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ABSTRACT 

Vid utgrävningar utförda av brittiska arkeologer 1922 i staden Ur i Mesopotamien 

påträffades i en grav ett sigill: U.9750. Hantverket är i mörkgrön steatit och är 0,036 

m X 0,024 m stort. Idag dateras det till den gammalakkadiska perioden ca 2250 f. Kr. 

Sigillet förvaras i Nationalmuseet i Irak och anses som ett av de mer betydelsefulla 

föremålen från perioden. Museet blev plundrat efter invasionen av Irak 2003. Det går 

att studera föremål, däribland sigillbilden U.9750 på hemsidan av Iraks 

nationalmuseum http://www.theiraqmuseum.com/. Stulet eller försvunnet material 

finns även publicerat i http://oi.uchicago.edu/OI/IRAQ/iraq.html. Sigillet anses vara en 

av Mesopotamiens största konstnärliga höjdpunkter inom konsthantverk eftersom 

bilden på sigillet U.9750 har olika mönster och figurer samtidigt är utförd i en 

naturlistisk stil.  

 

Sökord: Sigill U.9750, Ur, Ziggurat, Mesopotamisk religion, gammalakkadiska 

perioden. 
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1. INLEDNING 
 

I sigillbilden U.9750 finns figur- och djurframställningar. Sigillet avbildar 6 

människoliknande figurer varav en sitter på det som tolkats som en tron.1 Sigillet har 

ett rektangulärt rum i fokus (Se katalog) och mindre uppmärksamhet ges åt de andra 

figurernas läggning, ställning och riktning.2 Två av figurerna utanför det rektangulära 

rummet står på ena benet i rak linjär riktning och det andra benet är upplyft, medan 

de andra figurerna sitter ner med det ena knäet böjd mot markytan.      

 Figurerna hade individuella aspekter vilket var förmodligen en ny teknik för 

cylindersigill.3 Man kunde sedan rulla cylindersigillet på små mjuka lertavlor och 

skapade fram motivet på sigillet.4 Många sigill funkade som amuletter och skildrade 

de akkadiska gudarna. Sigiller återfanns i både rum och dörröppningar, man brukade 

även hänga sigill med texter i dörrar.5  

 

Sigillbilder fyllde en rad viktiga samhälleliga behov. Det handlade om att synliggöra 

och legitimera institutioner, maktrelationer och trosföreställningar. Det fanns en högre 

mening med konsthantverken själva. En bild är meningsbärande i sig och med sin 

visualitet är den med om att forma den sociala och kulturella kontext som den (själv) 

är en del av. Sigillbilder användes som amuletter och förekommer i ett stort antal. De 

användes redan från början av den mesopotamiska civilisationen. Sigillbilder med 

mytologiska figurer ansågs vara viktiga för att lokalisera kulturella mönster i 

Mesopotamien under perioden. Sigillbilder tros därför ha haft religiös betydelse. De 

flesta sigill hittades i gravar och tillhörde eliten och de ansågs ha ett högre syfte.6 

Syftet med sigillbilder var förmodligen att framhäva gudarnas roll, värdighet och 

skönhet.7 

 

MIN STUDIE 

I mina studier har jag gjort en ikonografisk studie av attributen i sigillbilden U.9750. 

Mitt syfte är att studera templets symboler i sigillbilden för att beskriva dem i 

traditioner i Mesopotamien. Jag skall särskilt studera arkitektur i södra delarna av 

Mesopotamien och deras funktion i akkadisk kultur.8 Akkadiska är en språkterm för 

olika semitiska dialekter som talades i Mesopotamien under en period på 2000 år 

(gammalakkadiska, babyloniska och assyriska)9 namnet härrör från regionen och 

staden som kallas för Akkad.10 

 

                                                           
1
 Porada 1993, 568; C.L. Woolley 1934, 357-358. 

2
 C. Fischer 2002, 125-126. 

3
 Goff 1956, 1-2. 

4
 E.D. Van Buren 1933, 37; Kist 2003, 1-2. 

5
 se Abusch studier om akkadiska kilskriftstexterna i `Witchcraft literature in Mesopotamia`, från 2007. 

Textbeskrivningar ca 2600 - 100 f.kr. Abusch 2007, 373. 
6
 Farber 1995, 1897. 

7
 Porada 1993, 570. 

8
  Goff 1956, 1-2. 

9
 Bottéro 1992, 1. 

10
 Leick 2001, 275. 
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Jag kommer att besvara på följande fråga: Vad betyder de arkitektoniska symbolerna 

som framställts med sigillet U.9750? Mitt material består av ett antal översatta 

akkadiska mytologiska inskrifter. En myt har ursprungligen en symbolisk laddning 

och upplevs som meningsfullt. Från de akkadiska religionerna härstammande 

mytologiska gestalt med sitt tredelade kosmos av himmel, jord och underjord. Många 

av myterna blev inspirerade till en del av symboliken som användes senare. I min 

studie har jag valt ett få exempel av flera kopior som finns bevarat. För ytterligare 

diskussioner och katalogbeskrivning över illustrationerna, se Maul Kopien der 

Keilschrifttexte, 1994.11 Akkaderna trodde att universum var hierarkiskt uppbyggd 

och centrerad på gudomliga krafter.12 En del idéhistoriska publikationer som ger en 

bra bild på symboliska tolkningar och som jag har valt att använda är Mesopotamia 

writing, Reasoning, and the gods, från 1992 och The treasures of Darkness a history 

of Mesopotamian religion, från 1976 där Bottéro och Jacobsen diskuterar den 

akkadiska religionen.13  

 

Jag skall också använda andra publikationer som belyser de centrala aspekterna i 

min studie dvs. en analys av olika konsthantverk från mesopotamisk historia. Några 

av publikationer jag valt att använda är `Catalogue of the western Asiatic seals in the 

British museum och cylinder seals III Isin-Larsa and old Babylonian periods` där D. 

Collon diskuterar olika framföranden av motiv som avbildas på sigill från olika skilda 

perioder. I `First impressions cylinder seals in the Ancient Near East` beskriver D. 

Collon skrifternas utveckling genom att analysera sigillen och samtidigt representerar 

dem i en katalog. I `Stratified cylinder seals from the Diyala region` beskriver och 

jämför H. Frankfort olika motiv som avbildas på sigill.14  

 

I mina studier beskriver jag konst med bilder av gudar som är kända i sumerisk 

etymologi. Jag använder en konstvetenskaplig semiotikmetod som berör den primära 

ikonografiska tolkningsnivån som är en beskrivning av sigillbilden och en 

identifikation av de olika bildelementen i sigillbilden U.9750. Semiotik är ett 

systematiskt sätt att beskriva en bild, vilket är nödvändigt i min tolkningsprocess för 

att kunna analysera sigillbilden U.9750. I bilden skall jag göra: 
 

 Rumsliga analyser. Detta begrepp syftar på bildelementens position i 

förhållande till bildens andra delar. Jag skall särskilt studera den visuella 

bilden av figurerna på sigillet och deras gudomlighet. 

 

                                                           
11

 Maul 1994, 527-555; tabell Siglum H-B, efter Black 2004, xxxvi och platta I-LXXXIII; katalog 9-15, 
efter Van Dijk 1985. Fragment namburbi nr. 40. Daxelmüller 1982, 30; 50-51; Maul 1994, 166; Kist 
2003, 1; James 2008, 58; Schwemer 2009, 44-68; Dick 1999, 71-72; Reiner 1995, 30; 83; 91; Lenzi 
2011, 36-37. 
12

 Abusch 2007, 373-375. 
13

 Bottéro 1992, 201-232; Jacobsen 1976, 21-81. 
14

 Collon 1987, 1-31; 167; Collon 1986, 1-XLVIII; Frankfort 1955, 1- Tabell II. 
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 Figurernas rörelse och ställning. De flesta bilder innehåller någon form av 

kompositionell rörelse. Jag skall tolka figurerna i sigillbilden genom deras 

attribut och för att beskriva sigillets bildvärld. 
 

