret är det också 

högerfiguren som har en förhöjd arm och hand positionerad mellan paret. Hennes pekfinger rör vid 

vänsterfigurs bröstparti. Hos Askas parfigurer är bilderna för otydliga för att kunna fastställa något 

men det är troligt att inga av paren har endast en arm och hand upphöjd. Av Slöinges parfigurer så 

Tabell 2 De olika nivåerna avseende distansen som uppstår mellan paren sammanställd i tabellen ovan. 

Fig. 23 Exempel på ovan nämnda nivåer. Till vänster, nivå 1, Helgös parfigur 961. I mitten presenteras, nivå 2, Aska parfigur 21 

och till Slöinges parfigur 1866, nivå 3. Illustration av Bengt Händel, foto av Björn Falkevik och Cheyenne Olander och teckning 

av Anders Andersson. Samtliga redigerad av Ruth Rudenlöv. Ej skala. 
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uppkommer en arm och hand hos 13 par, se f.nr 1866, 1867, 1868, 3004, 3005, 3006, 3008, 3010, 

3011, 3014, 3016, 3019 & 3022 (Se fig. 24). Både 1868 och 3016 är dock osäkra då ena 

guldfoliefiguren är otydlig och av den andra guldfoliefiguren saknas en del. 

 

Två händer (Varje figur uppvisar en hand) 

Hos totalt 35 parfigurer förekommer två armar och händer (se fig. 24). Respektive figur hos varje par 

uppträder alltså med en arm med en hand. Vad figuren gör med sin arm och hand varierar i relation 

till motparten. Av 36 par är 11 från Helgö (f.nr 15001, 476, 477, 603, 715b, 961–2, 1101, 1860, 2593 

& 4009), 12 från Aska (GG 2, 3, 5&8, 6, 10, 12, 21, 300, 303, 306–308) och 12 från Slöinge (64, 

1865, 1874–5, 1877, 2999, 3000, 3002, 3013, 3015 och 3017–8). Jämför man mellan de olika 

kategorierna, det vill säga 0–3 armar och händer, så framstår bilen med två armar och händer som 

vanligast (se tabell 3). 

 

Tre händer (Ena figuren uppvisar en hand medan den andra figuren två händer) 

Hos endast ett par framträder 3 armar och händer, detta gäller för Helgös f.nr 1186 (se fig. 24). Hos 

vänsterfigur uppträder en arm med en hand och hos högerfigur två armar och händer. 

Kroppshållningen hos högerfiguren är mycket påfallande, dennes händer är korsad över magpartiet. 

Och samtidigt som huvud och fötter är vänd mot sin motpart, uppfattas det som att överkroppen är 

vänd framåt mot betraktaren. Högerfigur innehar en kroppshållning som, i mitt tycke, kan uppfattas 

som ansträngande och obekväm om man står så länge. Jag har inte heller sett samma kroppshållning 

hos andra parfigurer från samma eller de andra lokalerna som inkluderas i denna uppsats. 

Vänsterfigur, i sin tur, är helt och hållet vänd mot sin motpart och har en arm och hand upphöjd men 

utan att röra sin partner. 

 

Fyra parfigurer är osäkra och är därför exkluderade från ovan analys, dock kommer de läggas in som 

osäkra i tabellen nedan (se tabell 3). Det avser Slöinges f.nr 1861, 3003, 3007 och 3020. 

 

Förekomsten av händer Helgö Aska Slöinge Total 

 15 (100%) 12 (100%) 35 (100%) 62 (100%) 

Inga händer 1 (7%) 0 6 (17,1%) 7 (11%) 

En hand 2 (13%) 0 11 (31,4%) 13 (21%) 

Två händer 11 (73) 12 (100%) 12 (34,3%) 35 (56%) 

Tre händer 1 (7%) 0 0 1 (2%) 

Osäkra   6 (17,1%) 6 (10%) 

Tabell 3 Sammanställning över antal armar och händer som förekommer på bild för samtliga parfigurer från Helgö, Aska och Slöinge. 
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I övrigt så finns det några punkter värd att nämna. När man jämför 

Slöinges parfigurer 428, 692 och 1870 (se fig. 25) med resterande 

parfigurer som möter varandra från samma lokal så kan alla tre uppfattas 

som annorlunda i sin kroppshållning. I förra kapitlet (4.1.1.1 Huvud) så 

skrev jag att de stod kind mot kind, tittandes framåt. När man nu 

analyserar hela kroppshållningen hos samtliga tre så håller jag fast vid att 

de fortfarande står kind mot kind, tittandes framåt, men förutom det är 

blicken till synes vänd mot betraktaren samtidigt som respektive fötter, 

och kanske även kropp, är vänd mot sin motpart. Det är en hållning som 

kräver lite mer ansträngning än om man vidhöll kroppshållningen som de 

flesta parfigurer har där man är vänd från topp till tå mot sin motpart (jfr 

fig. 28 och fig. 29). Sen är det också intressant att notera att det 

uppkommer väldigt få exempel av kroppshållningar som kan uppfattas 

som iögonfallande i jämförelsen med kroppshållningar som det finns 

många av. Majoriteten av parfigurer rör sig inom kategorierna ”två armar 

och händer” samt kroppshållning där man är vänd helt och hållet mot sin 

motpart. Kan parfigurerna som rör sig annorlunda och uppvisar 0 eller 3 

händer på bild vara del av aktiviteter som inte majoriteten är delaktig av? 

Varför har man annars tagit tiden och energin att skapa olikheterna? 

4.1.2 Enkelfigurer 

4.1.2.1 Kroppshållning 

Skillnaden mellan par- och enkelfigurer är att som enkelfigur har man ingen/t, såvitt man kan se, att 

vända sig till. Man är inte heller engagerad i någon som det annars sker exempelvis hos parfigurer 

(med undantag av de två parfigurerna som står annorlunda, se ovan kapitel). Ändå har man i samband 

med produktionen av guldfoliefigurerna tänkt på figurerna ska vara vända åt ett visst håll vare sig det 

är vänster, höger, framåt mot betraktaren och i vissa fall uppåt. Varför gjorde man inte alla vändandes 

åt ett håll? Hade det inte varit enklare att välja en riktning och sen producera massor av den typen? 

För föreliggande analys kommer jag därför skapa en sammanställning med hänsyn till vilken riktning 

enkelfigurerna vänder sig åt. En tabell presenteras i slutet av detta avsnitt. I tabellen uppkommer två 

varianter, Variant 1 innebär tittandes upp och Variant 2 tittandes fram. Av båda varianter tillkommer 

riktningen, om det är åt höger (a), vänster (b) eller framåt mot betraktaren (c). 

Fig. 24 Exempel på antalet armar och händer som uppträder på bild, från 0 till 3. Från vänster till höger, f.nr 686 (Helgö), 3004 

(Slöinge), GG 12 (Aska) och 1186 (Helgö). Illustration av Bengt Händel, teckning av Anders Andersson, foto av Björn Falkevik och 

Cheyenne Olander. Samtliga redigerad av Ruth Rudenlöv. Ej skala. 

Fig. 25 Slöinges parfigur 

428, 692 och 1870. Källa 

Mannering 1998, redigerad 

av Ruth Rudenlöv. 

Teckning: Anders 

Andersson. Ej skala. 
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Av Slöinges enkelfigurer har jag valt ut sex (F.nr 274&696, 328&508, 701, 1860, 1869 och 3001), 

alla introducerade från a-sidan och med tydligaste bild (Lamm 2004:86–91). F.nr 273 & 696 avser två 

fragment som satts samman. Likaså f.nr 328 och 508. Slöinges sex enkelfigurer tittar rakt fram men åt 

olika håll. Två tittar åt höger, tre åt vänster och en framåt mot betraktaren (se fig. 26). Här skulle jag 

även vilja påpeka en sak gällande guldfoliefigur f.nr 274 & 696. Tittar man från huvud till topp så 

riktas huvudet åt vänster men fötterna åt höger. Jag har inte sett denna kroppshållning hos någon av de 

andra guldfoliefigurer vilket kan indikera att fragmenten inte hör ihop även om det, på illustrationen, 

ser ut att passa (se illustrerad bild i Lamm 2004:86). 

