
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolisk dekoration 
En studie av Järnspiralen som symbol under yngre järnålder 

 
 

 

 
 

 

 

Karolina Karlsson 

Arkeologi C 15 Hp 

Höstterminen 2011 

Handledare: Frands Herschend och John Ljungkvist 

Institutionen för Arkeologi och Antik historia 

 



 2 

Abstract 

 

Karolina Karlsson 2011, Symbolisk dekoration – En studie av Järnspiralen som symbol under 

yngre järnålder, “Symbolic decoration – A study of the Iron spiral as a symbol during Late 

Iron Age”, BA Thesis in Classical Archaeology and Ancient History, Uppsala University 

 

When the Iron spirals investigated in this thesis saw the light again no one looked at them as 

nothing more than decoration. It was first during the 2011 excavation in Old Uppsala that the 

symbolism of the items no longer could be ignored. The spirals of Old Uppsala lay along the 

walls of the great hall, which stood upon one of the human constructed plateaus in the area. 

The hall had been burned down and then cleared of all lumber. Then the iron spirals had been 

placed in the positions and then everything was sealed with a layer of clay. 

 

A study of the artifact began with the purpose to contextualize and interpret the iron spiral. 

Several others iron spirals were investigated and compared. The others comparing context 

were found in boat graves or boat contexts. With a new perspective on the spirals as active 

agents I soon realized the symbolic value of the artifact. The spiral contexts were clearly sym-

bolic and connected with the belief about the Hall and Ship symbolism. Several evidences 

indicated that the hall in Old Uppsala was meant to look as a boat and the iron spirals helped 

the hall doing so as well as reinforce the symbolism of the ship. The hall and the ship stood 

for power and structure on land respectively on water. The spiral symbol itself may well be a 

symbol connected with law, power and structure.  

 

Keywords:  Iron spirals, Late Iron Age, Ship symbolism, Old Uppsala, Contextualizing.     
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1. Inledning  

1.1 Ämnesval och syfte 

Ursprunget till denna uppsats är den utgrävning i Gamla Uppsala som ägde rum under våren 

och sommaren 2011, under ledning av John Ljungkvist. Utgrävningarna var ett led i ett större 

samarbete mellan Upplandsmuseet, Uppsala Universitet, Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och 

Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU). Under dessa utgrävningar var det flera ytor som 

öppnades norr om kyrkan vid det som kallas Kungsgården, bl.a. ett fält på den så kallade 

södra platån där tidigare undersökningar hade avslöjat att där låg en hallbyggnad. Det öppna-

des också ett schakt på den lägre belägna norra platån samt två parallella schakt nedanför 

dessa platåer. Syftet på södra platån var att fastställa om det var en hall som låg där, under-

söka hur den var konstruerad, avgränsa dess längd och få fram bättre dateringar. Grävningens 

syfte var också att se om det var en eller flera byggnader uppe på platån (Frölund et al., 2011). 

Det var i samband med utgrävningarna på den södra platån som det dök upp ett antal 

spiralformade järnföremål, inte helt oväntat då man under de tidigare undersökningarna 1988-

1992 hade funnit liknande spiraler (Hedlund, 1993). Det som däremot inte tidigare hade gjorts 

var att titta närmare på dessa järnspiraler och komma med en närmare tolkning av dem och 

deras placering i hallen. Detta och ett stort intresse för platsen och de obesvarade frågorna 

kring den låg bakom mitt val av ämne. Syftet är dels att kontextualisera järnspiralerna dels att 

komma med en tolkning av dem och deras närvaro i hallen i Gamla Uppsala. Det förstnämnda 

syftet går ut på att finna en särskild avgränsning, ett rum som dessa fynd finns i. Därför tar jag 

upp de kontexter där man vet att likartade spiraler finns och jag söker efter gemensamma 

nämnare, men även de skillnader som finns dem emellan. Dessa kontexter är Valsgärde 6 och 

7, Ladby-skeppet och Ultuna. Det senare syftet är huvudsyftet men det är inte möjligt att 

komma åt utan en kartläggning av kontexterna, då jag anser att rummet säger en del om fyndet. 

Likväl säger fyndet också något om rummet som de befinner sig i. Som ett led i att inringa 

rummet kommer därför även hallen beröras och till viss del tolkas genom spiralerna. Eftersom 

det tidigare inte gjorts någon närmare forskning kring just spiralerna som artefakt kommer jag 

att lägga fram ett förslag till en typindelning. Detta görs med syftet att underlätta diskussionen 

och jämförelser mellan platser och enskilda spiraler. Förhoppningsvis kommer detta arbete 

leda till en större uppmärksamhet kring ett föremål som tidigare diskuterats ytterst lite och då 

som dekoration och inget mer. 
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1.2 Metod och frågeställningar  

För att uppfylla mitt syfte började jag med kartläggningen av de olika kontexterna där man 

har hittat jämförbara järnspiraler. Gunnar Hedlund nämnde flera paralleller när han skrev om 

resultaten från grävningen 1992 (Hedlund, 1993). När jag hade funnit dem var de inledande 

frågorna: 

 Hur ser kontexten ut? 

 Vart i kontexten finns spiralerna? 

 Hur ser spiralerna ut på de olika platserna? 

 Allt detta för att senare kunna besvara min huvudfråga om spiralerna i Gamla Uppsala:  

Hur kan vi tolka järnspiralerna och deras närvaro i hallen?  

För att få en så bra tolkning som möjligt har jag låtit materialet styra mig snarare än att jag har 

bestämt mig för en sak i början och sen försökt uppfylla det. I och med detta har frågor och 

svar hela tiden utvecklats, men det utifrån de första nyfikna tankarna om järnspiralerna i 

Gamla Uppsala.  

Kontextualiseringen av spiralerna krävde en del studier av de olika platserna de förekom på 

och jag har därför först och främst vänt mig till respektive rapporter i den mån det funnits 

publicerande rapporter. Undantaget var Ulltuna där det finns en artikel av Oscar Almgren där 

han redovisar resultaten från den grävning han utförde 1900 (Almgren, 1905). Både från 

Valsgärde 6 och 7 finns det noggranna och välutförda publikationer av Greta Arwidsson 

(Arwidsson, 1942; Arwidsson, 1977). Då publikationerna är på tyska reserverar mig för 

missförstånd när jag tolkar Arwidsson. När det kommer till Ladby grundar jag mina uttalan-

den på den publikation som skrevs av Knud Thorvildsen efter utgrävningarna 1935 

(Thorvildsen, 1957). Beskrivningen av spiralerna från Gamla Uppsala är baserade på mina 

egna iakttagelser av fynden från utgrävningen 2011. Från undersökningarna av södra platån 

1988-1992 finns tyvärr ingen publicerad rapport men vissa resultat har redovisats i mindre 

artikelform (Nordahl, 1993; Hedlund, 1993). De senaste undersökningarna från 2011 ska 

publiceras och refereras som kommande rapportmanus. Jag förlitar mig även på muntliga 

redogörelser från grävledaren John Ljungkvist samt en skriftlig redogörelse från 2011 

(Frölund et al., 2011). Spiralerna från de första grävningarna i Gamla Uppsala samt materialet 

från Valsgärde 6 och 7 har jag studerat i Museum Gustavianums arkiv. Där har jag mätt dem, 
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jämfört dem och fotograferat dem. Ladbymaterialet och Ulltunamaterialet har jag inte studerat 

personligen men har kunnat granska det genom rapporter och bilder. Det är detta som jag 

baserar mina tolkningar på. Genom dessa fem fallstudier hoppas jag besvara de första 

frågorna om spiralernas olika kontexter och förekomst, samt lägga grunden till den 

typindelning som följer. I den följande diskussionen besvarar jag frågorna om hallen i Gamla 

Uppsala, järnspiralernas närvaro i huset, samt deras betydelse.  