 

På den sekundära ikonografiska nivån kommer jag att identifiera allegorier och 

symboler i sigillbilden. Denna tolkning är nödvändig för att tolka attributen i sigillet 

och ett uttryck för attityder och mentaliteter hos religionsutövare under den tid och i 

det land där bilden kom till. Sigillbilder måste tolkas för att kunna användas som en 

källa. Dessutom är sigillbilderna mångtydiga och har ingen tydlig tolkning. All 

användning av skriftliga källor anses då vara en tolkningsprocess. I min tolkning har 

jag återgett de akkadiska uttrycken tolkade enligt min mening kan ses på sigillets 

bildspråk.15 Jag kommer att belysa de olika aspekterna av sigillbilden och hur 

forskarna har beskrivit den och utifrån dessa metoder analysera sigillbilden. Därefter 

kommer jag att förhålla mig till kulturbundna föreställningar.16 

 

BESKRIVNING AV SIGILLBILDEN U.9750 

En manlig figur sitter på tronen inne i en avgränsad yta. Ytan är rektangulär och 

liknar ett rum. Rummet avgränsas med dubbla linjer och är omringad av vågiga linjer. 

Ovanpå de vågiga linjerna bakom den manliga figurens axlar växer en form av 

vegetation i lager på varandra. Två vertikala raka linjer bildar en rektangel mot en 

horisontell linje både ovanpå och under den manliga figuren. Den rektangulära 

ramens bas består av två horisontella linjer nedanför figurens fötter. Det rektangulära 

rummet saknar en dörr som är öppen på sidan och är delvis dekorerad. Tre kantiga 

former av dekorationer hänger ner från ovan och har likheter med form av gardiner.  

I rummet sitter den manliga figuren på en rektangulär pall med rutformad dekoration. 

Han är skäggig och har ett långt uppskruvad hår bakom ryggen.  

 

Han bär på en huvudbonad som är dekorerad med ovala runda droppformade 

spetsiga toppar och en dräkt som är draperad diagonalt från hans vänstra axel. I den 

centrala scenen avbildas en knäböjd mindre manlig figur till höger om det isolerade 

rummet. Fem manliga figurer och ett djur har sigillforskarna tolkat i sigillbilden (totalt 

sex figurer). Den mindre figuren till höger har symmetriska lockar och är naken. 

Figuren bär på två (separata) tjocka bälten runt midjan och håller i en pelare i form av 

en ögla vilken liknar en typ av symbol som också hittades på övriga sigill. Längre upp 

på pelaren avbildas en liten bägare eller urna i form som liknar en dubbelkon. Den 

mindre figuren balanserar pelaren som står en aning snett. Den mindre figuren är 

omringad av de vågiga parallella linjerna utanför rummet. Den mindre figuren sitter i 

samma riktning som den centrala figuren i rummet. 

 

Två manliga figurer som avbildas i sigillbilden till vänster om den centrala scenen 

sträcker ut sin ena hand till figuren som sitter på sin tron i det rektangulära rummet. 

                                                           
15

 Porada 1993, 570. 
16

 Albright 1919, 161; E.D. Van Buren 1933, 37; C.L. Woolley 1934, 357; C. Fischer 2002, 130. 
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De två manliga figurerna har ögonkontakt med figuren som sitter på sin tron och 

indikerar på att de ägnar full uppmärksamhet till mötet med figuren på tronen. De två 

manliga figurerna besöker det rektangulära rummet. Båda lyfter sin vänstra arm i 

vördnad. Den stående figuren till vänster lyfter upp ett föremål med böjt blad. Figuren 

i rummet lyfter sin hand mot besökanden för att markera ett godkännande av 

besökarnas legitimering. Besökarnas ansikten har en rak profil och ögonen avbildas 

frontalt. Både den centrala figuren och besökaren till höger bär en liknande 

huvudbonad som avbildas med tre lager av små droppformade objekt på huvudet. 

Besökaren till höger har en flammande vinge. Han är skäggig, bär på en kort dräkt 

och har ett bälte runt midjan, figuren bär inget på överkroppen. Besökaren stiger upp 

för en sorts av trappa.  

 

Trappan avbildas i fyra rektangulära uppdelningar som markeras med horisontella 

linjer ovanför varandra. Trappan är uppdelad i avlånga nivåer som avsmalnar uppåt. I 

varje uppdelning avbildas en rad av trianglar som små kurvor som kan representera 

små berg. Trappan ger en tredimensionell känsla därför att den är indelad i fyra 

kompositioner, i fyra plattformar. Formen ovanpå trappan liknar en pall med fyra 

pelare och ett tak på topp. Den står på en rak struktur medan hela trappformen är en 

aning sned. Trappan liknar en arkitektonisk struktur. Den manliga figuren står med 

ena foten på den nedersta plattformen medan den andra foten är på den översta 

plattformen. Besökaren till höger håller också i ett föremål i den högra handen. 

Bakom den första besökaren står en manlig figur som är skäggig och har liknande 

flammande vingar som besökaren till höger. Han bär på en huvudbonad som skiljer 

sig från de andra manliga figurernas huvudbonader. Den består av en platt nedre del 

och små horn på den spetsiga toppen.  

 

Han bär på ett liknande men längre plagg än den första besökaren har, med vertikala 

veck. Besökaren till vänster står i slutet av kompositionen medan han står på ett 

liggande lejon. Lejonets ena öga är framåtvänt och kroppen är i motsatt riktning 

jämfört med besökarna. Lejonet avbildas vilande mot marken och med två långa 

vingar som skiljer sig från de flammande vingarna som besökarna har, de har 

horisontella linjer. Lejonet saknar en svans och ben och den nedre delen av kroppen 

är rak. Besökaren har sin vänstra fot på axeln av en mindre naken manlig figur. Den 

nakna mindre figuren sitter ner på sina knän framför lejonet mot samma riktning och 

bär liknande huvudbonad som besökaren till vänster som markerar att han hör till 

ägaren. 
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2. KÄLLOR 

Sumererna lämnade tidigt skriftligt material i staden Eridu eller Eridug (dagens Tell 

Abu Shahrain fig. 1), som ligger 24 km sydväst om Ur (dagens Tell el-Muqayyar fig. 

2). Eridu var den äldsta staden i Sumer enligt både den sumeriska och hebreiska 

traditionen. Än idag har stora delar av Eridu inte grävts upp utan lämningarna ligger 

kvar.17  

 

                 
 
                                 Fig. 1. Karta över Sumer, som visar Eridus placering på kartan., efter Black 2004, fig. 1. 

 
 

                                                           
17

 Kramer 1959, 79; Curtis 2008, 5; Leick 2001, 4. 
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Eridu har grävts av olika expeditioner, staden har blivit en modell och en inspiration 

för uppbyggnaden av (gamla) kultiska platser i Mesopotamien som utvecklades 

(senare) från byar till städer.18 De sumeriska kilskriftstexterna (som återfanns i 

Sumer) utvecklades först för tusentals år sedan runt Eufratdalen. Den sumeriska 

kulturen påverkade då den äldre religion och konsthantverk som framställdes i de 

södra delarna av Mesopotamien. Den äldre sumeriska traditionen utsattes för 

redaktionering i akkadiska trosföreställningar. Under mitten av den gammalakkadiska 

perioden påverkade de babyloniska skriftlärda därmed den sumeriska kulturen med 

förändringar i den akkadiska religionen. Även om majoriteten av sumeriska källor har 

bevarats som kopior i babyloniska trosföreställningar så har det i allmänhet erkänts 

att under Ur-III perioden har den sumeriska litteraturen ansetts vara den mest kreativ 

perioden.19 De sumeriska kilskriftstexterna utgör ett särskilt samlat verk av myter.20 

Inskrifter beskrivs i poesin, i Gilgameš_eposet, i myterna, episka berättelser och 

psalmerna från tidiga perioder i Mesopotamien.21  

 

 

               
           
                    Fig. 2. Kartor över Sumer, som visar de södra delarna i Mesopotamien., efter Zettler 2003, fig.1. 

