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This essay examines the Proto-Indo-European motif of the Divine Twins, as it has been 
interpreted in Scandinavia during the Bronze and Iron Ages. Because of the difference in 
opinion between archaeological researchers regarding when the Divine Twins disappeared, an 
examination of the material culture that has been connected to this motif is undertaken. Duality 
as a concept is used to discuss the relationship of mythological twins to, on one hand, likeness 
and closeness, and, on the other, opposing personalities, contrasting aspects and animosity. 
Based on the analysis of the Scandinavian material culture, it is concluded that the Divine Twins 
as a motif survived the debated Bronze Age collapse. Furthermore, the inclusion of Nordic 
ethnographic accounts from the 19th and 20th century may imply that the Divine Twins 
survived, at least in popular beliefs, well into the 1900s.   
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1. Inledning 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Tvillingar är ett fenomen som lämnar få människor världen över oberörda. Två av de vanligare 
reaktionerna på tvillingfödsel genom historien tycks vara ytterligheter, vilket påpekas av 
folkloristen Tillhagen (1989: 48) - antingen vördades barnen som heliga eller missaktades som 
farliga. Oavsett vilket har den ena eller båda två typiskt tillskrivits ett magiskt ursprung. Det är 
därför föga förvånande att tvillingskap har gett avtryck i många mytologiska framställningar, 
bland annat i de kulturer som har sina rötter i samma indoeuropeiska mylla, där tvillinggudar 
enligt forskare som Garrett Olmstedt ska ha haft en stark symbolisk betydelse (Kristiansen & 
Larsson 2005: 258, 262). Mytologiskt framställs tvillingar ofta dualistiskt, alltså som motsatser: 
en av dem skildras som passiv medan den andra är aggressiv; den ena knyts till ljus och hens 
tvilling till mörker, etcetera (Ward 1968: 4, 5). 

 
I Norden finns uppgifter som samlats in av folklorister som tyder på att tvillingar har ansetts ha 
magiska krafter ända in på 1900-talet (Tillhagen 1983: 262). Inom nordisk mytologi finns flera 
syskonpar som möjligen kan läsas som tvillinggudar, men inget av dem är fastslaget i text. En 
mängd föremål som har tolkats som tvillingsymbolik förekommer från skandinavisk brons- och 
järnålder, det senare åtminstone till vendeltiden (Andrén 2020: 1457–1462). Åsikterna går dock 
isär om den förmodade tvillingkulten alls återfinns efter bronsåldern (Kristiansen & Larsson 
2005; jfr ex. Andrén 2020 och Ward 1968). Den mesta arkeologiska forskning som utförts är 
avgränsad till hur tvillingar har framställts mytologiskt, främst motivet av ett särskilt gudomligt 
tvillingpar med protoindoeuropeiskt ursprung, ofta kallat de gudomliga tvillingarna (eng. the 
Divine Twins) (se ex. Ward 1968; Magnus 2001; Kristiansen & Larsson 2005). Ett annat ämne 
som berörts är efterbörden, som i Sverige, i likhet med många andra länder, har setts som en 
sorts död tvilling till barnet (Østigård & Kaliff 2020: 118).  

 

Med avstamp i ovan förhållanden ämnar denna uppsats undersöka de fornnordiska 
föreställningarna om de gudomliga tvillingarna under järnåldern och tvillingsymboliken i den 
materiella kulturen från denna period. Nedan frågor sammanfattar uppsatsens syfte:  

1. Vilket stöd finns i de skandinaviska källorna från järnåldern, både de textuella och hos 
den materiella kulturen, för en kult runt gudomliga tvillingar? 

2. Hur förhåller sig de gudomliga tvillingarna i den skandinaviska kontexten till dualismen 
som koncept? 
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1.2. Teori och metod 

Uppsatsen använder sig av en beskrivande och jämförande metod där information från 
arkeologisk forskning sammanfattas, samt jämförs i de fall där forskares åsikter går isär. De 
källor uppsatsen tar avstamp i är arkeologiska vetenskapliga texter, samt materiell kultur 
kopplad till dessa. Den materiella kulturen undersöks med avsikt att utröna om den utifrån 
formspråk, symbolik och ibland fyndkontext är väl understödd som tvillingsymbolik. För att nå 
en djupare förståelse av hur tvillingar har framställts mytologiskt i det fornnordiska samhället 
omfattar uppsatsen en översikt av den arkeologiska forskningen runt de gudomliga tvillingarna 
och i mindre mån andra tvillinggudar, grundad i antika texter och bronsålderns och järnålderns 
materiella kultur i Skandinavien. Jag berör också den forskning som gjorts om tvillinghärskare 
under bronsåldern, som enligt Kristiansen och Larsson (2005: 265) kan ha ansetts förkroppsliga 
de gudomliga tvillingarna på jorden. Den heroiska berättartraditionen sammanfattas där den 
använts av Ward och Andrén för att finna stöd för tvillinghärskarna. Dessutom innefattar 
uppsatsen en kort forskningshistorik över tolkandet av möjliga tvillingpar i det isländska 
sagamaterialet, specifikt de båda Eddorna. Motiveringen av valet av uppsatsens källor, och de 
diverse källkritiska aspekter de medför, beskrivs under nästa rubrik. 

När det gäller den materiella kulturen undersöker uppsatsen både Kristiansens och Larssons 
tolkningar av bronsåldersmaterial, samt den till viss del skilda tolkning som gjorts av bland 
andra Andrén, Magnus, Hauck och Ward, som också inkluderar arkeologiskt material från 
järnåldern. De kriterier dessa forskare har använt sig av för att utläsa tvillingsymbolik i materiell 
kultur sammanfattas och analyseras för att tydliggöra vad de baserar sina tolkningar på. 
Materialen från bronsåldern och järnåldern belyses också mot bakgrund av den omfattande 
forskningen som berör de gudomliga tvillingarna som motiv. De två tidsperiodernas materiella 
kultur jämförs sedan med varandra, för att klarlägga om de kriterier som finns för att tolka in 
tvillingsymbolik i bronsåldersmaterialet skiljer sig åt från järnålderns materiella kultur.  

Relevant för uppsatsens syfte är bakgrunden till skiljelinjen som går mellan Kristiansen och 
Larsson, som menar att tvillingsymboliken försvinner under tidig järnålder, och till exempel 
Andrén, som framhåller att den förekommer åtminstone fram till vendeltiden. Detta är en bisats 
i en större ontologisk vattendelare, där en uppdelning kan skönjas mellan två grupper av 
forskare. Kristiansen och Larsson, samt Kaul och Jensen är några av de arkeologiska forskare 
som anser att bronsåldern dominerades av en solreligion. De ser bronsåldern som ett särskilt 
sammanhängande fenomen, en longue durée, som tar slut runt 500 f.v.t. vid övergången till 
järnåldern (Andrén 2014: 180, 181; jfr ex. Jensen 1997, Kaul 2004 och Kristiansen & Larsson 
2005). Andra forskare, som Andrén, Gelling och Davidsson, anser att dyrkan av solen inte var 
lika förhärskande, utan samexisterade med en rad trosföreställningar även under bronsåldern, 
samt att solen som mytisk symbol förekom längre, enligt Andrén åtminstone till 500-talet e.v.t. 
De menar generellt att brytningen mellan brons- och järnålder inte var fullt så genomgripande. 
Eftersom de gudomliga tvillingarna har kopplats till myter runt solen kan tvillingarna som 
motiv möjligen knytas till solen som religiös symbol (Andrén 2020: 1480; se även Gelling & 
Davidsson 1969).  

Tvillingskap tenderar att ha anknytning till olika dualiteter. Dualism är därför ett koncept som 
är relevant för detta arbete. Dualismen innebär att världen förstås och delas upp i binära 
motsatser. Den franska antropologen Lévi-Strauss menade att betydelse skapas genom att 
samhällen organiserar sig runt motstående kategorier, som manligt-kvinnligt, liv-död, rått-kokt, 
och så vidare (Olsen 2003: 167). Det var via honom strukturalismen, där dualismen är en 
nyckelingrediens, kom att introduceras inom arkeologin. Ett annat element av strukturalismen 
som arkeologin adopterade var dess fokus på språk som ett sätt att utläsa dessa underliggande 
dualiteter. Postprocessuella arkeologer som Ian Hodder menade att materiell kultur gick att läsa 
som språk och därigenom kunde avslöja dualismer i det förflutna. Han framhöll utifrån en sådan 
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läsning av materiell kultur att det neolitiska Europa strukturerades runt en rad binära motsatser. 
Särskilt gjorde Hodder här en uppdelning mellan domus, vilket står för hem, domesticering och 
liv, och agrios, som symboliserar det vilda, döden och det som är bortanför hemmet (Harris & 
Cippola 2017: 24). Strukturalismen följdes snart av poststrukturalismen, som är en mångfald 
av filosofiska ideologier. Inom arkeologin var en av de viktigaste idéerna som formulerades av 
poststrukturalismen att text var en bättre metafor för materiell kultur än språk. Detta betydde 
att tolkningen av ett enskilt föremål kunde förtydligas av hur det relaterade till andra ting och i 
vilken kontext det hittades. Det innebar också en ny åskådning som framhöll att om materiell 
kultur var en text kunde den läsas på olika sätt. Flera tolkningar var möjliga, om än mer eller 
mindre troliga (Harris & Cippola 2017: 26). Jag antar det poststrukturalistiska synsättet att 
materiell kultur bör läsas som text, snarare än språk. Strukturalismens fokus på dualismer är 
dock relevant utifrån tvillingmotivets nära förhållande till dualismer, vilket diskuteras närmare 
under avsnittet om gudomliga tvillingar. 
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1.3. Val av källor och källkritiska aspekter 
Ett flertal verk som berör de gudomliga tvillingarna har valts ut. Uppsatsen lägger särskild vikt 
vid forskningen av Andrén (2014, 2020) och Kristiansen och Larsson (2005), då deras 
ståndpunkter så tydligt står emot varandra gällande när de anser att tvillingsymboliken upphör. 
Wards (1968) verk har valts ut då det är inflytelserikt vad gäller senare forskning om de 
gudomliga tvillingarna. Särskilt i Skandinavien är det de gudomliga tvillingarna som mestadels 
har beforskats arkeologiskt. Dessutom omfattar denna forskning hos alla fyra ovannämnda 
forskare de gudomliga tvillingarnas påstådda länk till jorden, tvillinghärskarna. Relevant är att 
varken de gudomliga protoindoeuropeiska tvillingparen eller de jordiska tvillinghärskarna finns 
textuellt belagda i Skandinavien. Allt som skrivits om saken tar därför av nödvändighet avstamp 
i jämförelser med andra indoeuropeiska kulturer och i tolkningar av den materiella kulturen.  