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att fokusera på en enskild fyndtyp och hitta sambandet mellan de platser de finns 

på. De utvalda platserna har valts ut för att det förekommer järnspiraler där och på grund av 

deras geografiska lokalisering. De är också de enda platserna, hittills, som man vet före-

kommer tillsammans med denna enskilda fyndtyp. Den geografiska avgränsningen är inom 

Uppsalaområdet; Gamla Uppsala, Valsgärde och Ultuna. Ladby i Danmark inkluderas för att 

det finns så många likheter som inte kan ignoreras och bortprioriteras. Samtliga fynd ligger 

inom en avgränsad tidsperiod; den senare hälften av järnåldern. Avgränsningarna utgår från 

Gamla Uppsala och hallen på södra platån.      

 1.4 Teori 

Då syftet med uppsatsen är att lyfta fram och kontextualisera en artefakt som tidigare bara 

ansetts som något dekorativt och inget mer gör jag ett försök att ändra synen på dem. Ingen 

har tidigare närmare gått in på vad spiralernas placering och närvaro kan säga om platsen. De 

har alltså tidigare främst tolkats på ett kulturhistoriskt/empiristiskt sätt utan att se till någon 

djupare mening med spiralerna i detta fyndsammanhang. Det som jag istället försöker göra 

här, är att med ett nytt perspektiv på föremålen som aktiva aktörer tolka kontexten. Föremålen, 

spiralerna, är inte tysta objekt utan påverkar samtiden och blir också påverkade av vad man 

lägger in i betydelsen av dem och vad man associerar dem med. Genom att inte ha tittat när-

mare på, vad som är ett tydligt symboliskt material, har man missat mycket kunskap om den 

förhistoriska människan samt hennes förhållande till materiell kultur. Jag menar att det är tal 

om en tvåvägskommunikation där vi människor lägger in betydelse i föremålen samtidigt som 

föremålen genom att spela en roll aktivt ger betydelse åt oss eller andra attribut som de finns i, 

på eller runt omkring. Föremålen är alltså en aktiv del av samhället och kulturen (Hillerdal, 

2010). Likväl som hallen säger något om spiralerna säger dessa något om hallen. Jag kan inte 

göra en tolkning av spiralerna utan att då också komma med en tolkning av hallen. 
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Järnspiralerna är ett aktivt föremål i vår rekonstruktion av förhistorien såsom den var en aktiv 

del i den förhistoriska människans konstruktion av sin världsbild och kultur.   

  2.    En indelning av järnspiralerna            

 2.1 Varför skilja dem åt? 

Att indela och namnge de olika spiralerna underlättar diskussionen omkring dem men också 

kan man se att de olika typerna måste ha åtskilts även av den förhistoriska människan. 

Valsgärde 7 är det tydligaste exemplet där man kan se att de olika typerna verkar ha spelat roll. 

Där kan man se att trippelspiralerna inte återfinns tillsammans utan endast förekommer med 

singelspiraler (se Kap. 3.3). Det verkar som om man gjort en medveten indelning av 

spiralerna i grupper i denna båtgrav och det kan betyda att man har haft en bestämd 

uppfattning om hur spiralerna skulle fästas på stäven eller aktern. Även i Valsgärde 6 där jag 

anser det rör sig om en selbåge kan man se en indelning mellan olika spiraler (se Kap. 3.2). 

Där är alla tydliga singelspiraler förutom de yttersta som skulle kunna vara trippelspiraler. 

Därmed har man också gjort ett medvetet val om var de olika spiralerna ska placeras. Syftet 

med detta kan ha varit rent estetiskt men det är också viktigt kunskap om våra förfäder. De 

har gjort ett val som reflekterar deras kultur och tankesätt. Spiralerna är därmed en kulturell 

yttring som också i sin tur har påverkat människan i hur hon har valt att dela in dem och 

placera dem på båten, selbågen eller hallen. Därför är det också väsentligt att försöka se de 

olika typerna och på det sättet komma närmare en trolig tolkning av järnspiralerna och deras 

kontext. I och med detta kan man också i framtiden lättare lokalisera och definiera 

järnspiralerna på andra ställen och utgrävningar.          

 2.2 Försök till en typindelning 

Jag delar in järnspiralerna i tre större grupper: singelspiraler (S), dubbelspiraler (D) och 

trippelspiraler (T). Inom dessa finns det sedan undergrupper indelade efter formen på tången. 

Det finns två olika singelspiraler. Den ena har en rak tånge, S1. Och förekommer i Valsgärde 

6, 7 och i Ulltuna. Det är också möjligt att det finns sådana i Gamla Uppsala. Dock har man 

inte hittat dem ännu. Däremot har man hittat flera spiraler utan tånge och man kan inte 

utesluta att de skulle kunna förekomma även i hallen. Den andra typen, S2, har en nittio 

grader böjd tånge. Den är vanligt förekommande i Gamla Uppsala, på selbågen i Valsgärde 6 

och på båten i Valsgärde 7. Den kan också anas i Ladby. 
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De dubbelspiraler som förekommer är mest 

utmärkande för Gamla Uppsala och där kan 

man också se två typer; D1 och D2. Här är 

det också tången som skiljer dem åt. Den 

ena, D1, har en mer spikliknande ände och 

D2 har en ände som mer liknar en tårtspade 

som är plattare och bredare med en liten 

spets längs ned (se Fig.5). I Ulltuna finns en 

tånge som skulle kunna vara en dubbelspiral 

av typen D1.  

Den sista typen, T, är trippelspiralerna som 

finns i Valsgärde 7 och på selbågen i 

Valsgärde 6. Förutom storleken finns det 

inget som skiljer dem åt utan det verkar som 

om det är samma typ, därför har den fått 

beteckningen T. Trippelspiralerna från 

Valsgärde 6 är inte helt säkra Det finns en 

möjlighet att det är singelspiraler som rostat ihop.  

Hittills har jag alltså identifierat fem olika typer av järnspiraler. Indelningen är först baserat på 

antalet spiraler och därnäst på tångens form. Om fler typer skulle komma fram skulle det vara 

intressant att jämföra med och bygga vidare på denna typindelning. Detta är en grund till 

vidare forskning om detta material.   