                                                           
18

 Safar, Mustafa, Lloyd 1981, 41-48. 
19

 Alster 1976, 109. 
20

 Edwards 1970, 330. 
21

 De akkadiska inskrifterna hade likheter med de yngre inskrifterna som hittades i Ninive. ((w) ãtipu). Daxelmüller 
1982, 31; Reiner 1995, 15; DB 259-283. Butler 1998, 4. 
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Kartorna visar hur Sumer påverkade litteraturen i Akkad under den babyloniska 

trosföreställningen och andra större städer i området både innanför och utanför 

Mesopotamien. I området har man även funnit kilskriftstexter skrivna i okända 

språk.22 Sumererna var bland de första kulturerna som utvecklade skriftspråket och 

andra hantverksfunktioner som bidrog till utvecklingen av det organiserade samhället 

i Mesopotamien. Dessa inkluderar bland annat kulturer som bodde i området. Den 

sumeriska litteraturen bestod av kilskriftstexter och hade ett stort kulturellt inflytande 

på kulturer som fanns i södra Mesopotamien. När den sumeriska staden Ur 

förstördes ca 2050 f. Kr. upphörde sumererna som ett folk och Mesopotamien 

dominerades istället av två andra semitiska folkgrupper.23  

 

KÄLLKRITIK 

I litteraturen betydde detta både delandet av traditionella värden och kopiering av 

inskrifterna. Många texter blev översatta från sumeriska till akkadiska. När 

sumerernas språk inte talades i Mesopotamien så komponerade man inskrifterna 

istället med babyloniska dialekter. Den religiösa dokumentationen har brister för 

vissa perioder är de svåra att spåra speciellt den historiska utvecklingen av kulturella 

idéer i Mesopotamien. Jag är uppmärksammad på att det finns en osäkerhet i 

källorna men anser att mina tolkningar av en kulturell utveckling är en beskrivning av 

det ikonografiska materialet. De akkadiska kilskriftstexterna från Akkad är kopior av 

gamla sumeriska kilskriftstexter (från Sumer) och har samma funktioner och 

betydelser som Akkadiskan och byggde på sumerisk modell. Verbformerna i 

sumeriska kilskriftstexterna finns också beskrivna i de akkadiska versionen av 

texterna. Exempel finns beskrivna i Daniel Schwembers artikel `Washing, defiling, 

and burning: Two bilinual Anti-witchcraft incantations` 2009 och Taylors beskrivning i 

`Babylonian lists of words and signs` 2007.24  

 

Källorna är olika varandra till sin karaktär men har en viktig och betydande roll för 

den senare mytologin eller konsthantverk i kilskriftstexter under senare perioder. 

Eftersom forskningen är omfattande i ämnet så finns det inte en specifik beskrivning 

av sigillbilderna. Bilderna är svåra att tolka men textuell material finns, man får helt 

enkelt utgå från ikonografin vilket de flesta forskare gör. Gudarna utgjorde en 

panteon som kan urskiljas i kilskriftstexterna.25 Konsthantverk hade olika kulturella 

betydelser, olika gudar och demoner och hade en koppling till mytologiska funktioner. 

I Akkad avbildades konsthantverk oftast med rikliga blandade motiv som var både 

dåliga och bra. De sumeriska och akkadiska kulturerna blev med tiden 

sammanvävda så att även gudavärlden till slut var närmast identisk. Sumererna och 

akkaderna tog varandras gudar och gjorde dem till sina egna, eller som ofta sker, 

identifierade någon av de egna gudarna i någon den andre kulturens gudar med 

                                                           
22

 Dalley 1993, 1; Van Dijk 1985, 3. 
23

 Wright 2002, 26-27. 
24

 Schwember 2009, 44-68; Taylor 2007, 443. 
25

 Black 1992, 147. 
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liknande funktion.26 Bilden i det studerade sigillet har flera oklara och ovanliga rika 

mytologiska detaljer. Jag hade exempelvis svårt att känna igen karaktärerna när jag 

använde olika källmaterial för att identifiera figurerna i sigillbilden. Bildspråket och 

texten kan ha haft olika sammanhang.27 Trots likheterna mellan myterna från Sumer 

och Akkad så har gudarna olika namn i det äldre och det yngre språket. Men 

gudarna har ändå samma funktioner och likheter under äldre såväl som yngre 

perioder i Mesopotamien.28 Eftersom materialet har olika karaktärer är det därför 

svårt att få en överblick över inskrifterna som behandlar gudarnas myter.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Black 1992, 63; Van Leeuwen 2007, 68-69; C.L. Woolley 1934, 362; Schwemer 2009, 44-68. 
27

 Galter 1983, 104. 
28

 Eliade 1958, 212. 
29

 Daxelmüller 1982, 30. 
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3. GRAVAR FRÅN GAMMALAKKADISKA PERIODEN 

Den kungliga ceremoniella gravplatsen i Ur upptäcktes en höst 1922 vid en 

expedition från British museum (fig. 3). Gravarna som upptäcktes i Ur var anslutna till 

en underjordisk konstruktion.30  
 

 

Fig. 3. Flygfoto över gravarna i Ur., efter Curtis 2008, fig.4. 

 

Gravarna i Ur är bland de viktigaste upptäckterna som någonsin gjorts i Irak därför att 

de var fyllda med ett rikt fyndmaterial. Ett antal sigill återfanns i gravarna. Förutom 

sigill innehöll dessa gravar hundratals andra fynd. Forskarna tror bland annat att 

dessa gravar kan symbolisera kungabegravningar därför att de var rikt 

ornamenterade.31 Den akkadiska religionen lämnade i graven plats för legitimering av 

den sociala ordningen som likställdes med en hierarkisk status och som 

dominerades av eliten.32  

 

Ett antal sigill återfanns i gravarna. C.L. Woolley publicerade ett antal fynd från 

gravarna i Ur, bland annat i en sigillkatalog, utgiven åren 1922-1934. Sigill U.9750 

blev funnen i graven PG/699. I samma grav återfanns också annat sigill U.9751 som 

består av lapis-lazuli. Lapis-lazuli och steatit, som U.9750 är tillverkad av, är ofta 

förbundna med den sumerisk-akkadiska religionen.33 Det saknas publikationer med 

planer över graven PG/699 men graven är från gammalakkadiska perioden ca 2340-

                                                           
30

 Hall 1993, 156. 
31

 Perry 1929, 28; Moorey 1984, 1. 
32

 Lenzi 2011, 9; Lambert 1954-1956, 311. 
33

 Sigillet har annat konsthantverk än U.9750. På sigillet avbildas hjortar, en stenbock och landskap av 
kullar med buskar och stjärnor som är formade som blommor. Hantverket är elamite till skillnad från 
sigill U.9750 och tros även ha haft religiösa kontexter i samband med graven. C.L. Woolley 1934, 357-
358. 
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2284 f. Kr.34 Gravar från gammalakkadiska perioden är oftast lagrade i många 

grupper. De har också använts under en längre period och många offergåvor har 

hittats i gravarna.35 Under Ur-III perioden utvecklades offrandet i gravarna från 

gammalakkadiska perioden. Forskarna påträffades många former av offerurnor.36 

Gravarna var byggda för att markera en hög status. Gravarna hade många gravgåvor 

för att gynna gudarna.37  

 

Sigill användes oftast som en offergest för att beskydda de döda i gravarna.38 Ett 

stort antal sigill användes inom kulten eller för att skydda templen.39 Sigillbilden 

utvecklades i samklang med tempelstrukturer och monumentala statyer och de 

beskrev symboler som förstörde eller skyddade varelser. Sigill ansågs därför vara 

lämpliga som offergåvor till gudar, i tempel och i underjordiska gravar.40 

 

KUNGARNAS RELATION TILL TEMENOS 
 

Gravarna var byggda för att uppnå en andlig kontakt med gudarna och för att behålla 

kungarnas relation till temenos. År 1919 grävde Hall ut delar av Ur-Nammus palats 

och templet Nin-Maḫsom är idag beläget sydost om temenos. Kung Ur-Nammus son 

Šulgi slutförde byggandet av zigguraten ca 2100- 2050 f. Kr. Šulgi var akkadernas 

härskare under Ur–III perioden.41 Akkadernas intresse blev viktigare för underjorden, 

vilket resulterade i en stor stad och gravar (kur-nu-gi4 och Urugal).42  

 

Gravarnas arkitektur var anpassad för att visualisera underjorden där de döda 

själarna bodde. Gravarna (qabru) och underjorden (arallû) hade en koppling med 

varandra.43 Zigguraten i Ur hade en anknytning till gravarna eftersom den markerade 

placeringen rakt mot gravarna. De döda placerades dock inte i zigguraten.44 J.E. 