 

Många av de symboliska aspekterna som finns omnämnda i de textuella källorna vad gäller de 
gudomliga tvillingarna tycks gå att skönja i det arkeologiska fyndmaterialet i Skandinavien, 
vilket uppsatsen går närmare in på under avsnittet som avhandlar den materiella kulturen. 
Viktigt att ha i åtanke är dock att det finns en reell risk att dra tolkningar runt en kosmologisk 
företeelse som tvillinggudar för långt. En fråga som här är relevant är själva inläsningen av 
tvillingsymbolik i den materiella kulturen. Var går gränsen mellan att två föremål helt enkelt 
förekommer tillsammans, och att de faktiskt åsyftar tvillingskap? Med ett alltför vidlyftigt 
inläsande av tvillingsymbolik i all tvåfaldighet riskerar vår tolkning att bli en självuppfyllande 
profetia, där vi ser vad vi vill se. Jag anser att en tolkning av materiell kultur bör göras med 
försiktighet och vara väl förankrad i den symbolik som kan utläsas hos de skriftligt belagda 
gudomliga tvillingarna. I analysen undersöks frågan runt den materiella kulturen därför först av 
allt.  

 

De båda Eddorna, Snorres Edda och den poetiska Eddan, har valts eftersom de är två av de 
främsta källorna till vår nuvarande kunskap om de nordiska myterna. Värt att ha i åtanke är 
dock att de nedtecknades flera hundra år senare än de samhällen och mytologiska fenomen de 
avhandlar, eftersom skriftspråket kom med kristnandet (Krisjánsson 2007: 22). De arkeologiska 
och ikonografiska bevisen antyder dock att mytologin som skildras i Eddorna uppstod under 
400- eller 500-talen e.v.t. (Kristiansen & Larsson 2005: 23). Eddorna är därför relevanta för 
frågan om gudomliga tvillingars förekomst under järnåldern. Båda verken är nedtecknade på 
isländska och kommer ur handskrifter. Snorres Edda är från 1220-talet, medan den poetiska 
Eddans författare och den exakta tidpunkten för nedtecknandet är okänd – vissa av kvädena tros 
vara nedskrivna redan på 1100-talet (Kristjánsson 2007: 25, 26). Detta gör att stycken saknas 
och betydelse är omtvistad, på grund av översättningsproblematik och bristfällig bevaring av 
själva nedskrifterna. Eddorna är dessutom enskilda personers sammanfattning av en rik, 
muntlig tradition. På grund av avsaknaden av fastslagna tvillingpar blir all utläsning av 
tvillingsymbolik i dessa verk en tolkningsfråga. 
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2. Forskningshistorik och bakgrund 

2.1. De gudomliga tvillingarna och andra tvillinggudar 
I detta stycke följer först en kort sammanfattning av somliga egenskaper som utmärker 
gudomliga tvillingpar i allmänhet, sedan beskrivs det särskilda tvillingmotivet med de 
gudomliga tvillingarna mer ingående, både delarna utifrån den forskning som utförts av Ward, 
Andrén, Kristiansen och Larsson, samt Magnus.  

 

Tvillinggudar i mytiska berättelser har ofta framställts som motsatser eller åtminstone väsentligt 
olika, något Ward kopplar till det faktum att de många gånger ansågs ha två olika fäder, en 
vanlig förklaring till tvillingfödsel innan den vetenskapliga förklaringen vann mark. Detta 
kunde gestalta sig som att den ena tvillingen kopplades till ett koncept, till exempel ljus, medan 
den andra tvillingen tillskrevs dess motsats, mörker. Det visade sig också i egenskaper: en 
generell uppfattning i Syd- och Nordamerika var att den äldsta gudomliga tvillingen var klok 
och kapabel, medan den yngre var lat och oduglig. Ett naturligt exempel är också att den ena, 
när hen var barn till en gud, var odödlig, medan den andra, som hade en mänsklig fader, var 
dödlig. Både på grund av dessa olikheter och deras närhet tillskrevs mytologiska tvillingar ofta 
en fiendskap. De bibliska tvillingarna Jakob och Esau är ett välkänt exempel på detta. Den andra 
sidan av myntet, att tvillingarna stod varandra nära, finns dock också representerad i många 
fall. Polydeukes i grekisk tradition var till exempel beredd att ge upp sin odödlighet för sin bror 
Kastor (Ward 1968: 4–7). 

 

De gudomliga tvillingarna tros vara ett protoindoeuropeiskt motiv, och anses återfinnas inom 
ett flertal religiösa föreställningar i olika kulturer med indoeuropeiska rötter (Kristiansen & 
Larsson 2005: 264). Särskilt i baltiska, grekiska och indoiranska mytologier finns tre manliga 
tvillingpar, vars likheter sinsemellan har gjort att de har tillskrivits ett gemensamt ursprung. I 
den grekiska mytbildningen är dessa Kastor och Polydeukes, de spartanska tvillinggudarna som 
ofta kallas dioskuri (från dios kouroi, ”Zeus söner”; notera att detta ibland används om de 
gudomliga tvillingarna i stort). Ashvinerna eller asvina är den indoiranska traditionens 
gudomliga tvillingar, som inte har fastslagna enskilda namn. Asvina, som liksom dioskuri är 
deras gemensamma benämning, betyder ”hästägare”. I baltisk tradition brukar tvillingarna 
kallas sitt lettiska namn, dieva deli, vilket kan översättas som ”Dievas söner”. En gemensam 
nämnare är att de hade en syster som var släkt med, och oftast dotter till, solen (Andrén 2020: 
1453, 1454). I grekisk och indoiransk tradition har de gudomliga tvillingarna två fäder, en 
dödlig och en gudomlig. I baltiska myter går detta inte att utläsa med samma tydlighet, men det 
finns, menar Ward, indicier som antyder det. Den gudomliga fadern var en himmelsgud. En 
incestuös relation mellan de gudomliga tvillingarna och deras syster förekommer i baltisk och 
indoiransk tradition, och kan enligt Ward möjligen uttydas i den grekiska (Ward 1968: 10, 11, 
13).  

 

En av de vanligare berättelserna om de gudomliga tvillingarna var att bröderna räddade sin 
kidnappade syster, något som återfinns i grekisk och lettisk tradition och också har lämnat spår 
i den indoiranska. Ibland sågs det som att de behövde rädda henne varje natt. Här menar Ward 
att hennes kidnappning möjligtvis kan förstås som solnedgången, och hennes räddning som 
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gryningen, utifrån hennes roll som soljungfru. Även i indisk heroisk tradition och germansk 
epik anser Ward (1968: 61–66) att versioner av denna berättelse kan skönjas. Andrén utläser 
(2014: 212) en liknande symbolik, kopplad till den baltiska traditionen, med de gudomliga 
tvillingarna som hjälpare till solen vid upp- respektive nedgång på de tidiga gotländska 
bildstenarna. Kristiansen och Larsson påpekar att likheterna i mytbildningen är 
anmärkningsvärda, särskilt då det samtidigt förekommer en stark regional särskiljning mellan 
olika indoeuropeiska kulturer under bronsåldern. De gudomliga tvillingarna och deras syster, 
soljungfrun, förekom i grekiska, baltiska och indoiranska texter i mer än 1000 år. Medan 
namnen förändrades framhåller Kristiansen och Larsson (2005: 259, 316–319) att det mytiska 
motivet annars behöll sina karaktäristiska särdrag.  

 

Ett antal andra aspekter binder också samman de gudomliga tvillingarna: bland annat har de en 
anknytning till himlen, samt en särskild koppling till både hästar och fåglar. De kunde både 
själva beskrivas som hästar och framställas som hästägare (Andrén 2020: 1454). De färdades i 
en kärra dragen av hästar eller fåglar både i skyn och på vattnet. Tvillingarnas koppling till 
vatten menar Ward förstärks ytterligare av hur de skildrades som räddare till sjöss, medan deras 
anknytning till himlen gör sig synlig i deras framställning som olika himlafenomen. Specifikt 
associerades de i alla tre fallen med ljus (Ward 1968: 12, 14, 15). De vediska tvillingarna 
kallades ibland subhaspati (”herrar av ljus”), och Kastor betyder ”skina”, medan Polydeukes 
betyder ”skinande”. I baltisk tradition kan de gudomliga tvillingarna troligen associeras till 
morgon- respektive aftonstjärnan (Andrén 2020: 1454). Andra drag som utmärker dem är att 
tvillingarna hade en magisk helarförmåga och ansågs stå ovanligt nära människorna 
(Kristiansen & Larsson 2005: 264). De kopplades också till fruktbarhet och framställdes ofta 
som krigare. Precis som de kunde hjälpa människor till sjöss kunde de även ingripa i mänskliga 
strider (Ward 1968: 18–20). Dessutom finns grund för att koppla alla tre paren av de gudomliga 
tvillingarna till krigiska danser (Ward 1968: 24, 25; Andrén 2020: 1454). Magnus menar att de 
gudomliga tvillingarna ska ha varit långhåriga: detta är grundat i Tacitus beskrivning av en 
tvillingkult, som han jämför med de romerska dioskuri Kastor och Pollux, hos ett germanskt 
folk. Eftersom Tacitus beskriver prästen i kulten som ”klädd i kvinnokläder” eller ”prydd som 
en kvinna” (en omtvistad översättning) resonerar Magnus att detta även omfattar långt hår 
(Magnus 2001: 120, 121; se Ward 1968: 42 och Andrén 2020: 1455 för olika översättningar). 