3. Fem järnspiralstudier 

3.1 Gamla Uppsala 

De senaste åren har man insett att den kunskap vi egentligen har om komplexet runt Gamla 

Uppsala är begränsad och de undersökningar som man gjort har varit små och inte alltid 

publicerade (Duczko, 1993:10f; Ljungkvist, muntligen). Detta glapp i kunskapen har resul-

terat i att man nu har börjat på ett försök att minska det och de senaste åren har arkeologiska 

undersökningar ägt rum, främst på Kungsgårdsplatåerna norr om kyrkan. Under maj, juni och 

augusti 2011 öppnades och undersöktes flera schakt på och runt om Södra och Norra 

Kungsgårdsplatån. Det ena i norra änden av södra platån i hopp om att kunna komplettera 
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undersökningarna från 80 och- 90-talet då man fann spår av en hall men inte kunde avgöra 

dess längd. Ett andra schakt togs upp nedanför, väster om platån. Där fann man bebyggelse 

och anläggningar efter vad som tolkas som matlagnings/hantverksplats (Frölund et al., 2011). 

Under augusti månad öppnade man upp på norra platån och hittade intressanta lämningar, b.la. 

ett stort fynd utav rågranater som bidrog till tolkningen att även här har det bedrivits någon 

slags hantverk och då utav mer högstatus karaktär (Sarén Lundahl, 2011). Att Gamla Uppsala 

har varit en plats med hög status framgår väldigt tydligt och att då hitta föremål av sådan typ 

bör inte förvåna utan bekräfta och ge mer kunskap om hur en ”elitplats” har sett ut. Gamla 

Uppsala är redan bekräftat som en elit/centralplats under förhistorisk tid och det är med denna 

förförståelse man har undersökt Gamla Uppsala genom åren.  

3.1.1 Utgrävningarna 1988-1991 och 1992 

Under den första omgången av undersökningar av södra platån kunde man konstatera hall-

byggnadens väggkonstruktion och man kunde även identifiera den södra gaveln som idag 

vetter mot kyrkan. Dateringar från de första grävningarna gav resultat som kunde delas in i 

två grupper; 550-650-tal och 700-tal. D.v.s. sen vendeltid/tidig vikingatid. Det stod också 

klart då att hallen hade brunnit men att det inte fanns de rester som normalt uppkommer efter 

ett nedbränt hus så som bråte efter tak och väggar. Nordahl tolkade det som om man medvetet 

rensat bort bråtet efter branden (Nordahl, 1993:62). Det är en intressant iakttagelse som 

kommer diskuteras mer nedan (se kap. 3.1.2). De fynd som gjordes var den här gången inte 

några spiraler utan spikar och obestämbara fragment samt en fibula och en medeltida brakteat 

(Nordahl, 1993:62). Fibulan dateras till vendeltid. Man försökte även finna den norra gaveln. I 

det öppnade schaktet dök inte huset avslut upp. Däremot fann man fortsättningen på de 

tidigare funna väggarna och stolphål av samma karaktär som tidigare. 

1992 fortsatte man undersökningarna av södra platån och tog då vid på samma ställe och ut-

ökade schakten. Man grävde då ut flera av de stora stolphålen och under byggnaden kunde 

man se flera kulturlager som separerats av lera (Hedlund, 1993: 65f). Hedlund tolkade det 

som att det skulle röra sig om två byggnader, han menade att dateringarna även visade på 

detta (Hedlund, 1993:67f). Under denna grävning fann man också flera järnspiraler. De dök 

upp längs hallens sydöstra vägg och var koncentrerade till en förhållandevis liten yta. Att man 

inte hittade spiraler längs de andra väggarna i denna del av huset kan bero på att man inte 

grävde lika mycket eller lika djupt. Bilder från utgrävningen 1988-1992 avslöjar att 2011 års 

grävning gick djupare och det var i de djupare lagren man fann spiralerna. Vid den sydöstra 
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väggen under 90-talets grävningar koncentrerade man sig på att gräva ut flera stolphål, vilket 

ledde till att här grävde man ner till en lägre nivå och spiralfynden gjordes i samband med 

detta. Jag är övertygad om att om man gräver där igen och går lite djupare än vad Hedlund 

och Nordahl gjorde, bör man finna fler järnspiraler. 

3.1.2 Utgrävningen 2011   

För att fastställa byggnadens längd och för att pröva de hypoteser man hade om den norra 

gavelns utseende valde man att lägga ett schakt i den norra änden av södra platån sommaren 

2011. En av teorierna man hade grundade sig på tidigare undersökningar som indikerade att 

den norra änden skulle kunna vara likadan som den södra, alltså helt enkelt spegelvänd. Det 

visade sig att hypotesen stämde och man kunde även avfärda teorin om att det skulle röra sig 

om två hus (Frölund et al., 2011). Man kunde istället konstatera att det är ett hus, en över 

femtio meter lång hall. Det exakta måttet kunde inte fastställas då norra änden av platån har 

skadats och försvunnit, troligtvis på grund av att man använt den för jordtäkt. Men något som 

inte var stört av jordtäkten var de två motställda ingångarna i den nordöstra respektive den 

nordvästra väggen. Stolphål mitt i dörröppningen, och den totala bredden på över 3 meter, 

bidrar till tolkningen att det är portar med dubbeldörrar det handlar om. Precis nedanför den 

nordöstra porten fann man en dörring av järn. Liknande motställda öppningar grävdes fram 

under 1988-1992 års undersökningar men där tolkades de som mellanrummet mellan de två 

husen. Nu är den säkraste tolkningen att det är portöppningar på ett och samma hus. Den syd-

östra porten är dock mer svårtolkad då den har mindre stolphål i öppningen. En rimlig för-

klaring skulle kunna vara att den har blivit igenfylld eller var ett ljusinsläpp (Frölund et al., 

2011). 

Vart i denna kontext finner vi då spiralerna? 2011 års grävning ledde fram till ett tjugotal 

spiralfynd och följde det mönster man kunde ana under de tidigare undersökningarna. Fynden 

gjordes längs med hallens väggar, både på öst och- västsidan (om de har funnits hela vägen 

runt gaveln kan vi inte veta pga. den troliga jordtäkt som stört den norra änden av byggnaden). 

Dessutom har de återfunnits i portöppningarna och väckt frågor kring om de var placerade på 

själva porten (se fig.1). Ett spiralfynd gjordes tillsammans med ett gångjärn, deponerat i ett av 

de stora stolphålen till porten. Detta är intressant då det visar på att föremålen haft en sådan 

betydelse att det ingått i en deponering (se vidare kap.4). Lika intressant är mönstret att 

spiralerna verkar följa väggarna. Mer intressant är det att Nordahls tolkning om ”städning” av 

det nerbrända huset verkar stämma (Nordahl, 1993; Frölund et al., 2011). Det verkar som om 
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att efter hallen har rensats har man placerat spiralerna så de hamnat på de platser man nu 

finner dem (Ljungkvist, muntligen). Man har alltså inte rensat bort dem som med allt annat. 

Samma sak gäller den dörring som låg så exakt nedanför den nordöstra porten. Efter detta har 

man sen förseglat platsen med ett lager lera. Förseglingen tycks vara betydelsefull och verkar 

ha återkommit då stratigrafin indikerar att det kan finnas flera tidigare byggnader på platån 

som förseglats på samma sätt (Ljungkvist muntligen). Kolprover från hallens stolphål daterar 

den till 600-tal och är därmed den sista byggnadsfasen på södra platån (Ljungkvist muntligen). 