Taylor studerade zigguraten (fig. 4) och år 1854 återupptog H.R. Hall några 

utgrävningar i närheten av området.45  

 

                                                           
34

 C.L. Woolley 1934, 16; et al., Ur excavations I-X (London and Philadelphia, PA 1927-76); 
katalogbeskrivning över sigill från Sergon-skiftet 357-364; Moorey 1984, 3. 
35

 C.L. Woolley 1934, 212. 
36

 Crawford 2004, 155; Fiske 1969, 258. 
37

 C.L. Woolley 1934, 1. 
38

 Black 1992, 147. 
39

 Goff 1956, 2. 
40

 Black 1992, 63; Van Leeuwen 2007, 68; C.L. Woolley 1934, 362. 
41

 Kramer 1967, 371; Hall 1923, 1-7; Hall 1923, et al., The Ur excavations 1-7 (London the British museum, 1923); 
C.L. Woolley 1934, 37-38. 
42

 Katz 2003, 243. 
43

 Fragment LKA 82:11-12. Ibid., 27-28. 
44

 I närheten av den sydöstra temenos hittade arkeologerna även privathus. Hall 1993, 156; Curtis 
2008, 7. 
45

 Hall 1923, 1-7. 

Fig. 5.  
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Fig. 4. Zigguraten i Ur., efter Curtis 2008, fig.17. 

 

Zigguraten finns på den västra sidan av nordöstra temenos (fig. 5). Vissa av 

utgrävningarna visar att kultverksamheten i Ur koncentrerade sig just till området runt 

zigguraten och det tolkades som ett kultiskt område.46 

 

 

 

De arkeologiska lämningarna finns i 

stora högar som är rester av gamla 

städer.47 Den brittiska expeditionen 

startade utgrävningar på två 

områden. Den första utgrävningen 

tog sin början på den sydöstra 

terrassen av temenos medan den 

andra utgrävningen startade i det 

nordöstra området.48 Olika 

kultbyggnader omringade zigguraten 

(fig. 6).49  

 

 

 

                                                           
46

 C. Fischer 2002, 128-129. 
47

 Leick 2007, 4. 
48

 De nedersta delarna av zigguraten hänvisade till månguden Nanna som ännu inte grävts fram idag. 
C. Fischer 2002, 128; Hall 1993, 142; Hall 1923, 1. 
49

 Moorey 1984, 2. 

Fig. 5. Digital karta över Ur beskriver de utgrävda områdena., 
efter Curtis 2008, fig.3. 
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H.R. Hall, J.E. Taylor och C.L. C.L. Woolley och andra forskare som har grävt runt 

zigguraten har ännu inte kunnat beskriva vad zigguraten hade för funktion då den är 

omringad av olika former av kultbyggnader. Men forskarna kan enas om att 

zigguraten användes för rituella ceremonier. Forskarna tror bland annat att man 

utförde olika bröllopsceremonier och begravningar som symboliserade död och 

uppståndelse på zigguratens övre tempel. Under Ur-III perioden bestod zigguratens 

strukturer av fyra plattformar och tros ha symboliserat himlakroppar såsom solen, 

månen och stjärnorna (fig. 7).50  

 
Fig. 7. Mesopotamisk kosmologi beskriver 
zigguratens relation till stjärnorna., efter Chadwick 
2005. 
 

Stjärnor fungerade i ett förhållande 

till människan. Stjärnorna var ett 

medium för kommunikationen med 

underjordiska gudar. I den 

akkadiska religionen var stjärnorna 

likställda med gudarna. Vi vet 

böner vände sig till stjärnor, och 

riter som involverar dem. Bortsett 

från denna kult var stjärnorna 

också en del av den överordnade i 

gudarnas värld.51 

 

                                                           
50

 Cooley 2011, 75; James 2008, 62; 58; Reiner 1985, 590. 
51

 Black 1992, 19. Lenzi 2011, 9; Lambert 1954-1956, 311. 

 
Fig. 6. Flygfoto över gravarna i Ur: (1) Nanna/Suen skrin, (2) Zigguraten, (3) Nanna/Suen plan, (4) Tempel och skatter, 
(5) Prästernas hemtvist, (6) Ur-Nammus och Šulgis palats, (7) Murstängsel, (8) Kungagravarna, (9)  Šulgi och Amar-
Sins gravar., efter Hall 1993. 
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4. HISTORIK 
 

Tidigare har sigillforskarna C.L. Woolley i boken ”Ur excavations” från 1934, E.D. 

Van Buren i sin studie ”The flowing vase and the god with streams” från 1933 och C. 

Fischer i artikeln ”Twilight of the sun god” från 2002 tolkat sigillbilden efter figurernas 

attribut, symboler och personlighet. Sigillbilden har mycket att säga redan innan man 

satt in den i sitt historiska sammanhang. Den tillför värdefull information vilket också 

för nya tolkningsmöjligheter. Jag har valt ut tre specialister (E.D. Van Buren, C.L. 

Woolley och C. Fischer) som presenterat den senaste forskningen om sigillbilden. 

Den övergripande presentationen av det historiska materialet är ett exempel på hur 

olika tolkningsmetoder har använts inom sigillforskningen. Den är ett sätt att 

konceptualisera något man inte har begrepp för, och ett sätt att överföra information 

om eller berätta om. Forskarna är inte överens om vilken gud som avbildas i 

sigillbilden som besökare till höger om kompositionen i sigillbilden. Sigillforskarna har 

även haft svårt att identifiera alla figurerna i sigillbilden bara genom att tolka de 

mytologiska berättelserna. Forskarna är inte heller samstämmiga i sin tolkning av 

bildmotivet på sigillet. De har haft svårt att tolka gudarnas attribut under den 

babyloniska systematiseringen av den sumeriska mytologin. Sigillforskarna är dock 

överens om att sigillbilden visualiserar en kosmologisk underjordisk värld som består 

av ett tempel och gudarnas dyrkan av den högre gudomen som avbildas i den 

centrala scenen. Forskarna har tolkat gudomen närmast tronen som en viktigare 

karaktär än den gudomen som placerades i slutet av kompositionen. Gudarna som 

avbildas i sigillbilden hade många karaktärer och transformationer i de mytologiska 

berättelserna. Inom sigillforskning studeras sigill i samband med olika aspekter av 

kultur och sociala former.52  

 

Besökaren som avbildas till höger om kompositionen i sigillbilden har identifierats 

som flera olika gudar ur kosmologiska, heroiska och kultiska aspekter. Hittills har 

sigillforskarna tolkat figurerna i sigillbilden U.9750 genom att jämföra attribut med 

andra sigill från den gammalakkadiska perioden. E.D. Van Buren bygger sina 

tolkningar på kosmologiska aspekter. C.L. Woolley bygger sin tolkning på en 

stilanalys av andra sigill från andra antika städer i Mesopotamien under den 

gammalakkadiska perioden. C.L. Woolley har tolkat sigillbilden ur heroiska aspekter. 

C. Fischers tolkningar baseras istället på kultiska och religiösa aspekter som berör 

kulten runt zigguraten i Ur. C. Fischer menar att gudomen som sitter på tronen 

markerar en högt uppsatt gud och visar en dominans över resterande mindre gudar. 