 

Vad gäller att tvillingar ofta porträtterades som motsatser mytologiskt är det diskutabelt till 
vilken grad detta förhållande återfinns hos de gudomliga tvillingarna. Av de grekiska dioskuri 
menar Ward att den dödliga tvillingen framställdes som mer aggressiv än sin odödliga, mer 
passiva bror, något som också går igen hos de romerska dioskuri, där den dödliga Kastor ensam 
tycks ha setts som en krigare, då enbart han verkar ha tillbetts av romerska ryttare. Bevisen på 
någon typ av motsatsförhållande är mindre i både baltisk och indoiransk tradition. I de 
indoiranska vediska skrifterna finner Wikander vissa belägg för att tvillingarnas olikheter kan 
ha bleknat över tid, en läsning Ward ställer sig bakom. Motsatsförhållandet hos de gudomliga 
tvillingarna representeras enligt Wards tolkning (1968: 20–24) av att den ena tvillingen 
associerades med hästar, styrka och krig, och den andra med boskap, domesticering och 
fertilitet.  

 

De gudomliga tvillingarna hade en koppling till två trästolpar i både vediska och grekiska 
myter. Enligt de vediska myterna användes dessa för att göra upp eld. Vissa träpålar tycks dock 
ha karvats för att likna personer, vilket kan betyda att dessa var gudabilder. Spår av något som 
kan tolkas som en tillbedjan av två trästockar eller figurer i trä har hittats arkeologiskt hos flera 
germanska folk, vilket Ward finner anmärkningsvärt, med tanke på hur sällan trä återstår i den 
materiella kulturen. Han menar (1968: 26, 44, 45) att detta indikerar att denna religiösa 
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symbolik borde ha varit relativt vanlig hos de germanska folken. Kristiansen och Larsson anser 
också (2005: 265) att de gudomliga tvillingarna ännu tillbads i norra Europa under den tidiga 
järnåldern i form av två träpålar, vilket de ser som en nedgångsperiod för den gudomliga 
tvillingkulten och ett förstadium till dess försvinnande. 

 

Ward, Andrén samt Kristiansen och Larsson är alla överens om att de gudomliga tvillingarna 
bleknar bort – meningarna går dock isär om när det sker. Kristiansen och Larsson menar (2005: 
258) att en genomgående tvillingsymbolik kan skönjas i den materiella kulturen i Skandinavien 
under bronsåldern. Andrén anser att även järnåldern har materiell kultur som kan kopplas till 
de gudomliga tvillingarna åtminstone fram till 600- eller 700-talet e.v.t., när denna symbolik 
slutligen försvinner, medan Kristiansen och Larsson framhåller att tvillingsymboliken i hög 
grad är förbehållen bronsåldern, och till största delen försvinner eller väsentligen byter 
betydelse under tidig järnålder. Ward utläser också tvillingsymbolik hos flera järnåldersföremål 
(Kristiansen & Larsson 2005: 22, 280, jfr Andrén 2020: 1459–1462 och Ward 1968: 46–48). 
Även andra forskare, som Magnus och Hauck, har på samma sätt tolkat olika föremål från 
vendel- och folkvandringstid som avbildningar av de gudomliga tvillingarna (se Magnus 2001; 
Hauck 1983). 

 

Ward går steget längre och menar att de gudomliga tvillingarna som motiv till och med har 
”överlevt” kristnandet i vissa europeiska länder. Detta finner han stöd för hos tidigare studier 
som gjort av de många helgon som ställs upp två och två – vissa av dessa benämns rentav 
tvillingar, och Ward menar att de troligen var kristendomens sätt att ersätta tvillingkulten. Ett 
par av dem är rentav namngivna Kastoulous och Polydeukes, vilket onekligen för tanken till de 
grekiska dioskuri. Dessa par med helgon associeras exempelvis med hästar, helande, 
fruktbarhet och ljus. I berättelser om dem räddar de sin syster och utför räddningar till sjöss, 
samt bistår arméer. I Tyskland var dessa helgon även en folklig tradition som delvis stod fri 
från den organiserade religionen och överlevde ända in i modern tid (Ward 1968: 82–84, 90).  

2.2. Tvillinghärskare – länken mellan gudom och människa 
Som en sorts manifesterad dyrkan av tvillinggudarna framlägger Kristiansen och Larsson att 
vissa av bronsålderns skandinaviska härskare utövade sin makt två och två, som ett symboliskt 
tvillingpar, med en möjlig uppdelning mellan krigisk och jordisk makt, alternativt gudomlig 
och världslig sådan. Till stöd för denna tolkning nämner de gravar i högar där två personer 
begravts nära varandra med föremål som anspelar på hög status, till synes kopplade till olika 
typer av makt. Direkta dubbelbegravningar är sällsynta, men ett fåtal förekommer. En 
dubbelgrav från södra Jylland innehöll en rituellt utstyrd härskare, och en annan man med 
högstatusföremål som Kristiansen och Larsson menar snarare anspelar på en ledande 
krigarställning. Nämnvärd är också en dubbelgrav i Skåne där personerna har antagits vara 
tvillingar, eller åtminstone biologiska bröder, då de båda är nästan två meter långa. Vad gäller 
bebyggelsen under bronsåldern finns en återkommande struktur som antyder dualitet, explicit 
kopplad till status: många av de större hallarna var byggda med två identiskt lika 
levnadsutrymmen i vardera änden, som innehöll varsin härd (Kristiansen & Larsson 2005: 275–
279). Andrén menar att förekomsten av ett tvedelat ledarskap även kan ha förekommit på vissa 
platser under järnåldern. Han hänvisar till germanska ursprungsmyter, där stammar styrdes av 
två bröder, och till St Sabas Vita, en skriftlig källa från 370-talet e.v.t., som hävdar att 
visigotiska stammar hade två ledare, en hövding och en temporär ledargestalt. Dessutom anser 
han att det temporära användandet av öländska ringfort tyder på att kortvariga militära ledare 
härskade tillfälligtvis (Andrén 2014: 251). 
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Det finns vissa skriftliga belägg för – och ibland, antydningar om - denna typ av tvillinghärskare 
i andra kulturer med indoeuropeiskt ursprung, både arkeologiskt och i skriftliga källor. I 
bronsålderns minoiska och mykenska kultur verkar det ha funnits en krigarkung respektive en 
rituell kung (Kristiansen & Larsson 2005: 281). I Sparta härskade två kungar som jordiska 
representanter för sina dioskuri, och ledare i Rom kunde på samma sätt anses förkroppsliga de 
gudomliga tvillingarna. Enligt den grekiska historikern Timaios och den romerska historikern 
Tacitus beskrivningar framstår det som att gudomliga tvillingar tillbads i Norra Europa både av 
keltiska folk och vissa germanska stammar. De senare tycks också ha haft två typer av härskare, 
möjligtvis en i fredstid och den andra i krigstid. Flera av de två bröderna i de omnämnda 
germanska ursprungsmyterna har namn som anspelar på koncept som kan knytas till de 
gudomliga tvillingarna, som hästar, träpålar och krigare. Ett exempel på ett sådant brödrapar är 
Raos och Raptos, vars namn betyder ”påle” respektive ”balk” (Andrén 2020: 1455–1457). 
Hengest och Horsa är ett annat känt heroiskt brödrapar, som ska ha lett den anglosaxiska 
invasionen av de brittiska öarna. Deras namn betyder ”hingst” och ”häst”, och flera källor 
understryker deras gudomliga ursprung. De kallas också för att hjälpa i strid, en vanlig myt 
associerad till de gudomliga tvillingarna (Ward 1968: 54).  

 

Ward anser att de gudomliga tvillingarnas gradvisa försvinnande som gudar hänger samman 
med att de stod människorna ovanligt nära. Han förklarar detta med att de nog var populära 
bland folket, men inte sågs med blida ögon av aristokratin, möjligen på grund av deras koppling 
till fruktbarhet och därigenom den jordbrukande befolkningen. I mytologiska framställningar 
gavs dioskuri inte tillträde till Olympen innan Kastors död, och asvinerna tilläts inte motta 
Somaoffret tillsammans med de andra gudarna. Vidare tror Ward att kulten av tvillingarna som 
gudomligheter ersattes av tvillingarna som hjältar under folkvandringstiden, när heroiska 
legender till viss del ersatte äldre mytologier: han menar att myt blev historia. Med detta 
förklarar han hur de långsamt suddades ut, och varför de, enligt hans tolkning, bara kan 
återfinnas i fragment i Eddorna. Att de heroiska tvillingarna en gång var de gudomliga 
tvillingarna behöver enligt honom inte motsäga att det fanns en verklig praktik att utse 
tvillinghärskare. Berättelserna om heroiska tvillingar kan snarare ha inspirerat en sådan 
härskartradition (Ward 1968: 25, 57–59).  