Dateringarna är tidigare än de prover man tog från de första undersökningarna. Men idag är 

tekniken mer förfinad och exakt än vad den var på 90-talet.  

3.1.3 Spiralerna  

 Järnspiralerna i hallen kan ses som tre olika typer; S2, D1 och D2. De är av samma dimens-

ioner och gjorda av tillplattade tenar, bara några millimeter tjocka. Frågan är dock hur stor 

materialförlusten är genom korrosion och vad som är den ursprungliga tjockleken, men det är 

ändå tydligt att de varit tunna. Den vanligaste typen i hallen, är singelspiralen S2 med en 

tånge som böjer av tvärt i nittio grader (Fig.2). Själva spiralen har en diameter på ca 8cm. Det 

finns sedan en dubbelspiral, typ D1, där ett mer välbevarat och komplett exemplar finns från 

90-talets grävningar vid den södra änden (Fig.4). Delar av flera sådana spiraler hittades också 

under 2011års grävning men var inte lika kompletta (Fig.3). Den tredje typen, är bara änden 

är bevarad av. Det är svårt att veta om den är en dubbelspiral eller en trippelspiral (Fig.5). 

Troligen är det en dubbelspiral, av typen D2, då mittpartiet ser ut att vara av samma typ som 

på ovan nämnda dubbelspiraler. Det som skiljer dem åt är den olikt formade tången. I Fig.5 

kan man se att den smalnar av till en liten spets jämfört med den andra varianten som går rakt 

ner i en mer trekantig, spikformad ände. Vad som är karaktäristiskt för spiralerna från Gamla 

Uppsala är den tillplattade formen och storleken. Jämfört med nedan nämnda spiraler är de 

mycket större.       

3.2 Valsgärde 6 

Valsgärde är en storgård från yngre järnåldern med tillhörande gravfält. Gravfältet har visat 

på stor rikedom på gravar men också i gravarna. Det ligger lite drygt 2 km norrut ifrån Gamla 

Uppsala med Fyrisån som gemensam länk. De två platserna är samtida och den nära geogra-

fiska samhörigheten knyter dem tillsammans. Under 30-talet var det flera båtgravar i 
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Valsgärde som undersöktes av Greta Arwidssons. Valsgärde 6 och 7 visade sig innehålla 

spiraler och har därför valts att tas upp för en närmare diskussion.  

Valsgärde 6 grävdes ut på våren 1931 under ledning av Sune Lindqvist tillsammans med 

Reinhold Odencrants och Greta Arwidsson (Arwidsson, 1942). Det var en rik grav med välbe-

varade vapen, hjälmar, beslag med mera. Arwidsson går mer detaljerat in på de olika fynden i 

graven men även båtens konstruktion (Arwidsson, 1942). Här kommer det dock mest foku-

seras på de spiralfynd av järn som gjordes i samband med dessa grävningar. Två spiraler hitta-

des på varsin sida om skeppet, precis utanför relingen ungefär vid dess mittparti. Precis som 

vid Gamla Uppsala kan man alltså relatera spiralerna till kanten av båten (i Gamla Uppsala 

hallen). Detta följer det mönster som man redan i Gamla Uppsala kan se; spiralerna håller sig 

till väggar/reling och till gavel/för och akter. Detta mönster återkommer i de andra exemplen i 

texten och jag kommer diskutera detta mer då. Arwidsson ställer sig frågande till om de två 

spiralerna ska ha suttit på båten eftersom de hittades en liten bit ifrån denna (Arwidsson, 

1942:105). Själv anser jag att det inte är några tveksamheter om spiralerna har suttit på båten. 

Deras avstånd till båten kan inte vara avgörande om de skulle ha varit positionerande på något 

annat ställe och de träfibrer som är bevarat på tången av spiralen är ytterligare ett belägg för 

att spiralerna ska tillhöra båten. Det blir än mindre tveksamheter när man sätter in Valsgärde 6 

i en större kontext tillsammans med de övriga exemplen, då de tydligt faller in i det mönster 

som bildas.  

Den andra fyndplatsen i Valsgärde 6 är vid en av de hästar som hade följt med i graven. Vid 

dess manke hittades ett tjugotal mindre spiraler av järn i en böjd linje (se Fig. 6). Deras kopp-

ling till hästen är anledningen till att man pratar om att de skulle ha suttit på hästutrustningen 

och Arwidsson menar att det skulle kunna vara en sadel som dekorerats med järnföremålen 

(Arwidsson, 1942:65). Arwidsson är liksom jag tveksam till denna tolkning. En sadel med 

järnspiraler framtill verkar inte stämma. En annan möjlig tolkning skulle vara att det rör sig 

om en dragutrustning och att spiralerna varit fästa på den selbåge som hästen begravdes med. 

Denna teori stöds av de dragkrokar som ligger i djurets närhet (Arwidsson, 1942: Taf.44 samt 

Fig.6). En intressant tanke att leka med är att denna draghäst möjligen varit ett av djuren som 

drog upp båten på land. Draghästen skulle också kunna vara nödvändig i nästa liv och också 

då dra ner båten till vattnet igen. Spiralerna skulle vara något som kopplar ihop de två; att de 

rör sig i samma sfär d.v.s. att spiralerna symboliserar något som rör denna handling. Djupare 

diskussion kommer i senare kapitel.   



 14 

3.2.1 Spiralerna 

Spiralerna från själva båten i Valsgärde 6 är bara två, men man kan också räkna in de små 

spiralerna som man fann vid en av de hästar som följt med i graven och då komma upp i ett 

tjugotal spiraler (Arwidsson, 1942). De två större spiralerna, som här är de mest intressanta 

för jämförelsen med hallen i Gamla Uppsala, är till skillnad från de spiralerna gjorda av mer 

rundade tenar och är inte tillplattade på samma sätt (Fig. 7). De är lite mindre än Gamla 

Uppsala men placeringen i kontexten är väldigt lik. Som det nämndes ovan hittades spiralerna 

från Valsgärde 6 i nära association med relingen, precis som spiralerna i Gamla Uppsala 

associeras med väggarna. Dessa två spiraler har i tången bevarat träfiber som kan ge oss en 

ledtråd om hur de kan ha suttit. Arwidsson säger, vilket verkar stämma, att spiralerna ska ha 

suttit i slutet av trä för att träfibrerna löper parallellt med tängerna. De har alltså suttit i 

rättuppstående trä (Arwidsson, 1942:105 och se Fig.7). Dessa två spiraler hamnar under typen 

S1, med sina raka tänger.   

Förutom de två spiralerna funna vid båtens reling hittade man som sagt ett flertal små järn-

spiraler av typen S2 vid en av hästarna. Dessa spiraler har en diameter mellan 1,3 och 2,9 cm 

(Arwidsson, 1942:65). Några tolkar Arwidsson som att de har suttit så nära varandra att de 

rostat ihop (Arwidsson, 1942:65) men en alternativ tolkning skulle kunna vara att det snarare 

rör sig om trippelspiraler. Tången på spiralerna verkar gå ihop till en. Tyvärr är korrosionen så 

pass kraftig att det är svårt att avgöra om det rör sig om sex enskilda spiraler eller om två 

trippelspiraler (se Fig.8). De övriga spiralerna som tydligt är singelspiraler visar tydliga 

likheter med de spiralerna av typ S2 i Gamla Uppsala. De har också en tånge som böjer av i 

nittio grader och som verkar vara ett karaktäristiskt drag bland spiralerna som behandlas i 

denna uppsats.  