C. Fischer menar att resten av gudarna troligen har en lägre status. De flesta 

sigillforskare har daterat sigillet till den gammalakkadiska perioden, till ca 2335-2155 

f. Kr. Det har även kommit förslag på andra dateringar av sigillet än den 

gammalakkadiska perioden.  E.D. Van Buren i sin studie ”The flowing vase and the 

god with streams” från 1933 har föreslagit en datering efter Shargalisharri-perioden, 

men nämner också att sigillet U.9750 kan vara från Naram-sins period. C. Fischer 

                                                           
52

 C. Fischer 2002, 125-134; E.D. Van Buren 1933, 36-38; C.L. Woolley 1934, 362. 
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har daterat sigillet efter Naram-sins period. C. Fischer menar i artikeln ”Twilight of the 

sun god” från 2002 att de upphöjda händerna och den bevingade solskivan är en 

vanlig representation under den gammalakkadiska perioden. Källor från Ur-III 

perioden har hänvisat till figurernas attribut som avbildas på sigillet menar flera 

forskare.53  

 

WOOLLEYS TOLKNINGAR  

C.L. Woolley har tolkat besökaren till höger som en senare version av solguden Utu 

(akkadiska Šamaš) och menar att figuren har krigiska egenskaper och avbildar en 

halvgud. C.L. Woolley kopplar figuren till myten om Utu som bekämpar sina fiender 

under natten i underjorden. Utu brukar avbildas när han skär sin väg igenom berget 

med ett svärd. C.L. Woolley har därför tolkat både besökarna som står först och i 

slutet av kompositionen i sigillbilden som en solgud.54  

 

Šamaš, den senare akkadiska termen för Utu, visualiserades som en kung i Ur och 

Nippur och hade egna präster. Šamaš i den äldre akkadiska versionen av solguden 

förknippas också med prästinnorna i Ur och Nippur.55 Šamaš rankades till en av de 

mindre gudarna (ilī mušīti).56 Figuren till vänster håller i handen ett. Föremålet har ett 

handtag med ett långt böjt blad och liknar ett svärd. Besökaren har den andra 

handen ner i en enkel böjd ställning. Šamaš håller i ett vapen som brukar identifieras 

som ett svärd med böjt blad vilket är ett vanligt attribut för en solgud inom akkadisk 

konst (fig. 8).57
                              

 

 

   
Fig. 8. Krigargudarna står oftast på ett objekt eller lejondrake och bär en sumerisk kilt., efter Collon 1986, fig. A.1. 

 

                                                           
53

 Ibid., 
54

 C.L. Woolley 1934, 362. 
55

 E.D. Van Buren 1933, 36-37; C. Fischer 2002, 128-130. 
56

 Reiner 1995, 1; Bottéro 1992, ix. 
57

 Boehmer 1965, 88. 
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Hans hand brukar oftast vara böjd. Šamaš brukar stiga upp mellan två berg genom 

att skära sig igenom berget (fig. 9).  

 

 

Fig. 9. Šamaš stiger upp mellan två berg och en pelare., efter Wright 2002, fig.2.2; Black 1992, fig.152. 

 

 

Šamaš attribut är också de flammande vingarna, han brukar vara skäggig och bära 

en liknande lång randig kilt som ofta är uppdragen på ena sidan och som ger 

rörelsefrihet.58 Šamaš tjänare har liknande attribut om guden. Tjänaren brukar 

avbildas knäböjda och med den ena armen böjd uppåt och han brukar bära på en 

liknande huvudbonad som Šamaš. Majoriteten av kungarna avbildades med 

huvudbonader som associerades med gudarna.59 Šamaš ena ben placeras ofta på 

ett djur eller ett föremål.60 Lejonet är oftast ett attribut till gudar, i de flesta fall till 

Šamaš.61 

 
 

VAN BURENS TOLKNINGAR  
  

E.D. Van Buren i sin studie har identifierat besökaren till höger som stiger upp för 

trappan som gudomen Marduk. Guden Marduk var beskyddare av staden Babylon, 

och därmed nära relaterad till historien om Babylon ca 2000 f. Kr. och kallades för 

herren (bēl).62 E.D. Van Burens tolkningar bygger på mytologin om Marduks seger i 

templet Abzu (en hane associeras med sötvattnet) och Tiāmat (en hona associeras 

med saltvattnet). Mytologin skildrar Abzu som den stora fadern till alla gudar och 

beskriver hur Marduk föddes i Abzu.63  

 

                                                           
58

  Sigill A.25: Nos 96, 121, 157, 292-294, 297, 298, Pls. XXIV-XXXVIII, 421, 422, 424, 433, 445, 450, 549 och 
550. Collon 1986, 30. 
59

 Black 1992, 98. 
60

 Smith 2011, 197. 
61

 Nos 358, 384-399, 403, 404, 417 och 427. Collon 1986, 44. 
62

 Oshima 2007, 348. 
63

 E.D. Van Buren 1933, 36-37. 
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Den mytologiska berättelsen handlar om hur vattenblandningen mellan sött och salt 

blandade gudarna i Abzu och att döden skapade Tiāmats förvandling i Abzu. Tiāmat 

hotar att anfalla och förinta nästa generations gudar (de yngre gudarna). Den 

mytologiska berättelsen bygger på utmaningen och segern över draken Tiāmat som 

skapade obalansen och vattenblandningen i Abzu. Marduk segrade genom att frigöra 

sig själv och Abzu från besvärjelserna av Tiāmat.64 Efter hennes död skapar Marduk 

de djupa vatten källorna genom att borra in i Tiāmats huvud och skapa Tigris och 

Eufrat. Myten av Tiāmat som Marduks motståndare kanske är en slump eller en 

återspegling av en historisk händelse. I myten dämpar Marduk det kaotiska vattnet 

(Tiāmat) och skapar en källa av fertilitet tillsammans med (fjädrar och floder). I vissa 

mesopotamiska traditioner, kallades vattnet i floderna tâmtu/tiāmtu (Akkadiska) 

identifieras också med det underjordiska vattnet.65  

 

Tiāmat var knuten till kaos och förstörelse.66 E.D. Van Buren tolkar bilden på sigillet 

som en representation av underjorden där Marduk visar sin seger över draken. 

Besökaren till höger håller i ett föremål i den högra handen som är hans attribut och 

liknar en lång svans, föremålet är avlångt och spetsen är ovalformad. E.D. Van 

Buren har tolkat föremålet som en muskotblomma och menar att blomman hänvisar 

till underjorden som representerar Abzu på sigillet.67 Asalluḫi är ett äldre sumeriskt 

namn för Marduk och har en anknytning till en vegetationsgud (-d asar-lú-hi).68 

Asalluḫi var en besvärjelsegud och den lokala gudomen i Ku'ar en by nära Eridu. 

Varje namn presenterades med olika aspekter av Marduks egenskaper. Några av 

dessa egenskaper är fertilitetens gud och frälsare.69 Solguden associeras med den 

bevingade solskivan och brukar kopplas till vädergudarna: blixtguden och 

stormguden såsom Marduk. Några av Marduks namnstavelser är utu-a(k) som 

betyder kalv till solguden, andra namn som också förekommer i sumerisk etymologi 

är Marūtuk och Marūtu som förändrades under senare perioder till Marduk.70  

 

I sigillbilden U.9750 avbildas det en väktare med två lika avtryck. Nakna mindre 

manliga figurer var vanligt inom konsthantverk. Två små nakna statyetter var 

placerade framför en högre staty som representerade en högre uppsatt gudom. 

Statyer som återfanns i södra Mesopotamien visualiserade små figurer och var 

placerade bredvid en Abzu där man hällde sötvatten.71 I akkadisk konst avbildas 

oftast två manliga figurer bredvid den centrala scenen. Gudarna var representerade 

med långt hår, skägg, ofta med fyra eller sex långa stora lockar, de användes ofta 

                                                           
64

 Krig med Tiāmatfragment Enūma eliš (IV. 93-103) och fragment Enūma eliš tablet 1. Lenzi 2011, 
227-228; Rochberg 2009, 76; Jacobsen 1968, 104-105.  
65

 Oshima 2007, 351-352. 
66

 Abusch 2007, 375. 
67

 E.D. Van Buren 1933, 36. 
68

 Fragment 94 rev 2,4 och 6. Van Dijk 1985, 54; Cooley 2011, 71. 
69

 Oshima 2007, 349. 
70

 Abusch 2007, 378; Blust 2000, 526; Lenzi 2011, 291. 
71

 Fyra reliefplattor skildrar människor och gudar tillsammans under Ur-III perioden samt i en tidig skiva av 
Enheduanna. Sju scener avbildar nakna manliga figurer med scener av dryckesoffer. Cohen 2005, 119-120. 
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som statyer under senare perioder i Mesopotamien.72 Den mindre manliga figuren 

som avbildas bredvid tredubbla vågiga linjer vid pelaren med en ring var mest 

populär under den gammalakkadiska perioden men förekommer också under andra 

perioder i Mesopotamien. Öglan var också en vanlig representation i den akkadiska 

religionen och utgjorde en kunglig symbol under senare perioder.73 Öglan 

representerar en högre gudom. Kungligheter och eliten brukade hålla i en liknande 

ögla den som avbildas i sigillbilden U.9750 (fig. 10). Öglan hade en koppling till 

underjorden. Öglan var en vanlig symbol för underjordiska gudar eller för att 

representera ett underjordiskt tempel.74 Figuren brukar identifieras genom de linjära 

vågorna som avbildas på andra sigillbilder.75 Dessa tjänare karaktäriseras av det 

kraftfulla utseendet, det lockiga håret och de var oftast nakna.76 De stod oftast i två 

skilda horisontella fält som avbildas på akkadiska sigillbilder.77  

 

 
 
   Fig. 10. Gudarnas symboler., efter Black 1992, fig.76. 