 

2.3. Tvillingskap i nordisk mytologi 
Belägget för tvillingar, gudomliga eller ej, är vaga i den nordiska mytologin. Enligt Andréns 
förklaringsmodell är dessa drag så svaga för att tvillingmotivet försvann under århundradena 
innan de första nedteckningarna av skaldiska dikter på 800-talet. Ett antal försök har gjorts av 
forskare att identifiera de gudomliga tvillingarna i detta material. Schneider menar till exempel 
att Frej och Balder en gång var de gudomliga tvillingarna, baserat på deras koppling till 
fruktbarhet, skepp, hästar och ljus. Dumézil argumenterar för att Njörd och Frej från början var 
tvillingbröder, eftersom de ofta omnämns parvis (Andrén 2020: 1458, 1463). Magnus menar att 
de gudomliga tvillingarna i Norden förmodligen var söner till Oden, troligen Vidar och Våle. 
Bland annat hävdar hon att tvillingsymboliken hos folkvandringstidens föremål ofta samspelar 
med symboler som anspelar på eller avbildar Oden. Hon hänvisar också till Karl Hauck, som i 
sina utvärderingar av järnålderns skandinaviska bildvärld nådde samma slutsatser (Magnus 
2003: 121, 126). I Gylfaginning 10 i Snorres Edda omnämns två hästar, Hrimfaxe, som körs av 
Natt, och Skenfaxe, som körs av Dag. På liknande sätt beskrivs solens färd i vers 11 (Sturlasson, 
Fritiofsson (red.) 2015: 20, 21). Dessa hästar har också tolkats som rester av de gudomliga 
tvillingarna av Ward. Han menar att det verkar ha funnits ett antal gudomliga tvillingpar i den 
nordiska mytologin, men att ingen av dem med säkerhet kan knytas till just de gudomliga 
tvillingarna (Ward 1968: 38, 39). Värt att notera är att andra gudomliga tvillingpar möjligen 
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kan återfinnas i Eddorna, som inte explicit har koppling till de gudomliga tvillingarna. Balder 
och Höder är till exempel ett brödrapar som kan läsas som tvillingar. Här är det dualismen som 
antyder deras möjliga tvillingskap: Balder är ljus och passiv, älskad av alla, medan Höder är 
föga omtyckt, beskrivs som ”alltför stark”, och enligt Bek-Pedersens tolkning lever i mörker på 
grund av sin blindhet. Samtidigt är de ohjälpligt bundna till varandra (Bek-Pedersen 2006: 333). 
Efter Ragnarök sätter sig de två bröderna tillsammans för att tala om vad de upplevt (Sturlasson, 
Fritiofsson (red.) 2015: 62). Detta motsägelsefulla förhållande, samt det faktum att de räknas 
upp sida vid sida med andra möjliga tvillingpar i två av den poetiska Eddans kväden, kan enligt 
Bek-Pedersens tolkning (2006: 333) indikera ett tvillingskap.  
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3. Den materiella kulturen 

Ett urval av de föremål som tillskrivits tvillingsymbolik, gjort med avsikt att omfatta många 
föremålstyper och flertalet forskares tolkningar, presenteras under respektive tidsperiod nedan. 
Först görs en sammanfattning som beskriver tidigare tolkad tvillingsymbolik: därpå följer bilder 
på 7 företeelser från bronsåldern (i en av dessa har tvillingsymbolik lästs in på skilda sätt av 
Ward samt Kristiansen och Larsson) och 9 företeelser från järnåldern. Dessa föremål, exklusive 
Sutton Hoos dansande krigare, analyseras närmare i nästa avsnitt.  

3.1. Bronsålderns tvillingsymbolik 
Ett tidigt, känt exempel på ett par föremål som tolkats som tvillingsymbolik är de två 
bronsmännen från Stockhult. Ett senare, liknande par är bronsmännen från Grevensvaenge 
(Andrén 2020: 1458, 1459; se figur 1 och 5). Förutom framställningar av personer i form av 
statyetter eller ristningar som ser likadana ut och återfinns tillsammans, tolkar Kristiansen och 
Larsson in tvillingsymbolik även i par med djur och i depositioner av två liknande ting. Ofta 
har de senare fynden förklarats som viktiga rituella föremål, till exempel i form av yxor och 
lurar, och återfinns inte i gravsammanhang, utan som offergåvor. Yxorna är ofta prydda med 
spiraler, en symbol som möjligen kan knytas till solkult (Kristiansen & Larsson 2005: 270, 273, 
303, se figur 3 och figur 4a-b). Ward läser in tvillingsymbolik i flera skandinaviska 
hällristningar, till exempel i en framställning av två män som sitter ihop i huvudet bland de 
många ristningarna i Tanum och i en ristning i Villfarahögen som föreställer två hästar som 
drar en vagn över flera skepp. Han menar också att de gudomliga tvillingarna avbildats på ett 
flertal bronsföremål, med en särskild koncentration till Jylland i Danmark (Ward 1968: 46, 47, 
se figur 6).  

 

I Kivikgraven läser Kristiansen och Larsson in tvillingsymbolik i flera av kiststenarna (se ex. 
figur 2), både på grund av motiven och deras dubbelhet: på flera stenar förekommer hästar, 
skepp och rituella yxor två gånger. Föremål som de knyter till bronsålderns förmodade 
tvillinghärskare är en sorts särskilda mössor, som har hittats i flera skandinaviska 
ekkistebegravningar och liknar de som bars av hettitiska kungar. I hettitisk kultur fanns två 
varianter: en spetsig och hornprydd som bars av gudomligheter och en låg och rund som bars 
av världsliga kungar. Männen från Stockhult är ett exempel på bronsfigurer som kan tolkas som 
att de bär den gudomliga formen av dessa huvudbonader. Även övriga delar av en utstyrsel som 
påminner om en hettitisk kungs har hittats i Danmark (Kristiansen & Larsson 2005: 269, 271, 
273). Ett föremål som mer indirekt kan knytas till de gudomliga tvillingarna, i sina roller som 
bröder till en soljungfru, är solvagnen från Trundholm (Kristiansen & Larsson 2005: 306). Kaul 
baserar sin tolkning, där han menar att solen har en osynlig sida under natten, på detta föremål. 
Den ena sidan, som han framhåller som dagsidan, är nämligen förgylld och den andra, som då 
blir nattsidan, är det inte (Andrén 2014: 173). Detta har kopplats till solens gång under dag och 
natt, något vi ska återkomma till senare. 
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Figur 1: Bronsfigurerna från Stockhult i Skåne, datering 1500–1300 f.v.t. (Bild (foto): 
SHM11217-22682 05. Skapare: Sara Kusmin. Källa: Wikimedia Commons. Bild (skiss): 
Människofigur fr. Stockhult. Skapare: Oscar Montelius. Källa: Wikimedia Commons.) 

Dessa figurer med sina spetsiga huvudbonader och kraftiga vader har tolkats som 
tvillingsymbolik av bland annat Andrén (2020: 1458, 1459) och Kristiansen & Larsson 
(2005: 274). Som synes på teckningen från sidan saknar de armar och har hål i sina 
huvudbonader. Det senare har tolkats som spåren efter horn. 

Figur 2: En kiststen från 
Kiviksgraven, datering ca. 1500 
f.v.t. (Bild: Kiviksgraven slab 1. 
Skapare: I. Dbachman. Källa: 
Wikimedia Commons.) 

Ward menar att de två figurerna 
omgivna av U-formen i övre 
vänstra hörnet är ett exempel på 
tvillingsymbolik. Han nämner 
att stången har tolkats som ett 
”livsträd” eller ett verktyg för 
att göra upp eld (Ward 1968: 
46). Kristiansen och Larsson 
(2005: 269) tolkar också in 
tvillingsymbolik i samma bild 
och föreslår försiktigtvis att de 
två cirklarna på stången 
möjligen kan förstås som natt- 
och dagsidan av solen.  
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Figur 4a: mansfigurer och 4b: hästormar från Kallerup i Danmark, datering 1200–1000 f.v.t. (Bild: Kallerupfyndet fra Thy. 
Skapare: Søren Greve, Nationalmuseet, Danmark. Källa: Wikimedia Commons.) 

Detta fynd gjordes 2019. Både de sammansmälta manshuvudena och de hopsatta ormlika hästarna tolkas som 
tvillingsymbolik av mig. Noterbart är hornen på det sammansmälta manshuvudena och den spetsiga mössan. Hästar har 
som sagt anknytning till de gudomliga tvillingarna, och precis som mansfigurerna sitter de ihop. Spiralmönstret på yxan 
skulle möjligtvis kunna vara solsymbolik. 

Figur 3: Bronslurar från Radbjerg i Danmark, datering 1100–550 f.v.t. (Bild: 
Lurpar fra Radbjerg. Skapare: John Lee, Nationalmuseet. Källa: Wikimedia 
Commons.) 

Dessa bronslurar har hittats deponerade tillsammans. Kristiansen och Larsson 
menar (2005: 280, 318) att den här typen av parvisa distributioner av yxor, sköldar, 
hjälmar och lurar kan kopplas till de gudomliga tvillingarna, specifikt till 
tvillinghärskarna. De har daterat detta lurpar till sen bronsålder. 

Figur 4a.  Figur 4b.  
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Figur 6: Ett bronsrakblad från Jylland, Danmark. Detta har bara daterats till bronsåldern och 
fyndkontexten är okänd. (Bild: Ragekniv. Skapare: Roberto Fortuna & Kira Ursem, Nationalmuseet, 
Danmark. Källa: Wikimedia Commons.) 

Motivet av två figurer med glorior av ljus i ett skepp har tolkats som tvillingsymbolik av Ward, på grund 
av skeppet och ljussymboliken. Flera liknande rakblad finns, bland annat ett där två stjärnor avbildats 
på ett skepp (Ward 1968:  47). 

Figur 5: Bronsmännen från Grevensvaenge, Danmark, datering 1100–900 f.v.t. (Bild (foto): Figurer Grevensvaenge. Skapare: 
Lennart Larsen. Källa: Wikimedia Commons. Bild (skiss): Grevensvaenge Schnabel. Skapare: Marcus Schnabel. Källa: Wikimedia 
Commons.) 

Detta fynd är tyvärr inte intakt. På skissen från 1779 kan båda de behornade och yxförsedda bronsmännen ses, som har tolkats 
som tvillingsymbolik av bland annat Andrén (2020: 1459) och Kristiansen och Larsson (2005: 274). De två figurerna på fotot finns 
idag på Nationalmuseet i Danmark, och som synes saknar den återstående tvillingen sin yxbärande arm. 