3.3 Valsgärde 7  

 Under början av sommaren 1933 grävdes ännu en båtgrav ut i Valsgärde och det visade sig 

vara en av de rikaste gravarna i Uppland; Valsgärde 7 (Arwidsson, 1977). I denna båtgrav låg 

en man med flertalet hästar, en oxe och en imponerande uppsättning av köksföremål, vapenut-

rustning och annat som ansågs tillhöra en man av hög status under yngre järnåldern. Place-

ringen av alla föremål, djur och även den avlidne liknar den i Valsgärde 6 och det verkar som 

man följt ett bestämt mönster över hur båten ska inredas. Själva järnspiralerna i graven 

hittades i två grupper om fem spiraler. Grupperna låg i varsin ände av båten dvs. vid stäven 
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och aktern. På så vis följer de det mönster som jag vill visas på i denna uppsats. Arwidsson 

drar, pga. spiralernas placering och utseende, paralleller till den gjutform som har hittas på 

Birka föreställande ett drakhuvud som har fått en kam av spiraler på huvudet. Detta gör att 

hon tolkar båten med en stäv föreställande ett djurhuvud med spiralerna fästa som en del av 

denna dekoration längs stäven och då också i aktern (Arwidsson, 1977:98). Att spiralerna har 

varit fästa i stäven är en rimlig tolkning för om man ser på Ladby-skeppet, vilket Arwidsson 

har gjort, kan man se klara likheter. I Ladbyfallet är det mycket troligt att spiralerna har varit 

placerade längs stäven (Thorvildsen, 1957). På en av spiralerna (Fig.9) kunde man på dess 

tånge se de kvarvarande fibrerna av trä. Det gör att man kan se att spiralerna inte har fästs i 

upprättstående trävirke, såsom i Valsgärde 6, utan i liggande virke och det stödjer teorin om 

att det varit fästa på stävarna. Därmed är teorin om drakhuvudet inte omöjlig utan den 

troligaste. Ytterligare grund för detta är de avbildningar av skepp på de gotländska 

bildstenarna, varav många har ett drakhuvud i stäven (se Lindqvist, 1941). På avbildningarna 

har då också akterstäven blivit en svans och det är möjligt att det skulle kunna ha varit så på 

Valsgärde 7. Än tydligare är det på Ladby-skeppet (se Kap.3.4).  

3.3.1 Spiralerna  

De tio spiraler som fanns i Valsgärde 7 var av olika typer. Singelspiralerna var av både typ S1 

och S2 (Fig.10 och 11). Det förekom tre trippelspiraler men de låg inte tillsammans utan det 

verkade som om de var uppdelade; de enklare singelspiralerna förekom parvis med en 

trippelspiral (Arwidsson, 1977:98). Spiralerna i Valsgärde 6 var mindre än Gamla Uppsala 

och så är också fallet med Valsgärde 7. I form och storlek är Valsgärdespiralerna mer lika 

varandra än med Gamla Uppsala; själva spiralen är ca 4,5 cm i diameter och tenen/tången är 

proportionellt sett inte lika tillplattad som spiralerna i Gamla Uppsala. Spiralerna i Valsgärde 

7 är ändå tunna och mäter inte mer än 2-3 mm i tjocklek. Det är dock svårt att avgöra den 

ursprungliga tjockleken pga. kraftig korrosion. På vissa spiraler är det också svårt att avgöra 

hur tången har sett ut. Det finns lyckligtvis några exemplar som har en bevarad ände och vi 

kan gissa att de andra haft likadana. Trippelspiralernas tånge har troligtvis inte varit något 

annat än det som vi sett i Gamla Uppsala och spiralerna har en rak tånge som mer liknar en 

spik. 

 

 



 16 

3.4 Ladby 

3.4.1 Graven  

Ladby-skeppet, beläget vid Kerteminde fjorden på Fyn i Danmark, är daterad till första 

hälften av 900-talet men även om den är senare än de tidigare exemplen från Uppsalaområdet 

är det en utmärkt parallell. Med sina välbevarade fynd visar Ladby-skeppet på stora likheter 

med inte enbart med de andra båtgravarna, utan också med spiralerna från hallen i Gamla 

Uppsala. Skeppet, som låg på ett vikingatida gravfält, blev utgrävt 1935 efter att ha upptäckts 

av amatörarkeologen P. Helweg Mikkelsen (Thorvildsen, 1957). Det dryga 20 meter långa 

skeppet hade lämningar som antydde att det varit en grav för en person med hög status, på 

många sätt liknande båtgravarna i Valsgärde. Välbevarade var också de i stäven placerade 

järnspiralerna. De låg i olika nivåer fast på en rad så att man förstod att de följde den böjda 

formen på stäven. Med denna placering är det ingen tvekan om att de har suttit som utsmyck-

ning på stäven, som mycket väl kan ha haft ett drakhuvud. Thorvildsen drar, likt Arwidsson, 

paralleller till gjutformen i Birka (Thorvildsen, 1957:40; Arwidsson, 1977:98). Han hänvisar 

också till Valsgärde och påpekar likheter mellan platsernas järnspiraler. Även järnföremål 

funna vid aktern indikerar att Ladby-skeppet kan ha haft en ”svans” såsom det antyds på de 

gotländska bildstenarna som nämndes tidigare (Lindkvist et al., 1941; Thorvildsen, 1957:40).  

De spiralfynd som gjordes vid stäven låg så placerade att de skulle kunna bilda en kam på det 

förmodade drakhuvudet. De återfinns också på ett ställe som förväntas efter att man har tittat 

på Gamla Uppsala och Valsgärdeexemplen. Precis som spiralerna i hallen förhåller sig till 

väggarna, förhåller sig Ladbyspiralerna sig till fören, aktern eller relingen.  

3.4.2 Spiralerna 

Järnspiralerna i Ladby-skeppets stäv var tio till antalet och uppvisar påtagliga likheter med 

spiralerna i Gamla Uppsala. De är på samma sätt gjorda av tillplattade tenar som är upprullade 

i en spiral, dock är de lite mindre: ca 10cm (Thorvildsen, 1957:39). De är inte av typen S1 

men är inte heller de tydligaste exemplen på S2 men det är ändå i den senare gruppen de faller 

in. Intressant är att de utseendemässigt mest lika spiralerna i Gamla Uppsala (Fig.12) men 

kontextmässigt mest lika Valsgärde 7 spiralerna (Thorvildsen, 1957: Tavle III och IV). Man 

kan se Ladbyspiralerna som den felande länken som har det avgörande belägget för att förstå 

att spiralerna i båtkontexterna är samma koncept som de i hallen. Med samma tydliga 

placering i kontexten som Valsgärde 7 är det svårt att tro att de har suttit någon annanstans än 
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på stäven. Det karaktäristiska tillplattade utseende är ytterst likt typ S2 i Gamla Uppsala. 