 
 

E.D. Van Buren har tolkat den mindre figuren med lockar för Dumuuzi (kallades 

också för Tammuz) eller Ningišzida till skillnad från andra forskare som tolkat figuren 

som en Laḫmu. Skillnaden är att Dumuuzi ursprungligen var en vegetationsgud och 

var känd för att bota de sjuka. Dumuuzi liksom Ningišzida hade de en koppling till 

”det stora djupa” porten som tros i mesopotamisk mytologi ha lett Abzu.78 Dumuuzi 

och Ningišzida var ursprungligen portvakter för An, himmelguden.79Laḫmu i 

konsthantverk användes istället ofta för att bringa lycka där den placerades. Laḫmus 

ursprung kopplas till en manlig och kvinnlig ideal (Ansar och Kisar).80 

 

                                                           
72

 Black 1992, 115. 
73

 Collon 1986, 61. 
74

 Smith 2011, 199. 
75

 Boehmer 1965, 87-88; Galter 1983, 80;  Averbeck 2003, 761. 
76

 Porada 1993, 569-570. 
77

 Nos 145, 331, 332, 403, 414, 415, 420, 421, 424, 449, 450, 530 och 558. Collon 1986, 34. 
78

 Katz 2003, 144. 
79

 Fragment A`JSL, XXXIII. Albright 1919, 164. 
80

 Black 1992, 115. 
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FISCHERS TOLKNINGAR 

Både E.D. Van Buren och C. Fischer har tolkat figuren till vänster som en solgud 

tillskillnad från besökaren som står till höger. C. Fischer har identifierat besökaren till 

höger om kompositionen i sigillbilden till skillnad från E.D. Van Buren som månguden 

Nanna/Suen. C. Fischer menar att Nanna/Suens identitet kan upprättas med hjälp av 

liknande attribut på ett annat akkadiskt sigill som återfanns i Nippur (fig. 11). Sigillet 

avbildar Enlil och hans söner, vädret och månguden som har liknande attribut.81  

 

 

Fig. 11. Ett sigill som avbildar Solguden och Månguden tillbedjan till Enlil., efter C. Fischer 2002, fig.2. 

 

 

C. Fischers tolkningar baseras på att de mindregudarna och Nanna/Suen hade 

likheter och att det finns en koppling till gudarnas attribut i sigillbilden. C. Fischer 

beskriver att de andra gudarna som Šamaš var samtida tillsammans med 

Nanna/Suen och de mest populära gudarna i Mesopotamien under den 

gammalakkadiska perioden. C. Fischer menar att under den gammalakkadiska 

perioden ändrades ikonografin mellan två gudar under den sumeriska Pantheon. Att 

Månguden Nanna/Suen ökade i betydelse under den babyloniska perioden medan 

solguden Utu undanträngdes.82 

 

Akkaderna trodde att anden kom ut ur dödsriket under speciella högtider för att dyrka 

de döda förfäderna (ab-é). Förmodligen firades detta på zigguraten. Dödsriket 

visualiserades som ett berg som hade en koppling till jorden och hade en 

portöppning till både underjorden och himlavalvet.83 C. Fischer ser bilden på sigillet 

som en representation av akiti-festivalen som firades på zigguraten där man 

                                                           
81

 C. Fischer 2002, 126. 
82

 Collon 1987, 119; C. Fischer 2002, 125-134. 
83

 Katz 2003, 42-43; Van Leeuwen 2007, 67. 
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framförde kultbesvärjelseriter till Nanna i Ur under skördesäsongen. Handlingarna 

motsvarade de kultiska funktionerna under den gammalakkadiska perioden. Akiti -

festivalen föll inom en period där dagjämningarna vår och höst var i konkurrens med 

varandra vilket ledde till en kult (dNanna-šé šá á-ki-ti).84  

 

C. Fischer har tolkat det ovala föremålet i den första besökarens högra hand istället 

som en kosvans och menar att svansen har en kultisk funktion till Nanna. C. Fischer 

jämför liknande avbildningar som finns i akkadisk konst och hänvisar svansen till 

gravarna i Ur.85 Akitu-festivaler associeras också till andra gudar särskilt för månaden 

Nisannu (den första månaden i babylonisk kalender, motsvarande mars/april i vår 

kalander), vilket var även känt som det nya festival året som var en viktig händelse 

för kultaktiviteter i Babylon.86 Månguden avbildas oftast med en halvmåne på sin 

huvudbonad eller svävar ovan en halvmåne. Månguden brukar oftast associeras med 

en kult.87  
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 C. Fischer 2002, 129.  
85

  Ibid., 126. 
86

 Oshima 2007, 356. 
87

 Slanski 2003-2004, 320-321. 
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5. ANALYS 

Huvudbonaden, som huvudfiguren och den första besökaren har, avbildas på sigillet 

med två lager av små runda droppformade objekt. Den långa huvudbonaden som 

den andra besökaren och huvudfiguren i sigillet har avbildas med små ovala runda 

horn som har likheter med den huvudbonad som den högsta guden Enlil bär på ett 

sigill som återfanns i Nippur. Den markerar att figuren i den centrala scenen är en 

högt rankad gudom. Huvudbonaden var en representation för den kungliga ideologin 

som började i de antika städerna och har sitt ursprung till gudarna. Kungarnas 

klädsel var en traditionell presentation av en kunglig klädstil och hade frekventa 

variationer från det klassiska systemet. Figuren i den centrala scenen i sigillbilden 

U.9750 bär på en klädsel med kungliga ornament.88 Det är vanligt att oidentifierade 

gudar avbildas som tresiffriga presentationsscener i sigillbilder. Vissa bär den 

behornade huvudbonaden och volangprydda plagg, figurerna har tidigare identifierats 

som gudar.89 Kungarna begravdes med rikt ornamenterade klädsel som hade olika 

former av symboler. De brukade oftast bära en form av sumerisk draperad dräkt som 

också avbildas i sigillbilden90 och var anpassade för den kungliga ideologin.91  

 

Gudarna kontrollerade vädret, vindarna och växtlighet. Tre sumeriska gudar hade ett 

samband mellan de sumeriska systematiseringarna under namngrupperingar: Enki, 

An (Kallas också för Anu i akkadisk mytologi), och Enlil som var jordens gud. An 

associerades med himlen och atmosfären, Enlil var en jordlig gud och associerades 

med vindarna och Enki (Ea akkadiska) associerades med vattnet eller havet. De 

högre gudarnas ideologier identifierades i de antika städerna i södra Mesopotamien: 

Lagash, Nippur och Eridu. De högsta gudarna An, Enlil och Enki hade sina rötter i 

treenigheten (An,[d] en-lil,den-ki5) An/Anu) och himmel, jord, hav och atmosfär. I den 

akkadiska religionen urskiljs tre huvudregioner; himlen, jorden och underjorden. För 

särskilda studier om gudarnas egenskaper se Galter `Der gott Ea/Enki in der 

akkadischen überlieferung`, från 1983.92  

 

VATTENGUDEN 

De tredubbla vågiga linjerna i sigillbilden U.9750 har identifierats som forsar av 

vatten. Vattnet representerades oftast som två parallella vågiga linjer som betonar 

dess flöde.93 Det rektangulära rummet beskrivs i de akkadiska källorna i både texter 

och bilder (Se katalog) som två raka dekorerade horisontella linjer och förknippas 

med ett vattentempel. På andra sigill avbildas Ea också med en vas varifrån vatten 
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forsar i två strömmar (fig. 12). Vattnet avbildas ovan det rektangulära rummets raka 

hörn med små kurviga vågor längs rummets fyra väggar.94   

 

 

Fig. 12. Sigillet är från den gammalakkadiska perioden och runt 2250 f. Kr som avbildar Enki/Ea och vattentemplet Abzu 
tillsammans med hans tjänare Isimud., efter Black 2004, fig.27; Porada 1993, fig.16. 