 

 

 

 

  

 

Från Västra Vångs guldfoliefigurer baseras min analys på 40 enkelfigurer, samtliga illustrerade av 

Axel Löfving (2020:111–125) och 10 från översiktsplanen från 2019s års utgrävning (Mikael 

Henriksson, mejl 21 okt 2021). Alla är till synes presenterade från a-sidan. Liksom Slöinges 

enkelfigurer så tittar de flesta av Västra Vångs enkelfigurer framåt men åt olika håll. Bara en utmärker 

sig genom att titta upp (se fig. 27). Av resterande tittar 26 figurer åt höger, 19 tittar åt vänster o fyra 

framåt, mot betraktaren (tabell 4). 

 

 

 

 

 

 

Enkelfigurer Slöinge Västra Vång Totalt 

Huvud:    

Variant 1 0 1 1 

1a 0 0 0 

1b 0 1 1 

1c 0 0 0 

    

Variant 2 6 49 55 

2a  2 26 28 

2b  3 19 22 

2c  1 4 5 

    

 

Fig. 26 Från vänster till höger, f.nr 274&696, 328&508 och 701. Samtliga från Slöinge. Källa: Mannering 1998:20–21. Illustrerad bild 

av 701 av Anders Andersson. Redigerad av Ruth Rudenlöv. Ej skala. 

Fig. 27 Fyra av Västra vångs enkelfigurer. Från vänster till höger, 28583:34, 28583:33, 28583:32 & 28583:36. Illustration av Axel 

Löfving, redigerad av Ruth Rudenlöv. Not to scale.  

Tabell 4 Sammanställning över vilken riktning enkelfigurerna från Slöinge och Västra Vång vänder sig till. 
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Genomgående är Variant 2, det vill säga tittandes framåt. Enkelfigurerna tittar framåt men åt olika 

håll. Det är anmärkningsvärt att endast en figur (från Västra Vång) tittar upp. Vad är det som skiljer 

denna från de andra? Fem enkelfigurer tittar fram mot betraktaren, alla bärandes på samma utstyrsel. 

Kan dessa figurer ha haft någon utmärkande roll? Mellan de som vänder sig åt höger eller vänster är 

inte skillnaden inte stor i antal, kan dessa representera resterande deltagare? 

4.1.2.3 Förekomsten av händer 

 

Antalet händer varierar även hos enkelfigurer (fig. 28). Från att många saknar händer till att det hos 

någon enstaka uppträder två händer. Men vanligast verkar vara avsaknaden av händer (tabell 5). Av 

Slöinges enkelfigurer så saknas händer hos fem enkelfigurer (f.nr 274&696, 328&508, 701, 1869 & 

3001). Hos den sjätte syns en hand (f.nr 1860). Även bland Västra Vångs enkelfigurer saknas händer 

hos de flesta. Hos tre uppkommer endast en hand och hos endast en enkelfigur ser man två händer. 

Skillnaden är anmärkningsvärd. Det finns bara få exempel av guldfoliefigurerna som har en eller två 

händer medan figurerna i avsaknad av händer är genomgående enligt tabellen nedan.  

 

 Slöinge Västra Vång Totalt 

0 händer 4 34 38 

1 hand 1 3 4 

2 händer  1 1 

Osäkert  4 4 

För ovan sammanställning har jag inkluderat alla 42 enkelfigurer som finns presenterad i Löfvings 

katalog (2020:111–125) inklusive fragment. Fragmenten med oklar bild har lagts till som osäker. 

Guldfoliefigurerna från översiktsplanen från 2019s års utgrävning har exkluderats från ovan tabell då 

bilden är för otydlig för att kunna fastställa detaljer såsom händer. Jämför man förekomsten av händer 

mellan parfigur och enkelfigur så är skillnaden anmärkningsvärt. Hos parfigurer är det vanligt att 

Fig. 28 Exempel på avsaknaden och förekomsten av händer hos enkelfigurerna från Västra Vång. Från vänster till höger, 28583:38, 

29195:17 och 29195:5. Illustration av Axel Löfving (2020:111–125). Ej skala. 

Tabell 5 Sammanställning över uppträdandet av händer hos Slöinges och Västra Vångs enkelfigurer.  
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respektive figur visar en hand. I stället är avsaknaden av händer vanligt bland enkelfigurer. Kan det 

vara så att i engagemanget mellan två figurer behövs händer medan en enkelfigur inte behöver det?  

 

4.2 Manipulationer 

En intressant aspekt, och som borde uppmärksammas mer, är att guldfoliefigurerna verkar ha 

hanterats på olika sätt som exempelvis att de viks, rullas ihop och/eller ristas med olika verktyg. Är 

det medvetet gjort? Finns det något samband mellan manipulation och motiv? Finns det skillnader 

mellan de olika platserna? I följande kapitel är det tänkt att en diskussion ska föras utgåendes vad som 

kan observeras på materialet från de fyra utvalda lokalerna, Helgö, Aska, Slöinge och Västra Vång. I 

linje med Ratke som skriver att fragment bör inkluderas i undersökningen av gulfoliefigurer 

(2009:151) väljer jag att ta ett steg längre och inkludera alla guldfoliefigurer, oavsett skick, i 

kommande diskussion. Frågan är om något kan då detekteras genom att studera materialet i sin 

helhet? Finns det någon företeelse som är återkommande, eller inte, i materialet från de olika 

platserna? Det är exempelvis intressant att notera varför vissa av guldfoliefigurerna är nästintill 

kompletta medan andra är helt skrynkliga när de har legat nära varandra, inom samma lokal. Det bör 

även tilläggas att det är osäkert om det är nu faktiskt taget rör sig om manipulationer. Jag är medveten 

om att postdepositionella faktorer kan påverka guldfoliefigurerna efter att de har hamnat i jorden och 

vid en utgrävning. En tabell och sammanfattande diskussion presenteras i slutet av detta kapitel. 

4.2.1 Helgö 

Terrass I (20 guldfoliefigurer inkl. fragment) 

Inom denna terrass hittades nästintill kompletta guldfoliefigurer, med detta menas att bilden syns 

tydligt och att guldblecken är nästan hela. Hos vissa av dessa kan en hörna eller en kant saknas men 

inget som påverkar bilden så pass mycket, och tolkas därför sentida. Totalt uppgår dessa till 7 (f.nr 

476, 603, 686, 715b, 961, 1101 & 1186). Här syns exempelvis inga skarpa veck som det kan 

förekomma hos andra guldfoliefigurer. F.nr 476 har dock någon lätt böjning vid ansiktet hos 

högerfigur. Men förutom det så är guldfoliefigurerna nästintill kompletta såsom de kan ha sett ut 

innan de hamnade i jord. Tre guldfoliefigurer framstår som väldigt otydliga och tillskrynklade så pass 

att man inte kan låta bli att undra vad som kan ha hänt med dessa, i jämförelse med de välbevarade, 

speciellt när de hittas i närheten av varandra. Det gäller f.nr 1412 (se fig. 29), 1413 och 2052. 

 

Fyra guldfoliefigurer, som också hittas inom terrassen, verkar ha präglingen tillplattad, eller nästan 

utsuddat, så att bilden knappast syns. Då denna företeelse verkar vara återkommande även i de andra 

platserna kommer begreppet ’utsuddat/tillplattad’ prägling att användas vid beskrivningen av dessa i 

brist på annat ord. På f.nr 591 verkar respektive huvud vara tillplattad att konturerna knappast syns 

medan respektive kropp syns tydligt. Hos f.nr 1546 är både huvud och kropp hos båda figurer otydligt 

markerad. Förutom en utsuddat prägling verkar blecket också vara lite tillskrynklad. På f.nr 735 är 

respektive huvud tydligt markerad men inte kropparna. Det som i stället uppträder tydligt på bild är 

högerfigurens hand och ett fåtal cirkelformade objekt utspridd på områdena där figurernas kroppar 

skulle ha figurerat. Cirklarna är fler hos vänsterfigur än hos högerfigur. Guldfoliefiguren är dessutom 

lätt böjd på mitten. På f.nr 1208 (se fig.29) syns figurerna väldigt svagt och verkar som att guldblecket 

har plattats till överallt förutom i den centrala delen, där ett cirkelformat objekt och delar av en klädsel 

är tydligt markerad på plåten.  
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Resterande guldfoliefigurer som hittas inom samma område varierar också i skick. Fyra (f.nr 255, 

715a, 737 & 962) utgörs av fragment men visar trots det en tydlig bild, det vill säga att bilden inte är 

tillskrynklad eller tillplattad/utsuddat. Hos f.nr 477 är högerfigur väl synlig men vänsterfigur 

hopknölad vid överkropp samt huvud. F.nr 934 är tillknycklad i mitten, men också i högra kanten 

(Lamm 2004:69). 