Dock är det inte en lika skarp böj på tången åt nittio grader.    

3.5 Ulltuna 

3.5.1 Graven?       

1900 grävde Oscar Almgren ut vad han kallade ”en egendomlig båtgraf” i Ulltuna, 

Bondkyrka socken söder om Uppsala. Den dateras till vendeltid (senare hälften, 600-800 e.kr.) 

men det har på senare tid ifrågasatts om det är en riktig båtgrav i den betydelsen som man ser 

i b.la. de vendeltida gravarna i Valsgärde (Ljungkvist, 2006; Bäck, 2011). John Ljungkvist 

menar att det handlar om en deponering av en båt som dragits upp på land, huggits sönder och 

sedan skottas över med jord så att det bildat en hög (Ljungkvist, 2006:180). Nitarna till båten 

ligger inte på de sedvanliga sätter utan verkar mera störda och i oordning jämfört med andra 

båtgravsfynd. Likaså påpekar Ljungkvist allt som en båtgrav annars brukar innehålla, han 

skriver: ”I de flesta plundrade båtgravar kan även tydliga rester efter begravningen spåras och 

vissa föremål ligger ofta kvar in situ.”(Ljungkvist, 2006:180). Även andra rester av gravgåvor 

och deponerade djur brukar vanligen återfinnas i gravarna men som tydligt framgår i 

Almgrens text, och som Ljungkvist påpekar, förekommer inget av detta i Ulltuna (Almgren, 

1905; Ljungkvist, 2006:180). Det förekommer under båten ben i ett lerkärl och en möjlig 

förklaring som Bäck lägger fram kan vara att båten har deponerats över denna redan gjorda 

grav (Bäck, 2011:90). Annars finns det inte några spår av någon människa utan bara brända 

djurben. Bäck belyser också hur spridningen av båtnitarna är fördelade i de olika lagren och 

oordningen i högen, och diskuterar i sin text alternativa tolkningar till hur båtgravar kan ha 

konstruerats. Han menar att de finns möjligheter att tolka det som att båtgravarna inte på än 

gång förseglats under en jordhög utan att vissa delar av båten kan ha stått blottade en tid innan 

man har valt att stänga igen den helt (Herschend, 2001:71; Bäck, 2011). Detta kan i så fall 

förklara att vissa delar av båtarna inte är bevarade på samma sätt, för att de brutits ner i olika 

förhållanden. Detta alternativa tolkningssätt gäller inte bara Ulltuna utan liknande spår finns 

även i vissa båtgravar i Valsgärde (Bäck, 2011).   

Oavsett om det är en båtgrav eller en båtdeponering, är det intressant med järnspiraler i båda 

fallen. Det tydligaste fyndet av spiralföremål i Ulltuna är det som Almgren omnämner 

som ”den fragmentariska spiralskifvan” (Almgren, 1905:155). Som sagt ligger båtnitarna i 

oordning men man kan fortfarande se, på Almgrens välutförda schaktritning, att denna spiral-
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skiva är lokaliserad i utkanten av vad som en gång varit en båt (Almgren, 1905). Likaså är det 

med andra föremål som jag anser kan vara möjliga spiralfragment. Ett fragment är en 

ofullständig tånge som hittades i utkanten av båten(Almgren, 1905: föremål nr.68, se även 

SHM 11107:3). Den kan möjligen vara tången av en dubbel eller trippelspiral. Pga. dess 

ofullständighet kan typen inte helt fastställas. De järntenar som enligt Almgren var ”något 

slags fjädrar” återfanns i samma ände som spiralskivan, nära utkanten av det som en gång 

varit en båt (Almgren, 1905). Det finns även andra böjda järntenar som är av intresse men 

deras position är inte lika säker lokaliserad till utkanten. Men man bör minnas att denna båt på 

något sätt inte begravts på samma sätt som de i Valsgärde och Ladby utan den kan ha utsatts 

för en destruktiv handling innan förseglingen av den. Föremålen ligger då inte i sin 

ursprungliga kontext. Dock skulle man kunna tolka det som om att samma spridningsmönster 

som i de andra fallen kan sägas om Ulltuna också, och därmed skulle man göra den tolknigen 

att spiralerna på denna båt haft samma placering vid stäven eller relingen.   

3.5.2 Spiralerna 

Almgren anger inga mått eller mer utförliga beskrivningar av järnfynden och inte heller av 

spiralskivan. Av de bilder som finns uppskattar jag att spiralen och de andra alternativa spiral-

fynden är mindre än de i Gamla Uppsala och snarare jämförbara med fynden i Valsgärde. 

Spiralskivan verkar dock vara mer tillplattad än Valsgärde och därmed mer likna spiralerna i 

hallen i Gamla Uppsala. Jag placerar dem i gruppen S1 eftersom de har en rak tånge. Deras 

position skulle också kunna indikera att den kan ha varit placerad i stäven och varit en del av 

ornamentiken där precis som i Valsgärde 7 och Ladby.  

Järntenarna, de som enligt Almgren som kan varit något slags fjädrar, är tunna men har också 

de blivit böjda och krökta.  Det finns även andra tenar som kan ha varit spirallagda men i 

någon process blivit deformerade. Om det är frågan om en medveten rituell handling i 

samband med förstörelsen, eller om en senare mer naturlig förstörelse, är i det här fallet svårt 

att avgöra. Men mycket tyder på att det kan vara en medveten handling då det även finns en 

del likadana böjda och krökta spiralfragment i Gamla Uppsala. Dessa andra tenar är flata och 

liknar på det sättet de mer tillplattade spiralerna ifrån Gamla Uppsala. Det finns också andra 

fynd som har en tånge. Ett av dessa skulle möjligtvis kunna omtolkas till att vara änden på en 

dubbel eller – trippelspiral (Almgren, 1905: Fig. 68). Den är avbruten men kan ha vissa 

likheter med D1 från Gamla Uppsala eller möjligen trippelspiralerna från Valsgärde 7. 



 19 

3.6 Sammanfattning 

De fyra jämförande exemplen med Gamla Uppsala är intressanta inte bara när det kommer till 

spiralerna utan av det faktum att de är båtkontexter i jämförelse med Gamla Uppsala som är 

en hallbyggnad. I efterforskningen efter andra liknande spiraler hittades inga hallexempel, 

utan alla fynd dök upp i båtar. Ändå dök spiralerna upp efter samma mönster i hallen som i 

båtarna. Detta och de likheterna spiralerna emellan visar på att det är samma sorts spiraler det 

handlar om. Samma sort i den betydelsen att de är en egen grupp som har samma funktion. 

Spiraler är ett vanligt motiv under denna tid och förekommer i många olika former och 

material, men jag hävdar att dessa järnspiraler skiljer sig från de övriga spiralerna som finns 

och bildar en egen grupp med en egen definition. Det är denna definition som jag försöker 

utstaka här och som jag tycker mig se med hjälp av de ovan nämnda kontexter. Inte i något av 

exemplen förekommer spiralerna mitt i båten eller hallen utan bara längs relingen eller väggen, 

stäven eller gaveln. Undantaget är de små spiralerna vid en av hästarna i Valsgärde 6. Men 

tolkningen att det är ett dragdjur snarare än ett riddjur passar in och i så fall kan dessa spiraler 

också haft samma innebörd. Genom att vara utsmyckad med spiralerna relateras denna häst 

till båten och resan den döde ska göra.  