 

18 

 

3.2. Järnålderns tvillingsymbolik 
Ward tolkar in tvillingsymbolik i ett antal föremål från järnåldern, bland annat hos flera par 
figurer på Gallehushornen och i motivet med dansande krigare på hjälmen från Sutton Hoo, 
utifrån figurernas likhet med varandra och det faktum att krigisk dans har knutits till de 
gudomliga tvillingarna (Ward 1968: 46–48, se figur 7a-b). Hauck gör samma tolkning vad 
gäller Sutton Hoo-hjälmen och läser också in tvillingsymbolik i flera motiv på hjälmarna från 
Valsgärdes och Vendels gravar, bland annat hos de dansande krigarna på hjälmen från 
Valsgärde 7 (Hauck 1983: 450–453; se figur 11a och 11b). Andrén menar att ett sjuttiotal 
bildstenar från Gotland från 400- och 500-talen, som till största del är likadant uppbyggda, 
föreställer en symbolisk representation av solens gång, och att de par med människor eller djur 
som ofta avbildats nedtill representerar de gudomliga tvillingarna. Exempel på motiv som 
förekommer är hästar, krigare och skepp. Det mest iögonfallande på dessa stenar är det stora, 
spiralmönstrade klotet som Andrén (2020: 1460, se figur 8a-c) tolkar som solen när den står 
som högst på himlen. Det finns också cirka 25 liknande stenar, från Uppland och Sörmland, där 
Andrén gör samma tolkning. Även på somliga av de sjuttiotal bildstenar från 600- och 700-
talen e.v.t., som utgör övergången mellan de tidiga och de klassiska bildstenarna, ser Andrén 
rester av ett tvillingmotiv. Här anser han dock att solmotivet har försvunnit. En annan 
föremålskategori Andrén tolkar som tvillingsymbolik är djuren som har ett människohuvud 
avbildat ovanför sig (eng. head-animals) på C-brakteaterna, som han knyter till liknande djur 
på bildstenarna och till solens gång över himlen. Beroende på åt vilket håll figuren på 
brakteatern är vänd menar han att den representerar soluppgång (höger) samt solnedgång 
(vänster), kopplad till vardera gudomliga tvilling (Andrén 2014: 166, 200, 222, se figur 9). 
Magnus anser att tvillingmotivet återfinns på ett antal olika praktföremål från 
folkvandringstiden, bland annat på reliefspännen, svärdsfästen och guldbrakteatrar, samt på 

prydnadsblecken till två dryckeshorn som hittats i Söderby-
Karl i Uppland (Magnus 2001: 122–125, se figur 10).  

 

Figur 7a: det större av Gallehushornen, 
från Gallehus, Danmark, datering tidigt 
400-tal e.v.t. Båda hornen är tyvärr 
förstörda, men avritningar återstår. (Bild: 
Large Gallehus horn. Skapare: J.R. Palli. 
Källa: Wikimedia Commons.) 

De två ”korsade” männen på tredje 
bården uppifrån tolkar Ward som 
tvillingsymbolik: att bara den ena är 
beväpnad menar han kan representera de 
dualistiska aspekter han tillskrivit de 
gudomliga tvillingarna, fruktbarhet 
gentemot krigiskhet (Ward 1968: 48). 

Figur 7b: det mindre av Gallehushornen, 
datering enligt ovan. (Bild: Small 
Gallehus Horn. Skapare: J.R. Palli. 
Källa: Wikimedia Commons.) 

Ward tolkar de två svärdbärande männen 
på bården under runraden som en 
avbildning av de gudomliga tvillingarna, 
utifrån deras likhet, krigarstatus, samt att 
de pryds av stjärnor. Han menar att de 
sammansmälta hästarna på den tredje 
bården nedifrån är tvillingsymbolik, då 
hästarna sitter ihop och de gudomliga 
tvillingarna kopplas till hästar (Ward 
1968: 48). Intill finns återigen de korsade 
männen, se ovan. Figur 7b.  Figur 7a.  
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Figur 8a-c: Tidiga bildstenar från Gotland, datering 
400–550 e.v.t. (Bild (8a): Bildsten 400–549 i 
Vallstenarum. Skapare: Historiska museet. Källa: 
Wikimedia Commons. Bild (8b-c): © Chris Danielsson.) 

Ett urval av de sjuttiotal stenar där Andrén finner den 
tydligaste förekomsten av tvillingmotivet, tillsammans 
med en framträdande solsymbolik. Figurerna under den 
föreslagna solsymbolen förekommer oftast två och två. 

8a: Här ser vi enligt Andrén de gudomliga tvillingarna i 
mänsklig form, avbildade som behornade krigare. Han 
menar att de representerar soluppgång respektive -
nedgång eller hjälpare till solen i dessa skeden (Andrén 
2014: 189).  

8b: Två ormlika varelser omger solsymboler; Andrén 
tolkar dessa som hot mot solen. Notera skeppsymboliken 
nedtill. Skepp förekommer på åtta bildstenar av denna 
typ (Andrén 2014: 172, 189). 

8c: Djuren under solsymbolen sätter Andrén i samband 
med c-brakteatrarnas så kallade huvud-djur (se figur 9), 
på grund av deras skägg och den svaga figur som svävar 
ovan deras ryggar, som han tolkar som motsvarigheten 
till huvudet på brakteatrarna (Andrén 2014: 199, 200).  

 

Figur 8b.  

Figur 8c.  

Figur 8a.  
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Figur 11a: Skiss av den ofullständiga 
rekonstruktionen av de dansande krigarna på 
hjälmen från Valsgärde grav 7, från förlaga av 
Rupert Bruce-Mitford. Datering ca. 675 e.v.t. 
(Skapare: Chris Danielsson.) 

Hauck, Andrén samt Magnus har tolkat dessa 
dansande krigare som tvillingsymbolik (Hauck 
1983: 453; Magnus 2001: 125; Andrén 2020: 
1462).  

Figur 11b: Rekonstruktion av de dansande krigarna från 
hjälm som hittades i Sutton Hoo, England, datering 
tidigt 600-tal e.v.t. (Bild: Sutton Hoo Helmet fig1. 
Skapare: Goran tek-en. Källa: Wikimedia Commons.) 

De två figurernas likhet samt att de tycks utföra en 
krigisk dans har gjort att Ward och Hauck har tolkat 
detta som tvillingsymbolik (Ward 1968: 48; Hauck 
1983: 454). Hjälmen är inte funnen i Skandinavien, men 
har inkluderats på grund av sin slående likhet med 
hjälmen från Valsgärde här intill, då detta motiv är 
rekonstruerat i sin helhet. Denna figur inkluderas inte i 
analysen i nästa avsnitt. 

Figur 10: Guldbleck under svärdsknapp som hittats i grav V i Snartemo, 
Norge. Bilden har vänts upp-och ned för tydlighets skull. Datering 400–
550 e.v.t. (Bild: Snartemo sword hilt. Skapare: Eirik Irgens Johnsen, 
Kulturhistorisk Museum. Källa: Wikimedia Commons) 

Motivet föreställer två likadana figurer med långt, sammanflätat hår som 
håller upp sina armar så att de korsas. Utifrån deras likhet och det 
faktum att de är långhåriga har Magnus (2001: 124) tolkat detta som 
tvillingsymbolik. Hauck menar utifrån deras ben- och armställning att de 
dansar (Hauck 1983: 462). 

Figur 9: C-brakteat i guld som föreställer ett så 
kallat huvud-djur från Djupbrunns, Gotland, 
datering 400–550 e.v.t. (Bild: Brakteat Von 
Djupbrunns. Skapare: Sigune. Källa: Wikimedia 
Commons.) 

Detta är ett exempel på det huvud-djursmotiv 
Andrén tolkar som en av de gudomliga 
tvillingarna: denna i sin roll av hjälpare vid 
solnedgången, då den är vänsterställd (Andrén 
2014: 200).  
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4. Analys  

4.1. Tvillingsymbolik i den materiella kulturen 
För att kunna avgöra vilket fog som finns för att tolka in tvillingsymbolik i materiell kultur från 
bronsåldern respektive järnåldern är det på sin plats att undersöka vad olika forskare har grundat 
sin tolkning av tvillingsymbolik på. Därför görs här en sammanställning av de kriterier jag har 
funnit att Andrén, Ward, Magnus, samt Kristiansen och Larsson anger som skäl när de tolkar 
något som tvillingsymbolik.  

 

Dubbelhet är en naturlig faktor för att utläsa tvillingsymbolik ur materiell kultur. Synonymt 
med denna dubbelhet är också en likhet mellan de två tingen eller bilderna. Detta kan ta sig 
uttryck i att två likadana föremål deponerats tillsammans, som de nämnda bronsfigurerna från 
Stockhult eller de dubbla bronsyxorna. Det kan också visa sig genom att två snarlika figurer 
avbildats tillsammans på ristningar, som i exemplet från Kiviksgraven eller på bildstenarna. Jag 
bedömer detta vara ett grundläggande kriterium för att läsa in tvillingskap hos föremål.  

 

Fusion av två figurer är en specifik variant av dubbelheten ovan. Denna gör sig synlig genom 
att två gestalter, människor eller djur, helt enkelt sitter ihop, ibland med vartdera huvudet åt 
varsitt håll. Flera exempel förekommer på de båda Gallehushornen, där två par 
människogestalter och ett par hästar är sammansmälta på mitten. I Kallerupsfyndet förekommer 
också denna sammansmältning hos manshuvudet med två ansikten och hos de ormlika hästarna. 
Enligt Ward (1968: 47) ska två figurer som sitter ihop i huvudena finnas på ristningarna vid 
Tanum. Mer än den ovan nämnda dubbelheten visar denna symbolik tydligt att de två figurerna 
hör ihop – och kan, som senare diskuteras, antyda ett motsatsförhållande. En mildare variant av 
detta är sammanflätning, som vi ser exempel på hos guldbleckets två figurer både vad gäller 
hår och händer, eller överlappning, som syns hos de dansande krigarna. 