 

Terrass II (1 guldfoliefigur) 

I denna terrass hittas f.nr 15001 som påminner lite om f.nr 477. Högerfigur är tydligt markerad medan 

vänsterfigur syns väldigt svagt, som att denne har blivit tillplattad. Vänsterfigur verkar dessutom vara 

svagt tillknycklad vid ansiktet. 

 

Terrass III (4 guldfoliefigurer) 

Här påträffas fyra guldfoliefigurer (2593, 3500, 4009 och 4010). Både 4009 och 2593 (se fig. 29) är 

kompletta och presenterar en tydlig bild. Hos 3500 kan spår efter en vikning noteras korsa snett över 

underkroppen hos bägge figurerna. Om det nu är en vikning eller en lätt böjning är osäkert, men den 

är rak (syns bättre till på illustrationsbilden) och verkar ha skett inåt, mot a-sidan. F.nr 4010 är den 

som är minst tydlig, foliefiguren uppfattas vara tillskrynklad, mer på högersida än på vänstersidan. 

Trots detta är respektive huvud hos parfigur läsbar. 

 

Terrass V (1 guldfoliefigur) 

På f.nr 1860 (fig. 29) kan spår efter en vikning noteras på den vänstra figuren. Vikning verkar ha skett 

vertikalt, från topp till tå, hos vänsterfigur. Vecket är centrerat hos figuren och tolkas ha skett mot a-

sidan. På figuren till höger syns också ett veck men den inte lika säker då den inte är rak som vecket 

på figuren till vänster (fig. 29).  

4.2.2 Aska 

Även hos Aska uppkommer guldfoliefigurerna i varierande skick. Bilder på guldfoliefigurer som 

grävdes fram 2020 finns i den arkeologiska rapporten (Rundkvist 2021: 44–55) och i bilaga 2 av 

denna uppsats presenteras guldfoliefigurerna uppgrävda 2021. Nio parfigurer hittas nästan kompletta 

och välbevarade till bilden. Det gäller GG 5&8, 6, 7, 12, 14, 21, 300, 303 och 308, med GG 12 bäst 

bevarad av alla (fig. 30). Spår av vikningar som korsas över bilden saknas bland dessa. Hos två finns 

någon kant invikt och hos andra saknas i stället kanter eller hörnor men inte till den grad att det skulle 

påverka bilden, och tolkas som sentida.  

 

Andra guldfoliefigurer (GG 1, 2, 3, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 22, 301, 306, 307 och eventuellt 302) har 

uppträtt mer eller mindre vikta/hoprullade, vilket i sin tur påverkar bilden på ett eller annat sätt. Hos 

Fig. 29 Exempel på fyra av Helgös parfigurer. Från vänster till höger, f.nr 2593, 1412, 1860 och 1208. Bilder tagna från SHM. 
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en (GG 3) är det endast små kanter och hörnor som vikts inåt/rullats ihop. Det ska även tilläggas att då 

det är oklart att avgöra på bild om det handlar om en vikning eller hoprullande så kommer båda 

företeelserna att nämnas. På GG 1 har två hörnor (nordöstra och sydvästra) vikts inåt. Ena hörnan 

påverkar ena figurens huvud och del av överkropp. GG 2 påminner lite om Helgös f.nr 1860, där spår 

av en vikning uppträder vertikalt från topp till tå, centrerad hos vänsterfigur. Det är inte lika tydligt 

hos högerfigur men utgår man från bilden innan GG 2 rätats ut så har en vikning/hoprullning utförts 

även hos högerfigur (fig. 30). GG 9 är vikt på mitten. På GG 10 har det sydvästra hörnan, och 

troligtvis det sydöstra hörnan, vikts inåt. Vecken framstår nästan symmetrisk och påverkar både fötter 

och del av kroppen hos figurerna. GG 13 har ett rakt och tydligt veck ovanför figurernas fötter. 

Vecket är dock lite sned. GG 16 har ett veck nästan i mitten. GG 18 verkar också vara vikt på mitten. 

GG 19 är snarare hopknölad än vikt. GG 22 ger intrycket av att vara diagonalt vikt på mitten. Hos 301 

är ena hörnan invikt. Präglingen är så utsuddat att det inte går att urskilja vilka delar av figuren som 

påverkas. Även hos GG 302 är stor del av ena hörnan invikt. Vilken del av figurens som påverkas är 

oklart då präglingen är nästa utsuddat. Guldblecket är dessutom lät böjd på ena delen. På GG 306 

korsar ett tydligt veck, ovanför figurernas fötter. Vecket är sned. Vikningen på GG 307 påminner 

vecket på GG 2, den uppträder vertikalt och centrerad hos ena figuren. 

 

Hos sju av de vikta guldfoliefigurerna (GG 9, 16, 18, 19, 22, 301 och 302) är präglingen dessutom 

tillplattad/utsuddat att figurerna knappast syns. Hos vissa av dessa uppträder svaga konturer. Övriga 

guldfoliefigurer (GG 4, 9b, 11, 15, 17, 23, 208, 304, 305, 309 och 310) består av endast fragment. De 

flesta visar tydlig bild förutom GG 304 som har präglingen nästan utsuddat. GG 20 är den enda som 

framstår som hopknölad.  

4.2.3 Slöinge 

Slöingematerialet har varit problematiskt när det kommer till att föra en diskussion på ett 

systematiserat och ordningsamt sätt. De flesta bilder på guldfoliefigurerna har exempelvis saknat 

information som fyndnummer. I rapporten presenteras inte heller den exakta fyndkontexten för 

respektive guldfoliefigurer. I det här fallet har Lamms katalog varit behjälplig (2004:86–94) och 

därför valt att utgå från den. Katalogen presenterar bilder med fyndnummer och korta beskrivningar. 

Jag har även inkluderat guldfoliefigurerna som presenteras på bild i sida 65 i boken Slöingeprojektet 

1992–1996. Bilden presenterar 11 exempel på guldfoliefigurer med svårläst motiv (Lundqvist 

2003:64–5), fem ingår redan i Lamms katalog. Det som sker i stället är att analysen sker med 41 

guldfoliefigurer i stället för 57. 

 

Lundqvist tolkar de hopvikta guldfoliefigurerna som medvetet utförda handlingar (2003:64), men 

redogör inte för vad han bygger den tolkningen på. Det framgår inte heller vilka guldfoliefigurer det 

Fig. 30 Exempel på tre av Aska guldfoliefigurer, från vänster till höger GG 2 (utvikt), GG2 (outvikt), GG 12 och Gg 302. Foto: Björn 

Falkevik och Cheyenne Olander.  
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gäller. Av de 11 svårtolkade guldfoliefigurerna som presenteras på bild (Lundqvist 2003:65) är sex 

tillskrynklade, en uppvisar en tillplattad/utsuddat prägling, tre utgörs av fragment och en framgår 

också som skrynklig men inte i samma nivå som de andra sex. Av de 11 så har fem kunnat identifieras 

med fyndnummer. F.nr 1863, 1865 och 1870 ingår bland de sex tillskrynklade, 1867 är en av tre 

fragment och 1866 avser guldfoliefiguren som är mindre skrynklig.  