De övertygande bevisen för att spiralerna på båtarna har något att göra med spiralerna i Gamla 

Uppsala är det mönster, som nämnts tidigare, och det faktum att Ladbyspiralerna uppvisar 

sådana likheter med spiralerna i Gamla Uppsala att det inte går att säga att de inte är samma 

slags spiraler. Nu har jag alltså klarlagt att järnspiralerna i Gamla Uppsala har sina jämlikar i 

flera båtgravar. Frågan om Ulltuna är en båtgrav eller en deponering kvarstår, men båda fallen 

visar på skeppets betydelse i järnålderssamhället och spiralernas närvaro i dessa båda fall är 

intressanta och speglar järnspiralernas egen betydelse och symbolik. Ulltuna visar också på 

järnspiralernas koppling till båtarna. Denna tydliga koppling leder till att skeppssymbolik 

kommer in i bilden. I Gamla Uppsala är det också ovanligt tydligt att det är symboliskt. 

Deponeringen av dem längs väggarna och dörröppningarna kan vara en medveten och rituell 

laddad handling utförd av järnåldersmänniskan.  
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4. Diskussion  

  4.1 Skeppet som hall  

De flesta båtgravarna diskuteras ofta och väl tillsammans med symboliken och syften med 

detta gravskikt (Crumlin-Pedersen, 1995; Larsson, 2007). Det har också forskats mycket 

om ”möbleringen” i gravarna och mycket visar likheter med hallarna. Frands Herschend är en 

av förespråkarna för Skeppet som hall (Herschend, 1997; Herschend, 2001). I flera fall har 

han jämfört järnåldershallarna med b.la. båtgravarna i Valsgärde (Valsgärde 8 framförallt) 

(Herschend, 1997; Herschend, 2001). I båtgraven har gravgåvorna och den döde arrangerats 

så att man kan se de olika rummen av en hall; i den övre hallen (främre delen av båten, dvs. 

stäven) finner man köksutrustning, offrade djur för tillagning och utanför denna del av 

skeppet finner man hästar och oxar. Härden är också placerad i den övre hallen. I båtgravarna 

finner man ofta ett spelbord med tillhörande pjäser framför den begravde. Sen kommer som 

sagt själva personen som ligger placerad på vad som tolkas som högsätet. Bakom högsätet, i 

aktern, finner man vad Herschend tolkar som kammaren (Herschend, 2001:69). Här är det inte 

alls lika många fynd, nästan fyndtomt. Detta kan man även se i Valsgärde 6 och 7. Det kan 

dock vara möjligt att här har föremål av organiskt material placerats och därför inte bevarats 

för eftervärlden. Den tydliga metaforen för hallen visar på dess symboliska värde i den yngre 

järnålderskulturen. Hallen var inte bara en bostad och skydd för väder och vind. Här satt 

också kungen med såväl sakral som profan makt (Herschend, 1997:59; Herschend, 

2009b:153). Hallen med sin rumsliga indelning och högsäte blir en symbol för samhället, 

makten och strukturerandet av den. Båtgraven blir också en hall för den döda att ”leva” vidare 

i. Enligt den förhistoriska mytologin blev graven det nya residenset där den döde hade allt 

som den kunde tänkas behöva i livet efter detta. Zbigniew menar att båtgraven var den plats 

där den döde huserade på sin väg till nästa liv (Kobyli ski, 1995:15). Han menar också att 

skeppet och hallen delar samma funktion men den ena på vattnet och den andra på land. 

Kobyli ski säger:”Just as a boat brings human order into the chaos of nature symbolised by 

water, so a house gives structural organisation to chaotic space.” (Kobyli ski, 1995:16). Vi 

har kontrasten land och vatten där hallen och skeppet skapar ordning på dessa två ställen och 

är således två symboler med samma funktion att skapa ordning. Denna ordning var en metafor 

för samhällets struktur och uppbyggnad, där kungen sitter i hallen och skapar och verkställer 

denna ordning. Likväl finns en väl uttalad ordning ombord på skeppet. I de nämnda 

båtgravexemplen från tidigare kapitel är denna symbolism tydlig och båtens betydelse är inget 

man kan undgå. Båtarna är dekorerade med järnspiraler på framträdande och väl synliga 
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platser. Spiralerna måste ha inlemmats i samma laddade symbol och förknippas med den 

samma.   

 4.2 Hallen som skepp 

Skeppet som hall som det föregående kapitlet handlade om har fått mycket mer fokus och 

diskuteras mycket mer än detta kapitles ämne; Hallen som skepp. Ändå förekommer det flera 

exempel på båtformade hus under yngre järnåldern (Larsson, 2007:285). Hallen i Gamla 

Uppsala är inget undantag från detta. De utgrävningar som har gjorts på södra platån har visat 

på att hallbyggnaden där har konvexa väggar och en tydlig båtform. 2011 års utgrävningar 

visade också på att hallen var dryga 50 meter lång och Gunilla Larsson nämner att de 

båtformade husen brukar vara av större dimensioner än de andra samtida byggnaderna 

((Frölund et al, 2011; Larsson, 2007:285). Detta kan visa på skeppets betydelse och 

symbolismen runt omkring det. Byggnaderna av denna form kom att bli av en annan betydelse 

och kanske även annan funktion än de andra husbyggnaderna. 

 Som det nämndes i den tidigare diskussionen kan hallen och skeppet haft samma symboliska 

värde och stått för ordning; på land och på vatten. Kobyli ski fortsätter sin diskussion om 

skeppssymbolismen. I just båtformade hus ser han en förstärkning i denna symbolik 

(Kobyli ski, 1995:16). Som Larsson påstår kan det vara möjligt att båtformade hallarna hade 

ett annat syfte än andra hallar och det vilade ”fridr” över platsen, d.v.s. att en viss frid vilade 

över platsen (Larsson, 2007:285). Hallen i Gamla Uppsala skulle i så fall vara ett tydligt 

exempel på en hall med mer status och symboliskt värde. Den ligger på en framträdande och 

upphöjd plats, med närhet till kungshögarna och Fyrisån. Storleken skvallrar om rikedom och 

makt och båtformen om skeppssymbolik och en annan funktion.  

Järnspiralerna verkar mer förekommande på båtar och nu när de dyker upp på en hall som har 

en båtform gör jag tolkningen att spiralerna är ett sätt att spinna vidare på skeppssymboliken. 

Huset skulle inte bara ha samma form som skeppet utan också dekoreras som sådan. Hallen 

blev en båt och tillsammans symboliserade de makten, strukturen och ordningen i samhället; 

både på land och på hav. Skeppet har varit en viktig symbolisk föreställning och den stora 

möjligheten att Ulltuna är en båtdeponering (eller en begravning av en båt) visar på att de har 

behandlas med ett stort värde och religiös vördnad. Hallen har också förseglats precis som 

äldre järnåldershus (Herschend, 2009b:142ff). Det kan vara en handling som lever kvar men 

det intressanta är hur det visar på vikten av byggnaden men också spiralerna som följt med 
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hallen i dess grav på ett tydligt symboliskt sätt. Vi har alltså två symboler, Hallen och Skeppet, 

som behandlas och dekoreras på likartande sätt. Ordningen/makten på land och på hav. Mitt i 

detta finner vi järnspiralerna.               