 

 

Ea kännetecknades som en vattengud i Mesopotamien (bēl E-engura ṣulūl E-unir).95 

I den centrala scenen på sigillet U.9750 avbildas vattenguden Ea tillsammans med 

ett vattentempel och är omringad av vatten.96  

 

Namnet personifierades av Aos och betyder Abzuandra begrepp är Apsû (uttal 

Apsfi), engur och é-engur-ra. Uttrycket Abzu Su/zu-ab förekommer under förhistorisk 

tid såväl som under den assyriska högtiden ca 800 f. Kr. omfattande och detaljerad 

inskrifter är i allmänhet från det första årtusendet f.Kr. men de hör till en mycket äldre 

tradition som når tillbaka till andra och det tredje årtusendet f. Kr.97 Huvudbonaden 

markerar att besökaren som avbildas till höger om kompositionen är en lika högt 

rankad som gudomen Ea.98 É-engur, Apsû och É-a refererar till namnet Aia eller la/ 

la`u, Ebla, vilket är en gudomlig semitisk identifikation som uttrycker vattenströmmar 

och en bosättning i vattnet (U-kin-ma eli apsi šu-bat-su). De flesta termer som 

kännetecknades som Enki användes av akkadiska talare (Ayya, aya, ya).99 Enki 

används i sumeriska termer och Ea är ett semitiskt namn för vattenguden. Det finns 

dubbla betydelser av Ea: hans namn betyder också bokstavligen en gud på jorden.100 
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I myterna åkte Ea runtom Eufrat och genom en bekräftelse från Enlil skall han ha 

byggt ett underjordiskt vattentempel som kallades för Abzu och som användes enbart 

för kungar.101 Enki, termen för universum betyder himmel och jord ovan. Sumererna 

tänkte sig att himlen och jorden var alstrade av uroceanen.102  

 

Akkaderna trodde att Abzu hade kosmologiska funktioner och utgjorde templet som 

låg bakom de sju portarna som beskrev de sju bergsområden i Eridu och ledde ner 

till underjorden där Ea befann sig.103 Templet och guden ansågs vara det 

grundläggande syftet för människans existens, men samtidigt kopplades templens 

välbefinnande till den kosmiska sfären. I den akkadiska traditionen såg man havet 

som omgav Ea för att hålla vattnet på plats i det kosmiska huset Abzu. Detta gamla 

mönster av bebyggelser syns först i de mesopotamiska kungliga inskrifterna som 

uppvisar en stor kontinuitet från deras sumeriska början på deras babyloniska och 

assyriska manifestationer och till deras senare bibliska anpassningar i den hebreiska 

traditionen.104 De sumeriska tempelhymnerna har sitt ursprung från 

gammalakkadiska perioder och innehåller källor om gudar och tempel. Alster i sina 

studier `On the Earliest Sumerian Literary Tradition` från 1976 menar att det ger en 

tidig illustration av en de väsentliga egenskaperna hos många tempelhymner, att 

sumeriska templet sägs ha kosmiska dimensioner.105 

 

ATTRIBUT 

Ea visualiserades som den högsta guden i den södra delen av Eridu (E.engur.ra), 

där lagunen förbinder floderna Tigris och Eufrat.106 Inne i vattentemplet i sigillbilden 

avbildas två strömmar av vatten på vardera sidan om Eas axlar som förmodligen 

representerar floderna.107 Ingen förutom Ea avbildas inne i vattentemplet i 

sigillbilden. De andra gudarna avbildas utanför templet och indikerar på att de är 

besökanden i Eas bostad.108 Bland gudar som representeras i den glyptiska konsten 

av perioden så har synes gudomen med strömmarna den mest dominerande bland 

de andra gudarna. De andra gudarna synes hälsa på gudomen med strömmarna.109 

Det finns också andra avbildningar på Ea där han står upp med ena foten på en 

plattform. Vattnet är vågigt och det avbildas små fiskar som simmar upp mot två 

vattenströmmar. Ea associerades med stjärnkonstellationen fisken Nūnu som 

simmar mot strömmarna i de två floderna (fig. 13).110  
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Fig. 13. Illustration från glyptik avbildar vattenströmmar med stjärnkonstellationen fisken (Nūnu), efter Miller 2013, fig.4. 
 

 

Fisken symboliserade den undre världen och hade betydelser för Abzu.111 Enki i 

gammalt akkadiska glyptisk konst representeras oftast av fiskar som simmar i två 

vattenströmmar som kommer ut från hans axlar. Enki i sumerisk mytologi synes vara 

kopplad till en hjälte men växte under senare perioder i litteraturen till att istället få en 

religiös koppling till sitt tempel. Under senare perioder avbildas Ea ofta utan fiskar 

och i ett tempel.112 Olika varelser representerade en del av gudomliga krafter och 

blev ett särskilt attribut till gudar. Gudarna avbildades ibland som ormar, 

skorpioner113 och vingar med människokropp (fig. 14). Sådana motiv är vanliga i 

akkadisk konsthantverk.114  

 

                                                           
111

 E.D. Van Buren 1936-1937, 31. 
112

 Oates 1960, 50. 
113

 Fragment RT nr 37, 28; RA 66. Van Dijk 1985, 7. 
114

 På Kudurru konsten fanns liknande avbildningar som sigill och representerade både ormen och drakens 

bakdelar. På Nazi-Maruttaš fanns en inskription skriven: dMUŠ šip-ru ša áKA.DI. TIM 9, Nr 66:35, nr 69:18. E.D. 
Van Buren 1936-1937, 2-3; Van Dijk 1985, 5. 



 

24 
 

 
   
 Fig. 14. Illustrering från glyptik avbildar ormen och skorpionen., efter Miller 2013, fig.4. 

 

 

Över Eas axlar i sigillbilden växer en form av vegetation.115 Vegetationen som 

avbildas på sigillet var en vanlig symbol för att representera akkadisk religion.116 

Akkaderna använde helst träarter från vegetationstyper som var kopplade till 

underjorden för att representera tempel i underjorden.117  
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6. TEMPLET 

  
De akkadiska inskrifterna beskriver att zigguraten nådde en höjd av himmel och var 

byggd som ett torn med fyra olika plattformar. Plattformen avbildas också i sigillbilden 

U.9750 (U6.NIR är en översättning av zigguraten från kilskriftstexterna).118 Ziqqurratu 

betyder ett tempeltorn på akkadiska.119 Zigguraten i Ur har breda yttre ramper och tre 

trappgångar som leder till ett litet tempel på toppen (fig. 15).120  
 

 

Fig. 15. En rekonstruktion av zigguraten i den kaldeiska Ur av P.R. S Moorey., efter Wright 2002, fig. 2:1. 

 
 
 

Abzu hänvisade till underjorden men samtidigt betyder det bokstavligen jorden som 

kopplas till ett bergsområde eller ziggurat.121 Templet som byggdes överst på 

zigguraten kallades för Abzu eller é-engur-ra.122 Det centrala rummet och tornet har 

ingen koppling till varandra i sigillbilden utan är åtskilda. Besökaren till höger i 

kompositionen i sigillbilden stiger upp för en trappa som avbildas som ett konstgjort 

berg. Zigguraten har tolkats som ett konstgjort berg som nådde himlavalvet. 

Zigguratens horisontella linjer var placerade ovanpå varandra och hade samtidigt en 

koppling till underjorden. Trappan i sigillbilden U.9750 bredvid tempelrummet har 

tidigare tolkats som en ziggurat av sigillforskarna.123  

 

Figuren till höger har placerat sin fot på en trappformad konstruktion som är formad 

av småberg och symboliserar zigguraten. Foten på berget kur-úr-ra avser foten på 

underjorden som är avbildad som ett tempel eller ett berg. Under den 

gammalbabyloniska tiden ansågs berget eller zigguraten vara en passage till 
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underjorden. Att stiga upp för ett berg eller gå uppför betyder att döden är nära eller 

för att beskriva underjorden.124 Akkaderna hade frågor som kretsade kring 

underjordens gång och de hade olika uttryck för underjorden: Ekur som också 

lånades av akkadiskan. Annars var sumererna bekanta med jorden, staden eller 

marken som betyder landet utan återvändo.125 Templet och staden bildar en enande 

fysisk och ideologisk samlingspunkt för människor, ett medium där den sociala 

ideologin kan utvecklas och spelas ut.126 

 

 

 

 

 

 

I sigillbilden visualiseras Abzu som ett riktigt tempel och det har samma placering på 

zigguraten i Ur.127 Abzu omgavs av två väggar på sidorna, en plattform som möter 

två väggar tû balû och pû i basytan och två pelare på var sida om templet såsom 

sigillbilden avbildar.128 Abzu i sigillbilden avbildas rakt mot besökarna och inte från 

sidan (fig. 16). 