 

Tillplattad/utsuddat prägling verkar återkomma hos ytterligare nio guldfoliefigurer (i Lamms katalog) 

alla avbildandes parfigurer, då Slöinges material består av både enkel- och parfigurer. Den ”svaga” 

präglingen gäller oftast båda figurerna i motivet (f.nr 1861, 3004, 3008, 3010, 3014, 3017 och Slöinge 

A). F.nr 3017 har dessutom någon typ av vikning i mitten på guldblecket, som går mellan paret 

vertikalt. Det utsuddade präglingen kan också i vissa fall endast röra figuren till höger (f.nr 3002) eller 

till vänster (f.nr 3006). 

 

I gruppen av tillskrynklade kan Slöinge C inkluderas. Även om guldblecket är mindre skrynkligt så är 

det så pass mycket att det påverkar bilden, och paret framstår som deformerad. Hos f.nr 887 nämndes 

det i kapitlet för forskningshistorik om spår efter fyra stympningar i ansiktet hos en av figurerna. 

Tittar man på guldfoliefiguren som helhet är samma figur dessutom mer tillskrynklad än sin partner 

till höger.  

 

I katalogen finns även en utklippt guldfoliefigur, f.nr 1860 (se fig. 31). Det är oklart om det är den 

enda bland Slöinges guldfoliefigurer. Det som syns tydligt på bild är spår efter ett veck i nedre delen, 

och kanske även vid huvudet. Utgår man från illustreringsbilden så uppträder flera veck. En annan 

guldfoliefigur, f.nr 1869, har till synes tre runda prickar, i konvex form, som går diagonalt över 

överkroppen (se fig. 31), men annars intakt. Prickarna nämnts även av Lamm (2004:73). Liknande 

företeelse har inte setts på andra guldfoliefigurer inom samma lokal och storleken på prickarna 

varierar mellan två, en mindre och två större.  

 

I övrigt består katalogen för det mesta av nästintill kompletta guldfoliefigurer (ca 13), med någon 

avsaknad av en kant eller hörn men inget som direkt påverkar bilden. På ena enkelfigur (f.nr 350) är 

huvuddelen skadad och ger intrycket av att en bit saknas, men annars intakt. Övriga består av 

fragment (4 st). Av fragmenten visar de flesta en tydlig bild medan f.nr 695 är skrynklig. 

Fig. 31 Exempel på fyra av Slöinges guldfoliefigurer, från vänster till höger, f.nr 1967, okänd f.nr, 1860 och 1869. Bilder tagna från 

Hallands konstmuseum och Lamm 2004:88–9. Ej skala. 
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4.2.4 Västra Vång 

Från undersökning år 2013 samlas 29 guldfoliefigurer in, 27 nästintill kompletta och 2 fragmentariska 

guldfoliefigurer (Henriksson 2016:14). I diskussion nedan kommer guldfoliefigurerna identifieras 

efter benämningen dessa har i rapporten, det vill säga guldfoliefigur plus respektive nummer 

(förkortn. ’gg 1–30’). Bilder på samtliga, före och efter konservering, finns presenterad och 

katalogiserad i bilaga 2 av den arkeologiska rapporten för utgrävningen år 2013. Dessa kommer därför 

exkluderas från uppsatsens bilaga. 

 

Hela guldfoliefigurer med tydlig bild uppgår till 8 stycken (Gg 1, 8–10, 16–7 och 25–6). Hos vissa 

kan en kant eller hörn saknas men inget som påverkar bilden som hel. Gg 9 har små vikningar vid 

näsa, en hörna och fot. Dessa tolkas som sentida. Konservatorn har också noterat hål, var hålet är 

framkommer inte men tror att det är de tre prickarna som uppkommer på figurens kind. Dessa 

uppkommer hos flera av Västra Vångs enkelfigurer. Frågan är om denna företeelse har tillkommit 

efteråt? 

 

I materialet från 2013 uppkommer en hel del vikta guldfoliefigurer också (13 st). På gg 2 syns skarpa 

veck över kroppen medan huvuddelen verkar hopknölad. På gg 3 uppstår skarpa veck vid huvud och 

sida av kropp som gör att ansiktet och ena arm inte syns från a-sidan. Resten av kroppen är annars 

intakt. Gg 6 har fötterna vikt mot b-sidan, det innebär att huvud och överkropp är det enda som syns 

från a-sidan. Små vikningar förekommer på sidorna av figurens huvud samt näsa, men är troligtvis 

sentida. På gg 11 huvudet vikts diagonalt mot b-sidan vilket gör att huvudet inte syns från a-sidan. 

Resten av kroppen är intakt. Konservatorn skriver att vid benen på gg 12 finns ett kraftigt veck 

(Jahrehorn 2014:233). På bild syns dock inte vecket, i stället får man intrycket av ett fragmentariskt 

område vid fötterna, vilket också påpekas av konservatorn (2014:233). Annars är resterande av 

kroppen intakt. Gg 13 har, som skrivet av konservatorn, ”mjukare” veck (Jahrehorn 2014:234), mot b-

sidan, i mitten på guldblecket och i det sydvästra hörnet. Gg 14 (se fig. 32) är extra märkbart, den är 

enligt konservatorn kraftigt ihop vikt. Det som syns på bild är invikta fötter och huvuddel så att endast 

överkroppen syns från a-sidan. Gg 14 framstår som en liten ”paket” och guldfoliefigurer vikta till små 

”paket” har bland annat hittats i Bornholm, som nämnt i kapitlet för forskningshistorik. Gg 19 (se fig. 

32) är vikt diagonalt på mitten. Vikningen sker till synes mot b-sidan det innebär att från a-sidan syns 

endast halva kroppen. Guldfoliefiguren är annars intakt utan några mindre veck. Gg 22s har nästan 

hela huvudet vikt mot b-sidan så att endast kroppen och fötterna syns från a-sidan. Resten av kroppen 

är intakt förutom ett litet veck på ena foten. GG 24 (se fig. 32) är vikt på mitten mot b-sidan så att 

bara fötterna och halva kroppen syns från a-sidan. Gg 27 är hopvikt på ovandel att huvud och del av 

överkropp inte syns från a-sidan. Resten av kroppen verkar annars vara intakt. Hos gg 28 är huvud 

diagonalt vikt mot b-sidan. Endast resten av kroppen syns från a-sidan. Del saknas vid fötterna. På gg 

Fig. 32 Källa: Henriksson 2013, se bilaga 2 Konserveringsrapport 2014. Bild av Max Jahrehorn. Samtliga guldfoliefigurer är från 2013 

års utgrävning. 
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30 kan tre stora veck urskiljas vara placerad vid huvud, överkropp och nedre delen av överkropp. Inga 

veck verkar finnas vid benen och fötterna förutom ett litet veck vid foten som tolkas vara sentida. 

Hela figuren framstår som deformerad.  

 

Hos endast en, gg 5, har präglingen noterats vara svag av konservatorn (2014: 238) och instämmer 

med honom då figuren inte är lika tydlig markerad som de andra. Förutom det så har fötterna vikts 

mot b-sidan och vid huvudet syns en lätt böjning. Fyra guldfoliefigurer (Gg 4, 18, 23 och 29) ger 

intrycket av att vara hopknölad. Gg 7 och 15 består av fragment och gg 20 (se fig. 32) ger intrycket av 

att ha vridits nerifrån och upp fram till överkroppen. Huvudet är annars intakt med ett litet veck på 

näsan.  

 

I undersökning år 2017 påträffas totalt 13 stycken guldfoliefigurer, de flesta hela enligt fyndtabellen i 

bilaga 1 (Håkansson 2018). Även här förekommer små som större vikningar. Bilder på samtliga, före 

konserveringsprocessen, finns i bilaga 3 av den arkeologiska rapporten (Henriksson 2018) och 

kommer därför inte inkluderas i föreliggande uppsatsens bilaga.  