 

Specifik symbolik, kopplad till de gudomliga tvillingarna, är ett annat kriterium för att tolka in 
tvillingsymbolik i det arkeologiska materialet. Dessa företeelser är olika företeelser eller djur 
som har knutits till de gudomliga tvillingarna i de tre traditionerna där de är som mest 
framträdande: den indoiranska, den grekiska och den baltiska. Denna symbolik är: 

 Himlafenomen, främst solen och andra stjärnor, samt ljus 

 Färdmedel, oftast i form av skepp, ibland också vagnar 

 Djur, särskilt hästar, men även fåglar  

 (Långhåriga?) krigare och krigiska danser 

 Anspelningar på fruktbarhet, till exempel fallosar 

 Träpålar, i form av gudabilder eller som redskap för att göra upp eld 

Här är de dansande krigarna, skeppen och de två hästarna på bildstenarna, samt skeppet med 
två gestalter med gloria på bronsrakbladet bara några exempel. I åtminstone ett fall har en 
forskare ansett denna ikonografi tillräcklig för att tolka in tvillingsymbolik hos föremål där 
dubbelheten inte förekommer: i Andréns tolkning (2014: 200) av c-brakteatrarnas huvud-djur 
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som en av de gudomliga tvillingarna. Detta kriterium är särskilt viktigt för att avgöra om 
järnålderns möjliga tvillingsymbolik utgör en fortsättning på bronsålderns föreslagna dyrkan, 
eftersom denna symbolik rör det speciella protoindoeuropeiska motivet med de gudomliga 
tvillingarna. Även om något tycks vara tvillingsymbolik förekommer andra tvillinggudar i flera 
indoeuropeiska kulturer: ett välkänt exempel är Romulus och Remus i den romerska mytologin 
(Alin-Åkerman et al 2003: 160, 161). Utan att detta kriterium är uppfyllt kan det därför 
argumenteras för att den materiella kulturen avbildar ett annat mytologiskt tvillingpar. Notera 
att långhåriga sätts inom parentes eftersom det sällan använts som kriterium. Magnus föreslår 
(2001: 120, 121) denna aspekt utifrån en tolkning av en omdiskuterad översättning och ser 
exempel på det i bland annat guldblecket ovan (se figur 10). Detta tycks mig dock ett osäkert 
kriterium då översättningen är så oklar. Ett antal av de andra figurerna som har tolkats som 
tvillingsymbolik – från järnåldern till exempel motiven på Gallehushornet, de dansande 
krigarna och krigarna på bildstenarna - har inte heller långt hår.  

 

Allmän symbolik, kopplad till gudomlighet och makt. Detta kriterium är inte knutet till de 
gudomliga tvillingarna enligt de tre mytologierna, men kan ändå ha en anknytning till gudomlig 
tvillingkult: 

 Gudomliga tribut, som hornprydda och/eller spetsiga huvudbonader  

 Rituella föremål, som dubbla bronslurar och bronsyxor, som föreslås ha anknytning till 
tvillinghärskarna 

 

En ytterligare faktor är om föremålen kan kopplas till utläst tvillingsymbolik hos annan 
materiell kultur, alltså inte bara en inbördes likhet utan en likhet mellan ting från olika kontexter, 
kulturer och perioder. Kristiansen och Larsson drar paralleller mellan två par bronslurar, två 
par yxförsedda figurer, och så vidare, från tidig respektive sen bronsålder, för att påvisa att den 
materiella kulturen i Skandinavien visserligen har utvecklats, men att idévärlden i stort förblivit 
sig lik (Kristiansen & Larsson 2005: 318). Ett annat sätt denna likhet kan visa sig är genom att 
vissa symboler återkommer, även om de olika föremålen annars är väsensskilda – Andréns 
läsning av c-brakteatrarna med huvud-djur baserar sig inte bara på symboliken enligt ovan, utan 
också på det faktum att han finner paralleller mellan vissa huvud-djur och en av de bildstenar 
han tolkat som tvillingsymbolik, där två av dessa djur förekommer (Andrén 2014: 199). Denna 
faktor är användbar för att skönja mönster, men inte ett nödvändigt kriterium för att bedöma 
tvillingsymbolik hos ett par föremål. Den inkluderas därför inte i tabellerna nedan.  

 

Eftersom flera tolkningar av samma materiella kultur är möjlig, anser jag att trovärdigheten 
gällande föremåls tvillingsymbolik baseras på hur väl underbyggd tolkningen är. Det finns vissa 
exempel på tvillingsymbolik jag förhåller mig mer tveksam till.  Kristiansen och Larsson (2005: 
280) hävdar att de dubbla halsringarna som förekommer i kvinnliga depositioner under sen 
bronsålder också de är ett tecken på tvillingsymbolik och ser detta som en del i ett mönster av 
genomgripande tvillingkult. Dessa halsringar har dock såvitt jag vet inga specifika symboliska 
aspekter som skulle stödja denna läsning. På liknande sätt underbyggs tolkningen av huvud-
djuren på c-brakteatrarna som tvillingsymbolik inte av den dubbelhet som återfinns i praktiskt 
taget all annan materiell kultur som kopplats till tvillinggudar. Dubbelhet utan någondera 
symboliken kan vara ett sammanträffande eller anspela på ett annat sorts parförhållande: 
symbolik utan dubbelhet kan anspela på en rituell praktik eller ett religiöst motiv som inte är 
kopplat till tvillingskap. Naturligtvis är materiell kultur där både specifik symbolik och 
dubbelhet förekommer inte nödvändigtvis kopplad till de gudomliga tvillingarna, men 
tolkningen av sådana ting som tvillingsymbolik är i min mening bättre underbyggd.  
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Hur förhåller sig då bronsålderns och järnålderns materiella kultur till de ovan identifierade 
kriterierna, dubbelheten (med fusion som en variant av denna) och särskilt symboliken? För att 
svara på detta presenteras här den materiella kulturen som redovisats med bilder ovan i en tabell 
per tidsperiod, tabell 1 för bronsåldern och tabell 2 för järnåldern. Den specifika och den 
allmänna symboliken har här slagits ihop, men den allmänna har markerats med denna symbol: 
*.  

Bronsåldern Motsvarar Dubbelhet Fusion Symbolik 
Bronsfigurerna från Stockhult Figur 1 Ja - Spetsiga hattar*, horn*?, krigare 
Kiststen i Kiviksgraven, K & L Figur 2 Ja - Sol? 
Kiststen i Kiviksgraven, Ward Figur 2 Ja - Träpålar? 
Bronslurar Figur 3  Ja - Tvillinghärskare* 
Kallerupfyndet - mansfigurerna Figur 4a Ja Ja Horn*, spetsiga hattar* 
Kallerupfyndet - hästormarna Figur 4b Ja Ja Hästar 
Grevensvaengefyndet Figur 5 Ja - Horn*, krigare 
Bronsrakblad från Jylland Figur 6 Ja - Ljus, skepp 

 

Järnåldern Motsvarar Dubbelhet Fusion Symbolik 
Det större Gallehushornet – 
männen Figur 7a Ja Ja  En krigare 
Det mindre Gallehushornet – 
hästarna, krigarna Figur 7b Ja Ja (hästar) Hästar, krigare, stjärnor 
Bildsten med krigare Figur 8a Ja - Horn*, krigare, sol 
Bildsten med skepp Figur 8b Ja - Skepp, sol 
Bildsten med skäggiga djur Figur 8c Ja - Sol 
C-brakteat, huvud-djur Figur 9 Nej - Sol, (långt hår) 
Guldbleck under svärdsknapp Figur 10 Ja (Sammanflätning) (Långt hår), dans 
De dansande krigarna, Valsgärde 7 Figur 11a Ja - Dans, horn*, krigare 

 

Med reservation för att jag kan ha missat aspekter visar detta ändå att den materiella kulturen 
som tolkats som tvillingsymbolik under järnåldern inte väsentligt skiljer sig åt från det utvalda 
materialet från bronsåldern. Generellt tycks snarare järnåldersmaterialet bättre förankrat i den 
specifika symboliken jag identifierat för de gudomliga tvillingarna, möjligen eftersom de 
gudomliga tvillingarnas förekomst under järnåldern är mer omdebatterad. Alla föremål utom c-
brakteatrarna uppvisar en dubbelhet: alla går att knyta till minst en, och ofta två eller tre av de 
symboliska aspekter jag har identifierat ovan. Vad gäller järnålderns föremål slår mig de tidiga 
bildstenarna, det mindre Gallehushornet och motivet med de dansande krigarna som särskilt väl 
förankrade i de gudomliga tvillingarnas symbolik. Spåren av tvillinghärskarna tycks dock 
svalna efter bronsåldern, vilket vi ska återkomma till i diskussionen. I övrigt verkar den 
materiella kulturen från järnåldern understödja förekomsten av en gudomlig tvillingkult.  

4.2. Järnålderns tvillingar 
Vid begrundandet av tvillingmotivets vara eller icke vara är det viktigt att betänka att gudomliga 
tvillingar i allmänhet, och de gudomliga tvillingarna i synnerhet, tycks ha haft en särställning 
gentemot många andra gudomar. Ward påpekar att många jordiska tvillingar tillskrevs 
gudomliga krafter, medan gudomliga tvillingpar ofta hade en närhet till människorna och det 
jordiska vilket skilde dem från andra gudar. Jordiska tvillingar sågs också ibland som 
reinkarnationer av gudomliga tvillingpar (Ward 1968: 7, 8, 25). Det jordiska och det gudomliga 
skulle kunna förstås som en av de dualismer som nämns i teoridelen – men både gudomliga och 

Tabell 1: Tvillingsymbolik i bronsålderns materiella kultur 

Tabell 2: Tvillingsymbolik i järnålderns materiella kultur 
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jordiska tvillingpar tycks ha haft en gränsöverskridande förmåga att röra sig mellan dessa 
motstående kategorier. Wards teorier (1968: 57–59, 82–84) om att tvillingarna övergick till att 
vara heroiska figurer och sedan levde kvar som helgon skulle kunna antyda de gudomliga 
tvillingarnas varaktighet, och också deras anpassningsförmåga som motiv. Ward är inte heller 
den enda som snuddar vid denna föränderliga kontinuitet. Andrén menar (2014: 222) till 
exempel att tvillingmotivet på de gotländska bildstenarna tycks ha överlevt solmotivet för en 
tid, och även om Kristiansen och Larsson anser (2005: 316) att tvillingmotivet försvinner efter 
bronsåldern lägger de särskild vikt vid att de gudomliga tvillingarna har bevarats som koncept 
i över 1000 år, vilket pekar på deras varaktighet.  