 4.3 Spiralsymbolen  

Spiralen i sig är en vanlig symbol under järnåldern och förekommer i många olika kontexter. 

Men järnspiralerna i Valsgärde, Ulltuna, Ladby och i hallen i Gamla Uppsala utgör en egen 

kategori. Dessa är inte gjorda som en del av ett annat föremål som spiralerna på dragkrokarna 

i Valsgärde 6 eller på köksföremål som följt med i båtgravarna. Dessa är separata artefakter 

som sedan fästs på själva båten eller huset. Men betyder spiralen i sig något särskilt eller är 

den bara en dekoration som förknippas med den ovan nämnda skepps - och hallsymboliken. I 

Valsgärde 7 och i Ladby är det väldigt tydligt att de har suttit på stäven och kan mycket väl 

varit kammen på ett drakhuvud (Thorvildsen, 1957:40; Arwidsson, 1977:98). I så fall är det 

intressant vad draken kan ha betytt. Men det förklarar inte de andra spiralerna. I Valsgärde 6 

har vi inget som indikerar att det skulle ha suttit på ett drakhuvud, likaså i Ulltuna och i 

Gamla Uppsala. I det senare är de väldigt tydligt symboliska och uppenbarligen betytt något 

då de har behandlas på ett nästan rituellt sätt och förseglats tillsammans med hallen. I föregå-

ende kapitel hävdade jag att spiralerna var ett sätt att förstärka skeppssymboliken på hallen 

genom att applicera likadan dekoration som på skeppen. Man kan alltså tolka järnspiralerna 

som länken mellan båtgravarna och hallen. Men de måste också i sin tur betytt något mer än 

enbart en länk. På flera gotländska bildstenar förekommer det spiralsymboler i olika varianter 

men de flesta tolkas som solsymboler (Lindqvist et al., 1941; Nylén, 1977: 24). Detta kan ses 

som bevis på att spiralen har haft en religiös och symbolisk roll i järnålderskulturen och inte 

enbart varit i ett dekorativt syfte. Frågan är om järnspiralerna fortsätter att vara en solsymbol 

även på skeppen och hallen eller om de övergår till en annan enskild symbol separerad från 

solsymbolen på bildstenarna. Min mening är att de gör det. Tillsammans i en ny kontext och 

form blir dessa spiraler en annan symbol med en anknytning till vad hallen och skeppet står 

för. Att den skulle ha något med makten/ordningen och göra kan stödjas med järnringen 

Forsaringen i Hälsingland. Den runinskrift som finns inristad på ringen talar om lag och straff 

och på den förekommer det också järnspiraler som enda dekoration (Herschend, 2009a:59ff). 

Tydligt är det att det måste ha varit ett medvetet val att sätta dit spiralerna och inte bara för att 

de var fina. De symboliserar något som förstärker det som sägs i skriften precis som 

spiralerna i Gamla Uppsala förstärker hallen. Denna länk är en symbol förknippad med 

makten, ordningen i samhället och därmed även en elit. Den förekommer på en hall som kan 
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ha tillhört kungen/hövdingen, i båtgravar tillhörande en elit och på en järnring med lagtext. 

Detta skiljer dessa järnspiraler från andra spiraler och utmärker dem som en egen artefakt. De 

har en egen symbolisk innebörd och förknippas med hall - och skeppssymboliken under den 

yngre järnåldern.            

 5. Sammanfattande slutsats   

I de fem fallstudierna av olika spiralkontexter kan man utskilja ett mönster som spiralerna 

följer. Det är också detta mönster som bevisar att spiralerna är något mer än bara dekoration 

och att valet av placering på båten och på hallen är ett ytterst medvetet val. De spiraler som 

sen hittas i mönstret visar likheter sinsemellan och bidrar till tolkningen om en enskild separe-

rad artefakt. Spiralerna förekommer på framträdande positioner där de är väl synliga och tyd-

ligt visar sitt budskap, en symbolisk artefakt och inte bara en dekorativ utsmyckning. Även de 

små spiralerna på selbågen från Valsgärde 6 är inte enbart en utsmyckning. Jag anser att de 

förknippas med samma symbolik som de andra spiralerna. Deras likhet med spiralerna i 

Gamla Uppsala och Valsgärde 7 är ytterligare grund till kopplingen till samma symbolik som 

de andra spiralerna. Draghästen som bar selbågen var en del av en symbolisk handling i vår 

värld såväl som i nästa.    

Spiralerna i Gamla Uppsala är tydligt förknippade med makten och ordningen i samhället. 

Både skeppet och hallen symboliserar ordning och strukturerandet av kaos på vatten och på 

land. Spiralerna förstärker detta på hallen tillsammans med den båtform som hallen har. Att 

järnspiralerna är en symbol kopplat till lag och ordning förstärks av Forsaringen. Gamla 

Uppsala är en redan bekräftad elitplats och hallen och dess spiraler bidrar till tolkningen om 

detta komplex som Kungsgårdsområdet är under yngre järnålder.   
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7.  Bilaga 

   Fig.1 Karta över hallen på södra platån.  
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Fig.2 Järnspiral från norra änden av södra platån, Gamla Uppsala. Typ S2. Foto: John 

Ljungkvist 
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Fig.3 Dubbelspiral från norra änden av södra platån, Gamla Uppsala. Typ D1. Foto: John 

Ljungkvist 
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Fig.4 Dubbelspiral, typ D1, från södra änden av södra platån, Gamla Uppsala. Foto: Karolina 

Karlsson 
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Fig.5 Dubbelspiral, D2, från norra änden av södra platån, Gamla Uppsala. Foto: Karolina 

Karlsson 
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Fig.6 Draghästen från Valsgärde 6 med de små järnspiralerna vid manken och de två 

dragkrokarna bakom sig. Foto: Arwidsson, 1942: Taf. 44.   

 

 

 
Fig.7 Spiral, S1, från Valsgärde 6. Lägg märke till de bevarade träfibrerna som indikerar hur 

spiralen har suttit på båten. Foto: Karolina Karlsson  
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Fig.8 De små järnspiralena som kan ha suttit på hästutrustning, Valsgärde 6. De möjliga 

trippelspiralerna är de som sitter i längst till vänster och längst till höger. Foto: Karolina 

Karlsson 
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Fig.9 Spiral, typ S1, från Valsgärde 7 med träfiber längst ned på tången. Foto: Karolina 

Karlsson 

 

 
Fig.10 Spiral, typ S1, från Valsgärde 7 med rak tånge. Foto: Karolina Karlsson 
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Fig.11 Spiraler från Valsgärde 7. Två varianter av singelspiraler, böjd tånge (S2) och rak (S1). 

Foto: Arwidsson, 1977.  

 

Fig. 12 Järnspiraler, S2, från Ladby-skeppets stäv. Foto: Thorvildsen, 1957.    

 

 

 

 

 