 

Gg 2 är hopvikt flera gånger. På bild får man intrycket av att både 

fötter och huvud, det vill säga toppen och botten av guldblecket, är 

invikt. Vilket i sin tur påminner om hur gg 14 (fig. 31) är vikt från 

2013 års utgrävning. Enligt konservatorn har denna varit svår att 

rengöra och under rengöringen görs upptäckten att huvudet var löst 

och delvis invikt (Jahrehorn 2018:29). Gg 4 har till synes nästan hela 

huvudet vikt mot, antagligen, b-sidan. Från a-sidan syns endast 

kroppen. Gg 17 har nästan hela huvudet vikt eller hoprullad mot b-

sidan, endast kroppen och fötterna syns från a-sidan. Resten av 

guldblecket till synes komplett. Konservatorn har noterat ett klipp 

hos denna figur. Gg 20 är vikt på mitten mot b-sidan. Från a-sidan 

syns halva kroppen och fötterna. Förutom några invikta kanter så 

verkar guldblecket vara komplett. Gg 35 har enligt konservatorn 

varit vikt på mitten och sedan utvikt (2018:33). Spår efter ett veck 

syns tydligt nästan centrerad på guldblecket. 

 

Gg 5, 15, 16, 18, 25 och 28 tycks vara nästan kompletta med några 

små skador, sprickor och vikta kanter. Inget som påverkar bilden 

eller figuren i helhet. Konservatorn har på gg 5 noterat en ritsad som 

han menar markerar för att klippa efter (2018:31). Det låter rimligt 

när man ser var linjen finns placerad men samtidigt måste man poängtera att i slutändan så klipptes 

det inte och man lät linjen stå kvar. Vad gäller gg 15 har denna ett löst fragment på toppen av blecket.  

 

Gg 3 består av ett fragment föreställandes ett huvud. Bilden är tydlig trots fragment. Gg 9, som hittills 

är den enda utklippta guldfoliefiguren i Västra Vångs samling, har, enligt konservator, ett öga 

markerat som penetrerar plåten svagt (fig. 31, Jahrehorn 2018:31). På figur 33 syns även en linje som 

skulle kunna markera munnen eller näsan. Denna figur har även ett klipp i ena foten och ett större 

klipp under hakan (fig. 33) som konservatorn menar kan förstås som att figuren blev ej avslutad. 

Därefter har det böjts ut när den legat i jorden (2018:42). Frågan är varför man låtit bli att klippa bort 

denna del, framför allt, det stora klippet under hakan (se fig. 33)? Speciellt när dessa har gjorts av 

hantverkare med hög expertis, som påpekat av Back Danielsson (2007:125). Jämför man Gg 3 med 

Fig. 33 Utklipp guldfoliefigur från 

Västra Vång, gg 9. Ett markerat öga 

och även mun syns på bild och även 

ett klipp, noterad av konservatorn. 

Källa: Jahrehorn 2018. Bild av Max 

Jahrehorn. 
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den utklippta figuren (g-h) från Uppåkra i figur 5, så skulle ”det stora klippet” i stället kunna 

föreställa en haka, en framåtskjutande haka. Förutom det kan en lätt böjning noteras vid halsen.   

 

Från utgrävning 2018 hittades endast en guldfoliefigur, som dessutom är Västra Vångs första parfigur. 

Den är delvis fragmentarisk och ger inga intryck av tydliga veck. Vad gäller guldfoliefigurerna hittade 

år 2019 så har den arkeologiska rapporten ännu inte publicerats och exkluderas därför från ovan 

analys. 

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån ovan diskussion notera att uppmärksamheten för 

guldfoliefigurernas skick, innan de viks ut eller genomgått en konserveringsprocess, har kommit på 

senare tid. Bilder har framför allt kommit från två platser, Västra Vång och Aska. Båda är, som 

tidigare nämnt, nytillkomna fyndlokaler när det kommer till upptäckten av guldfoliefigurer. Vad 

gäller Helgös och Slöinges bilder så presenteras guldfoliefigurerna efter det att de har rätats ut. Dessa 

har trots det inkluderats i diskussionen för en jämförelse och kanske upptäckten av något nytt bland 

dessa. Det är dock viktigt att poängtera vikten av att dokumentera guldfoliefigurernas skick när dessa 

väl uppkommer under en utgrävning. Guldfoliefigurerna ikonografi är lika viktig som hanteringen av 

dessa, och denna aspekt kommer kunna studeras och analyseras utförligare ju mer detaljerad 

dokumentationen blir. 

 

Mitt fokus i ovan analys har framför allt riktats på sådant tillstånd/skick som påverkar bilden som 

helhet i materialet, det vill säga inverkan på specifika delar av eller hela figuren/figurerna så att de 

knappast syns, eller blir deformerad. Skador och/eller avsaknaden av små kanter och hörna påverkar 

inte bilden, eller figuren direkt, och tolkas därför vara sentida. I materialet har framför allt fyra 

aspekter diskuterats, det vill säga vikta, skrynklade, svagt präglade samt kompletta guldfoliefigurer. 

Frågan är om det är forntida eller senare faktorer som orsakat att guldfoliefigurerna är vikta (i 

varierande form), skrynklade till (i olika nivåer och olika på olika ställen av blecket) samt svagt 

präglade. Många av dessa hittas i samma område som övriga guldfoliefigurer som är kompletta och 

tydlig bild.  

 

Enligt analysen ovan har en tabell sammanställts nedan. Det bör tilläggas att i vissa fall, framför allt 

hos Aska och Slöinge, har exempelvis en guldfoliefigur varit vikt och haft en utsuddat prägling. I så 

fall förekommer samma guldfoliefigur både i fältet ”vikta” samt ”utsuddat prägling”. Det innebär att 

antalet som registreras i tabellen kan överskrida antalet guldfoliefigur som inkluderats i analysen. 

Detta sker framför allt för både Aska och Slöinge. På första raden visas antalet guldfoliefigurer per 

plats analysen baserats på. 

 

 Helgö Aska Slöinge Västra Vång Totalt 

Totala samlingen av gff 26  35 41 43 145 

Vikta 2 (8%) 13 (37%) 2 (5%)  19 (44%) 36 (25%) 

Skrynkliga (hela el. 

delar) 

4 (15%)  10 (24%)  14 (10% 

Utsuddat/tillplattad 

prägling (hela el. delar) 

5 (19%) 8 (23%) 10 (24%) 1 (2%) 24 (17%) 

Kompletta 9 (35%) 10 (29%) 15 (37%) 15 (35%) 49 (34%) 

Hopknölad 2 (8%) 1 (3%)  4 (9%) 7 (5%) 

Fragment 4 (15%) 11 (31%) 7 (17%) 4 (9%) 26 (18%) 

Tabell 6 Sammanställning av skick hos guldfoliefigurerna. 
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Slår man ihop alla guldfoliefigurer är det intressant att notera de olika skick dessa uppkommer i, men 

också att samma skick inte förekommer på alla platser. Exempelvis anträffas antalet tillskrynklade i 

Helgö och Slöinge men inte i Aska och Västra Vång. Om nu denna aspekt är orsakad av 

postdepositionella förlopp borde inte tillskrynklade guldfoliefigurer uppkomma på alla platser? Beror 

det enbart på hur marken har brukats? Vad är det påverkar för att en guldfoliefigur blir extremt 

tillskrynklad som Slöinges f.nr 1967 och Helgös f.nr 1412 (se figur 29 och 31)? Enligt tabellen ovan 

så är antalet guldfoliefigurer med utsuddat/tillplattad prägling en av fyra, med 17%. Detta skick 

uppkommer framför allt i Helgö, Aska och Slöinge och verkar påverka främst guldfoliefigurerna 

avbildandes parfigurer. Materialet i Aska och Helgö består av parfigurer medan materialet från 

Slöinge utgörs av både enkel- och parfigurer, trots det, har den svaga präglingen påverkat endast 

parfigurer härifrån. Om det är en medveten handling är för tidigt att säga men bör kanske 

uppmärksammas. Vad kan orsaka att präglingen plattas till, eller till och med suddas bort? En del av 

de här kommer dessutom vikta, som exempelvis i Aska. 