 

Det finns en annan aspekt som kan antyda de gudomliga tvillingarnas beständighet. Det var 
som sagt vanligt att även jordiska tvillingar tillskrevs magiska krafter, något som finns belagt i 
Skandinavien, bland annat av folklivsforskaren Tillhagen. Han har publicerat etnografiskt 
material som visar att skandinaviska tvillingar ansågs ha magiska krafter, och då särskilt 
helande förmågor, in i modern tid (Tillhagen 1977: 129, 1989: 51). Detta kan vara rester av en 
förkristen kontinuitet där tvillingar tillskrivs magiska krafter, möjligen kopplad till de 
gudomliga tvillingarna. En av de gudomliga tvillingarnas många aspekter var just att de hade 
helande förmågor (Ward 1968: 18). Något som kan underbygga argumentet att delar av folktron 
runt tvillingar är rotad i förkristna föreställningar är det faktum att efterbörden har kallats fylgia 
eller barnafylgia i Norden ända in på 1900-talet, och även har setts som en sorts död tvilling till 
barnet (Tillhagen 1989: 52–54). Østigård och Kaliff menar därför (2020: 66) att efterbörden 
troligen kan knytas till den fornnordiska uppfattningen om fylgior, en sorts väsen som åtföljde 
och skyddade varje människa, ofta i djurform. Den sentida folktron vittnar om att tvillingskap 
även efter kristnandet fortsatte att ses som något särskilt som behövde förklaras.  

 

Den jordiska och den gudomliga aspekten hänger ofrånkomligen samman, eftersom det borde 
vara behovet av att förklara tvillingars uppkomst som givit dem deras plats i mytologin, 
samtidigt som den kosmologiska förklaringen har påverkat hur tvillingar behandlats vid och 
efter födseln. En faktor som kan påverka tvillingmotivets överlevnadsförmåga är därför själva 
tvillingfödseln. En tvillingfödsel är en relativt sällsynt företeelse, som dock förekommer hos 
alla folk i alla tider. Förekomsten av enäggstvillingar är, såvitt vi vet, opåverkad av yttre 
faktorer, och därför likadan världen över: ungefär 3,5 födda barn per 1000. Möjligheten att få 
tvåäggstvillingar påverkas däremot av faktorer som ärftlighet och moderns ålder och vikt, vilket 
gör att förekomsten ser olika ut världen över. I det moderna Sverige är siffran 8,6 barn per 1000 
födda (Alin-Åkerman et al 2003: 15–19). En kult runt gudomliga tvillingar hade troligen 
förankring i tvillingfödslar. Varje tvillingfödsel skulle därför i teorin kontinuerligt förstärka 
behovet av att finna en förklaring, och utifrån jordiska tvillingars koppling till magi ända in i 
modern tid vore det inte otänkbart att denna förklaring fortsatte anta kosmologisk form även 
under järnåldern. Andra aspekter av hur de gudomliga tvillingarna betraktades kan dock mycket 
väl ha förändrats.  

 

Det är många som har sökt efter de gudomliga tvillingarna i de nordiska myterna. Få tydliga 
spår har dock hittats av just det motivet, och de åsikter om vilka gudar som är de mest troliga 
är lika många som föga slutgiltiga. Att vissa av både gudarna och de heroiska karaktärerna 
borde vara rester av ett tvillingmotiv är dock något som många forskare, inklusive Andrén, 
Ward och Magnus, är överens om. Ekot av vad som tycks vara flera olika tvillingpar finner jag 
intressant i sig. Balders och Höders möjliga tvillingskap tycks troligt, utifrån dualismen kring 
ljus och mörker de synes representera och deras (av Loke konstruerade) fiendskap. Att den ena 
tvillingen dödar den andra har jag dock inte funnit vara ett väsentligt inslag hos något av de tre 
mest väldokumenterade paren av de gudomliga tvillingarna. Kristiansen och Larsson framhåller 
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(2005: 258) att det troligen fanns andra tvillinggudar och – gudinnor inom det 
protoindoeuropeiska ramverket. I de vediska skrifterna är exempelvis tvillinggudarna Mitra och 
Varuna motstående men sammanbundna, och kontrollerar dag respektive natt. Kristiansen och 
Larsson menar (2005: 262) att även de är ett exempel på tvillinggudar av protoindoeuropeiskt 
ursprung, som står skilda från de gudomliga tvillingarna. Balder och Höder behöver alltså inte 
vara en version av just dioskuri. De grekiska, romerska och indoiranska mytologierna är 
exempel på indoeuropeiska mytologier som har flera gudomliga tvillingpar. Jag finner det 
troligt, utifrån de tillfällen där tvillingskap kan anas men inte nödvändigtvis knytas till de 
gudomliga tvillingarna, att detta har varit fallet även i Skandinavien. 

4.3. De gudomliga tvillingarna och dualismen 
Något som är relevant att diskutera är de gudomliga tvillingarnas koppling till dualism, som 
Ward uttyder hos de grekiska dioskuri, efter Wikanders teori om att samma uppdelning en gång 
har funnits hos de indoiranska asvinerna. Den uppdelning både Ward och Wikander gör är 
väldigt lik Ian Hodders idéer om domus och agrios: den ena tvillingen som krigisk hästtämjare, 
hans bror som den hemmakära boskapsskötaren. Ward argumenterar för att denna dualism är 
en protoindoeuropeisk rest, även om han medger att distinktionen är mycket svåridentifierad 
hos de baltiska dievas deli (Ward 1968: 20–24). Att detta motsatsförhållande inte heller framgår 
tydligt i de vediska skrifterna kan indikera att de gudomliga tvillingarnas dualism var 
föränderlig. Många mytologiska tvillingpar verkar ha existerat i ett sorts mellanrum mellan 
likhet och motsats. Det är inte heller så enkelt att de tvillingpar som tillskrevs en yttre likhet 
och motstående personligheter nödvändigtvis var fiender. De grekiska dioskuri framhålls av 
Andrén (2020: 1454) som ett tydligt exempel på dualistiska personligheter: samtidigt stod de 
varandra nära, och Polydeukes var beredd att ge upp sin odödlighet för sin bror (Ward 1968: 
6). Just fiendskap verkar inte vara ett väsentligt inslag hos de gudomliga tvillingarna som motiv, 
varken i merparten av den skandinaviska materiella kulturen eller i de tre främsta mytologiska 
versionerna av tvillingparet. 

 

Flera framställningar av de gudomliga tvillingarna, som bronsmännen från Stockhult och från 
Grevensvænge, samt de dansande krigarna och bildstenarnas krigare, kan möjligtvis knytas till 
ett tjurmotiv via sina behornade huvudprydnader. Figurerna från Stockhult har dock bara kvar 
två hål på sidorna av sina spetsiga hattar, men har antagits varit hornprydda (Andrén 2020: 
1458, se figur 1). Kristiansen och Larsson (2005: 333) drar paralleller mellan östra 
Medelhavsområdet, främre Orienten och Anatolien, där hornprydda hjälmar var reserverade för 
gudar och de ledare som upphöjts till gudomlighet, och de olika hornprydda figurer och hjälmar 
som hittats i Skandinavien. Behornade gudar förekommer i en mängd olika kulturer, däribland 
indoeuropeiska, som den grekiska och den hinduiska. Hornet som religiös symbol har kopplats 
till styrka och aggression, men också till fertilitet och fruktbarhet. Tjurhoppningen på Kreta 
innehöll exempelvis ett moment där den som hoppade skulle gripa tag om tjurens horn, eftersom 
de innehade fertilitet (Coudert 2005: 4130, 4131). Förutom kopplingen till gudamakt skulle de 
gudomliga tvillingarnas horn specifikt kunna anspela på fruktbarhet, och kanske även den ena 
tvillingens särskilda anknytning till hemliv och fertilitet. De olika figurerna i den materiella 
kulturen, som både är beväpnade och bär hornprydda huvudbonader, skulle kunna förstås som 
en förening av dessa dualistiska aspekter: krig och fertilitet.  

 

Skälet till att de dualistiska aspekterna möjligen förenades kan vara för att tvillingskapets unika 
spänning mellan likhet och motsats gör dualiteter svåra att skildra. Det finns trots allt en 
inbyggd paradox i tvillingskapet: om de framställs dualistiskt, hur ska vi känna igen dem som 
tvillingar? Ett tvillingpars yttre likhet är ofrånkomligen en viktig del i hur de avbildas, vilket är 
varför det har angivits som ett av tolkningskriterierna för tvillingsymbolik ovan. Samtidigt kan 
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deras personligheter ändå väsentligen ha skiljt sig åt. En möjlighet att skildra både likhet och 
ett dualistiskt förhållande är, som Martinsson-Wallin (personlig kommunikation 2022-05-12) 
föreslagit, kriteriet jag kallar fusion. Detta kan ses som ett sätt att övervinna svårigheten i att 
framställa både likhet och motsats: figurerna tenderar att likna varandra, samtidigt som de 
exempelvis tittar åt motsatt håll, som männen i Kallerupfyndet. Fusionen ger också en unik 
möjlighet att faktiskt skildra tvillingarna som olika, som i fallet med de korsade männen på 
Gallehushornen, där bara en av dem bär svärd, samtidigt som sammansmältningen betonar att 
de hör ihop.  