 

I Västra Vång har i stället antalet vikta guldfoliefigurer varit utmärkande, många vid huvud och på 

mitten. Även i Aska, enligt tabellen ovan, verkar antalet vikta vara genomgående. Och sätter man ihop 

materialet från alla fyra utvalda platser, så är vikning vanligast efter antalet kompletta 

guldfoliefigurer. Vikning sker till synes både för par- och enkelfigurer. Antalet vikta enkelfigurer som 

vänder sig åt höger eller vänster var nästan jämnt fördelad, de som är vänd åt vänster uppgår till nio 

stycken och åt höger till sju stycken. Endast en var vänd framåt, mot betraktaren, och tre är osäkra på 

grund av oklar bild. Sammanlagt 20 enkelfigurer. Övriga vikta guldfoliefigurerna utgörs av 16 

parfigurer. Nio stycken har otydlig bild på grund av utsuddat prägling och kan därför inte relateras till 

någon figurativ gestik. Hos sju parfigurer är avståndet tydligt markerad hos fem och närgånget mellan 

två (en är dock osäker om det är närgånget, ej tydlig bild). 

 

I övrigt så har ovan analys varit fördelaktig för att få överblick över guldfoliefigurernas skick, på så 

sätt har exempelvis den tillplattade/utsuddade präglingen kunnat uppmärksammas. Tabellen visar 

också att antalet vikta, som påverkar bild och figur, är genomgående efter kompletta guldfoliefigurer. 

Ibland kan ett skick, exempelvis tillskrynklade, förekomma på en plats men inte på en annan plats. 

Tabellen leder vidare till andra frågor. Utförligare och större undersökning är möjlig att göra baserad 

på ovan analys. Genom att inkludera flera platser kan andra skick och tillstånd uppmärksammas och 

diskuteras. Kan det utsuddade/tillplattade präglingen uppträda hos parfigurer på andra platser 

exempelvis? 
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5. Diskussion: Gestik och manipulationer 

Genom att studera och diskutera samlingen av guldfoliefigurer i sin helhet (eller i alla fall det mesta 

av det) och jämföra olika aspekter som uppkommer i materialet mellan olika lokaler (och även inom 

samma lokal) har intressanta mönster och detaljer noterats som inte tidigare uppmärksammats lika 

mycket. Back Danielsson (2013) har påpekat vikten av att belysa den materiella kulturens deltagande 

inom en process som inte är statisk, utan föränderlig och aktiv hela tiden, vare sig det sker genom 

handlingar och/eller event. Vad gäller guldfoliefigurerna så är det som att föremålet i sig har 

”framkallat” någon typ av aktivitet från åskådaren, från tillverkaren till individen som höll i den/de 

menar Back Danielsson. Det kan ses på manipulationerna av vissa kroppsdelar hos figurerna, 

förekomsten av fenomenologiska aspekter i bilden, samt att vissa har vikts, ihoprullats och/eller 

klippts till, med mera (Back Danielsson 2013). Inspirerad av detta, samt David Morgans bildteori 

(2004) som diskuterar att bilder gör något mer än att bara representera något eller någon och därmed 

påverkar åskådarens tankar, känslor och beteende, valde jag undersöka två aspekter. Det första är 

vilka kroppsrörelser som kan skildras i ikonografin och det andra är hur guldfoliefigurerna har 

hanterats. Redan i kapitlet för forskningshistoriken kunde man se indikationer, utifrån 

sammansättningen av alla nämnda manipulationer, att dessa små guldbleck medverkat i någon typ av 

aktivitet tillsammans med åskådaren. Spåren efter manipulationer talar för att det har funnits någon 

typ en relation mellan material och individ. En relation som kanske vi, som västerlänningar och 

moderna individer, inte är vana vid och kan till och med ha svårt att förstå då man tenderar att läsa av 

bilder (Back Danielsson 2012:31). Det har påpekats av Back Danielsson bland annat att i andra 

samhällen används i stället andra kroppsliga sinnen (Back Danielsson 2012:31) vilket skulle även 

kunna gälla för ett samhälle under yngre järnålder där bilder har upplevts på andra sätt än vårt sätt. 

 

Första analysdelen gjordes av figurativa gester hos par- och enkelfigurer. Av motivet parfigur har 

aspekterna huvudposition, avstånd mellan paret och förekomsten av händer undersökts. Hos 

enkelfigurer har förekomsten av händer samt åt vilket håll de vänder sig till undersökts. De olika 

aspekterna har därefter sammanställts i olika tabell och avslutats med en kort sammanfattande 

diskussion i respektive avsnitt. Det som har noterats är bland annat variationen av huvudpositioner 

bland parfigurer. Genomgående är par som tittar upp samtidigt och par som tittar framåt samtidigt, det 

vill säga på varandra. Det förekommer också par där ena tittar upp och andra framåt, det vill säga på 

sin motpart. Vad kan de olika huvudpositioner säga oss? Kan detta spegla olika aktiviteter som ägde 

rum bland paren? Vad betyder det att titta upp? Tittar man efter något/n? Eller är det en 

kroppshållning som resulterar efter att man ha gjort eller tagit något? 

 

Hos parfigur är uppvisningen av två händer (en hand per figur) vanligast, till skillnad från 

enkelfigurer där avsaknaden av händer är genomgående. Denna skillnad är anmärkningsvärt. Varför 

uppträder parfigurer med två händer och enkelfigurer utan händer? Kan skillnaden bero på att de olika 

aktiviteterna som framgår i ikonografin är olika för par- respektive enkelfigurer? Kan detta betyda att 

antalet händer kan också påverka ”handlingskraften” föremålet besitter? Och inkluderas därför i olika 

aktiviteter tillsammans med individen, parfigur skild från enkelfigur? Detta med tanke på att par- och 

enkelfigurer uppkommer i två skilda platser som till exempel i Västra Vång. Om nu enkelfigurer inte 

använder sig av händer, är det andra kroppsdelar som enkelfigurer i så fall använder sig av i stället? 

Engagemanget är, som tidigare skrivet, till synes olika för par- och enkelfigurer. Vad gäller 

enkelfigurer som vänder sig åt höger eller vänster så fanns det inga större skillnader. Antalet var 

nästan jämnt fördelad. Endast en enkelfigur tittar upp och fem tittar framåt, mot betraktaren. 

Skillnaden är stor mellan majoriteten som rör sig åt sidorna och de få som rör sig annorlunda. De som 
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rör sig annorlunda har dessutom en annan utstyrsel än majoriteten som rör sig åt sidorna. Kan denna 

rörelse, och de olika riktningar, spegla i sin tur olika roller? Där de som rör sig annorlunda har en 

annan roll än majoriteten av deltagarna? Och påverka individen på andra sätt? Det är också intressant 

att notera att hantverkaren har tagit sig tiden att skapa enkelfigurer som rör sig åt olika håll, hade det 

inte varit lättare att välja en riktning/mall och därmed producera alla enkelfigurer efter det? Detta kan 

i stället visa att riktningen som enkelfigurerna vänder sig till spelar roll och kan till och med ha en 

betydelse.  

 

I parfigurernas fall så har de flesta någon att vända sig till, här har i stället olika avstånd mellan paren 

noterats. Från att vissa är extremt närgångna till att andra har ett tydligt avstånd emellan. Genom att 

studera de olika avstånden slås man av tanken att parfigurerna inte alls behöver representera ett 

kärlekspar, vilket har varit en vanlig tolkning. Ja, i vissa fall kan faktiskt taget handla om en kyss, 

framför allt hos parfigurerna som är extremt närgångna. Men vad gäller för resterande par? Kan inte 

de olika avstånden i stället spegla olika aktiviteter?  I övrigt så kan man säga att av ovan utförda 

analyser har detaljer hos guldfoliefigurerna uppmärksammats som inte tidigare bemärkts på samma 

sätt. Detta ger möjligheten att i framtiden analysera ovan aspekter, och flera andra, mer djupgående. 

Dessa kan sedan relateras vidare till exempel till utstyrsel, handgester kan studeras i relation till 

avståndet mellan paren, eller om det finns gemensamma egenskaper hos parfigurer som tittar upp eller 

tittar framåt med mera? Ovan analys kan till och med göras större genom att inkludera material från 

flera andra fyndlokaler. På så sätt kan till och med nya rörelser uppmärksamma. 

 

Andra fältet som föreliggande undersökning baserats på är manipulationer. Jag har framför allt 

fokuserat på sådant tillstånd/skick som påverkar bilden och figuren i sig. Små veck och sprickor av 

kanter och hörn påverkar inte bilden eller figuren i sin helhet och tolkas därför som sentida. Enligt 

tabellen var antalet vikta varit genomgående efter kompletta guldfoliefigurer. Av de vikta så utgjordes 

dessa av 20 enkelfigurer och 16 parfigurer. Inte stor skillnad däremellan. Mer än hälften av 

parfigurerna hade tillplattad/utsuddat prägling, hos sju fanns ett markerande avstånd mellan paren och 

endast två parfigurer var närgångna (en är dock osäker). Det är också intressant att förutom vikning så 

har bilden hos nio varit tillplattad. Kan detta ha skett med tiden efter att de har hamnat i jord? Det 

förklaras dock inte av andra vikta guldfoliefigurer, exempelvis i Västra Vång, har bilden intakt trots 

vikning. Är den utsuddade präglingen en medveten handling? Det är svårt att fastställa något i nuläge, 

samtidigt återkommer denna företeelse i tre platser, Helgö, Aska och Slöinge, och till synes endast 

hos parfigurer. På grund av otydlig bild så har de tillplattade/utsuddade guldfoliefigurerna varit svårt 

att relatera till figurativa gester.  

 

Sammanfattningsvis, genom att sätta samman guldfoliefigurer från de olika lokalerna har, som 

tidigare nämnt, olika skick kunnat uppmärksammas. Antalet vikta kommer i andra plats och utsuddat 

prägling i fjärde plats i tabellen. Kompletta guldfoliefigurer är vanligast. Materialet från Aska och 

Västra Vång har presenterats med bilder av materialet efter att de grävts upp och innan de rätats ut. 

Men denna typ av dokumentation har man kunnat se exempelvis de olika variationer av vikningar, 

vilket, i sin tur, visar på vikten av att genomföra en noggrann dokumentation. I Helgös och Slöinges 

fall har bilderna presenterat guldfoliefigurerna efter att de har rätats ut vilket försvårar arbetet för 

analys av hanteringen av guldfoliefigurer. I början av kapitlet för analys av manipulationer skrev jag 

att det är svårt att avgöra vad som faktiskt är resultat efter manipulation då postdepositionella förlopp 

kan påverka materialet. Denna fråga kvarstår. Det är en svår fråga och för tidig att besvara, men som 

jag tror kan hjälpas genom att genomföra en liknande sammanställning från flera andra fyndlokaler 

och därefter jämföra. Vilka företeelser är återkommande? Kan man se mönster eller indikationer? Kan 

nya skick uppkomma vid en liknande sammanställning? För att underlätta en sådan analys behövs 
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också en noggrannare dokumentation av guldfoliefigurerna. Denna typ av analys kan även öppna upp 

för diskussion gällande guldfoliefigurernas skick vilket kan vara blir behjälpligt för frågan om dessa 

är resultat efter medvetna eller inte medvetna handlingar. Jag tror även att experimentell arkeologi kan 

vara en möjlighet, genom att rekonstruera förloppet när en guldfoliefigur hamnar i jord. 

6. Sammanfattning 

Guldfoliefigurerna har haft forskarnas uppmärksamhet redan på 1700-talet och förnyades, om inte 

stärktes ytterligare, när antalet uppgick till mer än 2900 stycken i slutet av 1900-talet. Trots det är det 

en svårdefinierbar grupp vars betydelse och funktion är omdiskuterad än idag. Guldfoliefigurerna kan 

vara de minsta artefakter vi har kvar från yngre järnålder, mer specifikt från folkvandrings- och 

Vendeltiden. Deras storlek är ungefär lika stor som ett halvt frimärke och utgörs av millimeter tunt 

guldbleck med avbildat motiv, trots det har det inte hindrat hantverkaren att skapa så detaljrika motiv 

som för blotta ögat är nästan omöjligt att se. I kapitel ett presenteras uppsatsens syfte, teori, 

frågeställningar, metod samt material. Med stöd av Back Danielssons teori att guldfoliefigurerna har 

”framkallat” någon typ av aktivitet från åskådaren och David Morgans diskussion om att bilder kan 

påverkar åskådarens tankar, känslor och beteende, valdes undersökningen av två aspekter ut. 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för guldfoliefigurerna genom att undersöka figurativa gester 

och manipulationer. Detta görs genom att undersöka materialet från nya synvinklar som inte tidigare 

uppmärksammats lika mycket. Materialet består av guldfoliefigurer från fyra platser, Helgö, Aska, 

Slöinge och Västra Vång. 

Uppsatsens frågeställningar är: 

1) Vilka olika typer av figurativa gester skildras på guldfoliefigurerna?  

2) Hur har guldfoliefigurerna hanterats och manipulerats? 

3)Vad kan utläsas utifrån de figurativa gesterna samt manipulationer?  

4) Finns det något samband emellan gestik, manipulationer och plats? 

 

I kapitel två redogörs tidigare forskning av guldfoliefigurerna med fokus på figurativa gester och 

manipulationer. Detta kapitel delas därav upp i två underkapitel. Underkapitel 2.1 Figurativa gester 

redogör för vilka (figur)grupper samt kroppsdelar, hos figurerna, som har varit omdiskuterat och hur 

dessa har tolkats. Underkapitel 2.2 Manipulationer behandlar uppmärksammade manipulationer som 

uppkommer i materialet och hur dessa har tolkats. Kapitel tre introducerar läsaren för de fyra utvalda 

fyndlokalerna. Beskrivningen börjar från den stora bilden för att sen avslutas med guldfoliefigurernas 

exakta fyndkontext. I Kapitel fyra genomförs min egen analys av gester och manipulationer. Kapitlet 

blir uppdelad i två avsnitt, 4.1 figurativa gester och 4.2 Manipulationer. För att skapa en ordning för 

undersökningen av figurativa gester väljer jag att dela upp materialet mellan 4.1.1 parfigurer och 4.1.2 

enkelfigurer. Dessa delas i sin tur efter de olika aspekterna som analyseras, det vill säga för parfigurer 

undersöks 4.1.1.1 Huvud och 4.1.1.2 Kroppshållning samt förekomsten av händer. För 4.1.2 

enkelfigurer analyseras 4.1.2.1 Kroppshållning samt 4.1.2.3 Förekomsten av händer. För varje avsnitt 

inkluderas en kort sammanfattande diskussion. I avsnitt 4.2 Manipulationer diskuteras vad som kan 

observeras på materialet utgåendes grävrapporter och bilder. Detta avsnitt delas upp mellan de olika 

fyndlokalerna, det vill säga 4.2.1 Helgö, 4.2.2 Aska, 4.2.3 Slöinge och 4.2.4 Västra Vång. Och även 

här förekommer en kort sammanfattande diskussion i slutet av sista avsnitt. Resultatet från 

undersökningarna sammanfattas i kapitel fem. I sammanställningarna av huvudpositioner, 

kroppshållningar samt förekomsten av händer i ikonografin, både hos par- och enkelfigurer, har 

intressanta detaljer och mönster framgått. Hos parfigur förekommer det oftare att båda tittar upp eller 

på varandra. Men det händer också, i vissa fall, att en tittar upp medan den andra tittar på sin motpart. 
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Mellan enkelfigurer som vänder sig åt höger eller vänster är det jämnt fördelat. I några enstaka fall 

tittar en enkelfigur upp och fem framåt, mot åskådaren. Jämför man mellan par- och enkelfigur så har 

enkelfigurer, till synes, ingen att vända sig till skillnad från parfigurer. Så varför har man valt att rikta 

enkelfigurer åt olika håll? Det har också noterats att paren i motivet parfigur kan vara extremt 

närgångna till att hålla ett markerande avstånd från varandra och att uppvisningen av två händer (en 

hand per figur) är vanligast. Till skillnad från parfigurer så är avsaknaden av händer tydlig hos 

enkelfigurer. Sättet att engagera sig tolkas vara olika för par- och enkelfigurer. Andra fältet som 

föreliggande undersökning baserats på är manipulationer. Om det faktiskt handlar om manipulationer 