 

Hos en del av den övriga, icke-fusionerade materiella kulturen kan vi troligen också skymta 
dualismen. De föremål som tillhör de föreslagna tvillinghärskarna från bronsåldern antyder att 
den ena härskaren hade en krigisk ställning, och den andra en mer religiös och rituell makt. 
Båda omges dock av härskarsymbolik som indikerar deras jämbördiga ställning: i den tidigare 
nämnda dubbelbegravningen från Jylland har den särskilda rundade huvudbonaden, som 
Kristiansen och Larsson knyter till ledarskap (2005: 276), återfunnits hos båda de begravda. 
Möjligen kan denna uppdelning förstås som en variant på den troliga åtskillnaden mellan de 
gudomliga tvillingarna, där den rituella ledaren i så fall får en anknytning till fruktbarhet och 
hemliv. Andrén menar (2014: 212) att krigarna på bildstenarna står vända åt olika håll för att 
representera att de är hjälpare till solen vid solnedgång respektive soluppgång, vilket indikerar 
en uppdelning tvillingarna emellan, som samtidigt ändå knyter båda två till solens gång. 
Återigen är det möjligt att vi här anar den ständiga dragkampen mellan likhet och motsats. 
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5. Diskussion 

Enligt de kriterier jag har identifierat för att tolka någonting som tvillingsymbolik finns få 
skillnader mellan bronsålderns och järnålderns materiella kultur. Det utvalda materialet från 
järnåldern är tillräckligt förankrat i dessa kriterier för att kunna kopplas till de gudomliga 
tvillingarna till samma grad som, och ibland högre grad än, bronsåldersmaterialet. Bronsåldern 
har vad vi hittills vet ett mer omfattande mönster av företeelser som anspelar på de föreslagna 
tvillinghärskarna: de stora hallarna med två levnadsutrymmen, gravarna som kan anspela på 
dubbelt ledarskap och depositioner av rituella föremål två och två, vilka också finns avbildade 
på ristningar. I övrig materiell kultur är dock den gudomliga tvillingkulten lika väl belagd under 
järnåldern som under bronsåldern. Min slutsats är därför att tvillingmotivet överlevde den 
omdebatterade brytningen mellan brons- och järnålder, och att de gudomliga tvillingarna som 
koncept förekommer åtminstone fram till vendeltiden. Om vi tar Tillhagens intervjumaterial 
med i beräkningarna är det möjligt att vi tittar på en ännu längre kontinuitet. Vidare analyser av 
den sentida folktron i förhållande till brons- och järnålderns gudomliga tvillingmotiv skulle vara 
av intresse för att undersöka detta närmare. 

 

Dock tycks det troligt, utifrån att tvillingmotivet ännu inte identifierats i vikingatidens 
materiella kultur och det faktum att bara svaga ekon av möjliga tvillinggudar förekommer i 
Eddorna, att tvillinggudar, inklusive de gudomliga tvillingarna, miste sin kosmologiska 
betydelse innan vikingatiden. Det motsäger inte nödvändigtvis att skuggor av de gudomliga 
tvillingarna iklädde sig en ny skepnad: de jordiska tvillingparens. Trots allt stod de redan från 
början ovanligt nära det jordiska – en av dem var förmodligen dödlig - och uppstod troligen ur 
ett behov av att förklara en jordisk företeelse. Möjligen kan också den av Ward utpekade 
närheten till folket och anknytningen till fruktbarhet ha inneburit att de gudomliga tvillingarna 
överlevde hos den jordbrukande befolkningen, även om de över tid miste sin status hos eliten 
och därigenom sin gudomlighet. Det skulle kunna stämma med att spår efter tvillinghärskarna 
ännu inte i någon högre grad identifierats i järnålderns materiella kultur. Möjligen anar vi här 
en kontinuerlig nedtrappning av deras gudomliga betydelse under järnåldern. De gudomliga 
tvillingarna tycks hur som helst ha varit ett seglivat och anpassningsbart motiv, förmodligen på 
grund av sin förankring i den sällsynta men ständigt närvarande tvillingfödseln.  

 

Något som kan ligga till grund för vidare studier är frågan om andra typer av tvillinggudar kan 
skymtas i det skandinaviska materialet – möjligen tvillingar som hyser en fiendskap, eller har 
anknytning till dualiteter utan koppling till de gudomliga tvillingarna? Här skulle alternativa 
läsningar av den nordiska mytologin, som inte inriktar sig på de gudomliga tvillingarna, kunna 
vara behjälpliga. I gudamyterna verkar det som att vi kan ana spår av tvillingpar som inte 
nödvändigtvis har sitt ursprung i de gudomliga tvillingarna, som Balder och Höder. Det finns 
goda skäl till att just de gudomliga tvillingarna är det tvillingmotiv som beforskats mest – på 
grund av parallellerna mellan den grekiska, indoiranska och baltiska mytologin är deras 
symbolik förhållandevis lätt att urskilja. De verkar också med avstamp i denna symbolik vara 
välrepresenterade i den skandinaviska materiella kulturen. För den sakens skull är det ändå 
viktigt att inte slentrianmässigt härröra all trolig tvillingsymbolik till de gudomliga tvillingarna. 

 

De gudomliga tvillingarnas förhållande till dualismen framstår som mycket komplex och 
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föränderlig. Detta blir inte minst tydligt i hur tvillingarna som motiv tycks sudda ut gränserna 
mellan det gudomliga och det jordiska. Vi har å ena sidan den faktor som än idag ger människor 
en möjlighet att identifiera tvillingar: deras yttre likhet. Å andra sidan har vi skildringen av 
tvillingar som väsentligt olika, ofta motsatser, vad gäller aspekter och personlighet. En sådan 
skillnad tycks finnas hos de romerska och de grekiska dioskuri, och har möjligen ”spätts ut” 
hos de andra gudomliga tvillingarna, kanske just på grund av deras komplexa förhållande till 
likhet och olikhet. Denna spänning, och särskilt motsatsförhållandet, är svår att fånga i den 
materiella kulturen. Det kan möjligen göras genom att framställa tvillingarna som motstående 
men lika, som på bildstenarna, eller genom att kombinera motsägelsefulla aspekter hos båda 
tvillingarna. Det sistnämnda skulle dock upplösa den dualistiska aspekten tvillingarna emellan. 
Ett annat sätt att skildra denna likhet kontra motsats är genom att avbilda tvillingarna som 
fusionerade, och på så vis tydliggöra deras samhörighet och samtidigt anspela på att de ser 
världen ur olika perspektiv. Fiendskapen, som är en del av motsatsförhållandet hos många 
mytologiska tvillingpar, verkar inte i betydande grad återfinnas hos de skandinaviska 
gudomliga tvillingarna. Andra motsatsförhållanden, som gryning – skymning (enligt Andréns 
förklaringsmodell) och krigiskhet – fruktbarhet (enligt Wards och Wikanders), kan möjligen 
skönjas i den materiella kulturen. Hos de antagna tvillinghärskarna från bronsåldern är denna 
uppdelning troligen krigisk–religiös makt, men kan kanske knytas till de gudomliga 
tvillingarnas föreslagna aspekter av fruktbarhet och krigiskhet. Eftersom krigiskheten kan anas 
i båda fallen, och de gudomliga tvillingarna i den skandinaviska materiella kulturen ofta 
avbildas som krigare, tycks det troligt att om en dualistisk uppdelning fanns utgjorde den 
krigiska aspekten ena halvan av detta motsatspar. Vidare studier skulle kunna kasta nytt ljus 
över tvillingskap, och dess särskilda sammanflätning av det jordiska och det mytologiska, i den 
fornnordiska föreställningsvärlden. 

 

 

 

  



 

29 
 

6. Sammanfattning  

I denna uppsats undersöker jag de gudomliga tvillingarna, ett förmodat protoindoeuropeiskt 
motiv, som det har förståtts i Skandinavien under brons- och järnåldern. Själva motivet beskrivs 
utifrån tidigare forskning baserad på nedteckningarna av baltiska, indoiranska och grekiska 
myter. Jag berör också kort mytologin runt gudomliga tvillingar i allmänhet. På grund av de 
skilda åsikterna hos arkeologiska forskare gällande när de gudomliga tvillingarna som motiv 
försvann – vissa, som Kristiansen och Larsson, menar att det i stort försvann efter bronsåldern, 
medan andra, som Andrén, hävdar att det fanns kvar till strax innan vikingatiden – undersöker 
jag den materiella kulturen som har kopplats till de gudomliga tvillingarna. Bronsålderns 
föreslagna tvillinghärskare tas också upp, då detta koncept har tolkats som de gudomliga 
tvillingarnas jordiska manifestering. De nordiska myterna i form av de två Eddorna, samt 
summeringar av andra textuella källor, används för att ge stöd till teorin om tvillinghärskare 
och för att leta efter spår av de gudomliga tvillingarna under järnåldern. Konceptet dualitet 
applicerar jag på mytologiska tvillingar, då de har ett komplicerat förhållande mellan, å ena 
sidan, kroppslig likhet och familjeband och, å andra sidan, motstående personligheter och 
aspekter, samt fiendskap. Baserat på analysen av Skandinaviens materiella kultur når jag 
slutsatsen att det gudomliga tvillingmotivet överlevde den omdebatterade bronsålderskollapsen. 
Däremot finner jag färre belägg för förekomsten av tvillinghärskare i järnålderns materiella 
kultur, vilket kan antyda att denna praktik inte förekommer till samma grad under järnåldern, 
och möjligen peka på en nedgång i de gudomliga tvillingarnas betydelse. Inkluderingen av 
nordiskt etnografiskt material kan dock indikera att de gudomliga tvillingarna överlevde 
åtminstone i folktron ända in på 1900-talet.  
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Figur 11a: Hjälmmotiv från Valsgärde grav 7: egen skiss 
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