är svårt att avgöra då postdepositionella förlopp kan påverka materialet. Så denna fråga kvarstår. Trots 

det har en sammanställning utförts med fokus på sådant tillstånd/skick som påverkar bilden och 

figuren i sig. Enligt tabellen var antalet vikta genomgående efter kompletta guldfoliefigurer. I fjärde 

plats uppkom guldfoliefigurer med tillplattad/utsuddad prägling. Är den utsuddade präglingen en 

medveten handling? Det är svårt att fastställa något i nuläge, men samtidigt återkommer denna 

företeelse i tre platser, Helgö, Aska och Slöinge, och verkar endast påverka parfigurer. Ovan 

sammanställning öppnar upp för flera frågor samt diskussion. Här har exempelvis vikten av att utföra 

en noggrannare dokumentation av guldfoliefigurernas skick efter det att de har grävts upp och innan 

de viks ut påpekats. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Källa för samtliga fotografier, illustrerade och tecknade bilder finns specificerad i detalj i avsnittet för 

material på sid. 7. Fotografierna och bilder presenteras inte skalenligt. 

8.1.1 Parfigur – figurativa gester 

 

Helgö – huvud (15) 
 

 
Fyndnummer 255               Fyndnummer 476                                   Fyndnummer 603 

SHM 25075:255                 SHM 25075:476                                     SHM 25075:603           

 

   
Fyndnummer 686                        Fyndnummer 735                            Fyndnummer 737 

SHM 25075:686                          SHM 25075:735                              SHM 25075:737 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 961                                  Fyndnummer 962 

SHM 25075:961                                    SHM 25075:962 

 

 

 

 

 

  

Fyndnummer 1101                             Fyndnummer 1186 

SHM 25075:1101                               SHM 25075:1186 
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Fyndnummer 1208                             Fyndnummer 1860                 Fyndnummer 2593 

SHM 25075:1208                               SHM 25075:1860                    SHM 25075:962 

 

 

 

  
Fyndnummer 4010                            Fyndnummer 15001 

SHM 25075:4010                              SHM 25075:15001 

 

Aska – huvud (10) 

 
 

 

 

 

GG 2                                                              GG5&8 

 

  

 

 

 

 

GG 6                GG 10 

 

 

 

 

 

 

GG 12      GG 21 
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GG 300                                                           GG 303 

 

 

 

 

 

 

GG 306      GG 307 

 

 

Slöinge – huvud (35) 
 

  
Fyndnummer 64                                   Fyndnummer 428                    Fyndnummer 692        

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 695                                 Fyndnummer 887 

 

                                                                          
Fyndnummer 1861              Fyndnummer 1865 

 

Fyndnummer 1866                     Fyndnummer 1867                       Fyndnummer 1868 
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Fyndnummer 1870                 Fyndnummer 1874 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

Fyndnummer 1875                         Fyndnummer 1877 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 2998                            Fyndnummer 2999 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 3000          Fyndnummer 3002 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 3003             Fyndnummer 3004 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 3005         Fyndnummer 3006 
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Fyndnummer 3007                                 Fyndnummer 3008 

 

 

 

 

      

Fyndnummer 3010                                              Fyndnummer 3011 

  

 

 

   

 

 

Fyndnummer 3013                                        Fyndnummer 3014 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 3015                                          Fyndnummer 3016 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 3017             Fyndnummer 3018 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 3019                                      Fyndnummer 3020 
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Slöinge A 
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Helgö – kroppshållning och förekomsten av händer (13) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 476           Fyndnummer 477 

SHM 25075:476                                                   SHM 25075:477 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 591                                                  Fyndnummer 603 

SHM 25075:591                                                    SHM 25075:603                                          
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Fyndnummer 686                                                   Fyndnummer 715b 

SHM 25075:686                                                     SHM 25075:715b 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 961                                             Fyndnummer 962 

SHM 25075:961                                               SHM 25075:962 

 

     
Fyndnummer 1101                                           Fyndnummer 1186 

SHM 25075:1101                                             SHM 25075:1186 
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Fyndummer 1208                                            Fyndnummer 1860 

SHM 25075:1208                                            SHM 25075:1860 

 

 

               Bild på fyndnummer 4009 SHM 25075:4009  

                  finns i Excavations at Helgö XVI, sid. 84. 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 2593 

SHM 25075:2593 

 

Aska – kroppshållning och förekomsten av händer (12) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      GG 2      GG 3 
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       GG 5&8      GG 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      GG 10      GG 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GG 21               GG 300 
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 GG 303              GG 306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GG 307             GG 308 

 

 

Slöinge – kroppshållning och förekomsten av händer (35) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 64         Fyndnummer 428                      Fyndnummer 692 
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Fyndnummer 695   Fyndnummer 887                 Fyndnummer 1861 

 

 

Fyndnummer 1865                         Fyndnummer 1866                       Fyndnummer 1867 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 1868                             Fyndnummer 1870          Fyndnummer 1874 
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Fyndnummer 1875                    Fyndnummer 1877                         Fyndnummer 2998 

 

 

 

Fyndnummer 2999          Fyndnummer 3000                    Fyndnummer 3002 

 

 

 

Fyndnummer 3003                       Fyndnummer 3004                   Fyndnummer 3005 
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Fyndnummer 3006                          Fyndnummer 3007                      Fyndnummer 3008 

 

 

 

Fyndnummer 3010                      Fyndnummer 3011                        Fyndnummer 3013 

 

 

 

Fyndnummer 3014                    Fyndnummer 3015                         Fyndnummer 3016 
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Fyndnummer 3017                        Fyndnummer 3018                     Fyndnummer 3019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 3020                      Fyndnummer 3022 
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8.1.2 Enkelfigur – figurativa gester 

Slöinge – kroppshållning och förekomsten av händer (6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 274&696                      Fyndnummer 328&508                    Fyndnummer 701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 1860                             Fyndnummer 1869                        Fyndnummer 3001 

 

Västra Vång – kroppshållning och förekomsten av händer 
 

För bilder av Västra Vångs 42 enkelfigurer från 2013 och 2017 års utgrävning se katalogen 

producerad av Löfving (2020: 111–125). 
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Översiktsbild över enkelfigurer från 2019s års utgrävning, foto: Max Jahrehorn, Oxider 

AB/Blekinge museum. 
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8.2 Bilaga 2 

8.2.1 Manipulationer 

Källa för samtliga fotografier, illustrerade och tecknade bilder finns specificerad i detalj i avsnittet för 

material. Fotografierna och bilder presenteras inte skalenligt. 

 

Helgö 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 255                    Fyndnummer 476                          Fyndnummer 477 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 591                         Fyndnummer 603                           Fyndnummer 686 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 715a                         Fyndnummer 715b                  Fyndnummer 735 
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Fyndnummer 737                             Fyndnummer 934                        Fyndnummer 961 

 

Fyndnummer 962                            Fyndnummer 1101                      Fyndnummer 1186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 1208                             Fyndnummer 1412                 Fyndnummer 1413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnummer 1546                              Fyndnummer 1860                  Fyndnummer 2052 
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Fyndnummer 2593                         Fyndnummer 3500                           Fyndnummer 4010 

 

 

 

     Bild på fyndnummer 4009 SHM 25075:4009  

                  finns i Excavations at Helgö XVI, sid. 84. 

 

 

 

 

 

 

  

Fyndnummer 15001 

 

Aska 

Foto: Björn Falkevik & Cheyenne Olander. 

 

Slöinge 
Samtliga 35 bilder finns katalogiserad av Lamm (2004:86–94). Resterande 11 finns på bild i boken 

Slöingeprojektet 1992–1996 (Lundqvist 2003:64–5). 

Västra Vång 
Bilder på samtliga guldfoliefigurer från 2013 och 2017 års utgrävning finns i de arkeologiska 

rapporterna (Henriksson 2016 och 2018). 