 

SYMBOLISM 

Gudarnas symboler representerade faktiska föremål och begrepp som eder av 

lojalitet till den kungliga familjen. Kungarna utgjorde en representation för 

tempelideologin som tjänade gudarna. Knäböjda tjänare som avbildas framför 

kungens tempel är symboler för de kungliga tjänstemännen som fanns i templet.129 

Många avbildningar med alad och lamma återfanns också de klassades som 

portvakter för tempel i akkadisk mytologi.130 Statyerna togs hand om och matades av 
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människorna.131 I avsnittet om Mesopotamiska religionen föreslår Bottéro i sina 

studier `Mesopotamia writing, Reasoning, and the gods`, från 1992 att en horisontell 

känsla skapades om gudarna som i sin tur ledde till en religiös ideologi och slutligen 

till religiösa seder. Bottéro menar att känsla för gudarna skapades i monarkin. I den 

akkadiska kulturen var den aristokratiska uppgiften att människor skulle mata 

gudarna och ta hand om sina tempel för att gudarna bodde där.132 Porada i sina 

studier `notes on the Sargonid Cylinder Seal` har också förslagit den knäböjande 

guden som en motstridig gud i underjorden snarare än en frivillig medhjälpare.133  

 

ENKIS/EAS KULT 

De kungliga kultverksamheterna hade en viktigare roll i templet utomhus på 

zigguraten än till altaret inomhus. Akkaderna begravde därför sina kungar under ett 

tempel för att visualisera kosmiska aspekter och för att representera underjorden 

ekur.134 I den akkadiska religionen trodde man att sötvattnet kom från underjorden 

och ner i strömmarna till de två floderna som också avbildas bakom Eas axlar i 

sigillbilden U.9750, floderna symboliserade sötvattnet.135  

 

Begreppet Abzu betyder även vatten i marskområden.136 Man offrade till gudarna i 

underjorden när man korsade brunnar eller kanaler.137 Människorna kunde rena sig 

själva genom brunnarna och skicka all orenhet ner till underjorden. En liknande 

inställning hänvisas till en bön i från en rit mot onda ögat. Den sumeriska guden Enki 

hade exempelvis anslutningar till kanaler och floder. Det semitiska namnet för Ea kan 

ha tillskrivits den sumeriska guden Enki helt enkelt som ett namn för rinnande 

vatten.138 Abzu omtalas ofta i sumeriska och akkadiska texter och betyder vatten. 

Den yngsta versionen av zigguraten som byggdes ca 3000 f. Kr i södra 

Mesopotamien kopplades till de sju låsta portarna för att visualisera kosmologiska 

aspekter om underjorden och templet Abzu. Dessa traditioner hade sina rötter i södra 

delarna av Mesopotamien. De vanliga dragen hos tidiga ziggurat i södra 

Mesopotamien var att varje mur artikulerades av rytmiska förändringar av 

strävpelare. Det börjar med templet i Eridu där Enki var verksam i Sumer. Sigillbilden 

avbildar kultiska kontexter med tanke på att attributen går att beskriva in i de religiösa 

kontexterna som verkställdes i Ur. Beskrivningarna är upprättade för de varelser som 

skyddade templet mot det onda och kopplades ofta till magi.139  

 

Magi var en integrerad del av större system av en bredare kulturell aspekt och 

kosmologisk funktion i mesopotamiska religioner.140 Enki brukade kallas för stadens 
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gud. De stadsområden som började växa fram i södra Mesopotamien hade fler 

skydds gudar som bodde i staden och var ansvariga för det. Byggandet av ett hem 

för guden i vad som kallas ett tempel kan ses som bildandet av en central ideologisk 

struktur för det urbana samhället. Funktionen av templen betraktas vanligen för att 

utföra en kombination av rituella funktioner. Eridu uppstår som den första stora 

staden i södra Mesopotamien och förblir centrum för den dominerande kulturen i 

regionen. Det centrala tempelkomplexet av Enki i Eridu var de successiva 

tempelbyggnader som rekonstruerades under de sumeriska perioderna. Denna 

symbol brukar sägas representera ingången till ett magasin, som ofta tolkas som en 

indikation på de religiösa funktionerna templet och centrum för resursfördelning. 

Denna föreställning om religiös mittpunkt kan tolkas, genom användning av myter 

skrivna långt senare som grundläggande beskrivningar av templet.141  

 

Zigguraten i Eridu hade exempelvis tillgång till både ett kultrum och hallar som var 

placerade i nord och östra sidan av templet (fig. 17). Zigguraten i Eridu innehöll både 

kammare och gångar fristående från templet till skillnad från zigguraten i Ur. Den 

hade dubbla dörrar som ledde till ett altare där man byggde en bassäng med rent 

vatten som representerade Abzu. Huvudkammaren fanns i hörnet och ytterväggarna 

hade strävpelare som har likheter med zigguraten i Ur.142  

 

 
 
Fig. 17. Abu Shahrein tempel (VII) zigguraten i Eridu slutet av 3000 f. Kr., efter Leick 1988.  

 

 

Abzu kallades för ”Sötvattenhuset” och var ett kulturellt område (Šubt). Abzu 

begränsar en fysisk plats som utgör platsen för en gudomlig kult i templet.143 Dessa 

begrepp sågs som religiösa platser, skapas som permanenta och som monumentala 
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arkitekturer.144 Sötvattnet som placerades i templet kopplades till gudarnas 

återfödelse.145 Eftersom sekvenserna av Eridus tempel visar en inställning till 

arkitekturen i Ur från en tidigare bebyggelse, så finns det en koppling mellan den 

första tempelperioden och Ur (under Ur-III och även under nästa arkitektoniska fas i 

Sumer).146  

 

UNDERJORDEN   

I underjorden var Abzu en tillgång till sötvattenkällan. Den undre kur beskrivs som 

mörker, dammig och obehaglig där de döda törstade och fick damm att äta. De döda 

beskrivs som nakna och befjädrade som fåglar. En grind (ganzir) ledde till Abzu och 

därför var det möjligt att templet var tillgången till underjorden. Det var ett hem för de 

döda gudarna.147 Abzu beskriver livet i underjorden och har en astronomisk mening 

som också zigguraten i Ur har. Abzu beskrivs oftast som ett hemligt råd som sträcks 

upp mot himlen och nedåt mot underjorden. Templet kopplades till fertilitet och 

renlighet.148 Jacobsen i sina studier `The treasures of Darkness a history of 

Mesopotamian religion`, från 1976 argumenterar för att tidig fertilitets gudar var 

avsedda endast i icke mänskliga former. Enligt den sumeriska perioden hade den 

gudomliga personligheten förvandlas gudar dyrkades och utvecklades under 

inflytandet av kungamakten. Jacobsen säger inte mycket om de personliga 

gudarna.149 Bägare användes särskilt i den akkadiska religionen (fig. 18).150 

 

 

 

Fig. 18. Olika urnor som används vid dryckesoffer av både präster och kungar., efter Collon 1986, fig.2: B.  
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LEJONET 

Lejonet i sigillbilden saknar både en svans och ben. Oftast avbildas lejonet utan 

vingar, i sigillbilden U.9750 avbildas dock lejonet med vingarna som illustrerar 

lejondraken och hade en association till fågeln Anzú. Fågeln Anzú brukar avbildas 

med växtligheten och har ett fågelhuvud med vingar. Anzú avbildas oftast med 

händer. Frambenen av lejondraken var av lejon och bakbenen avbildades som hos 

en rovfågel men lejonet i sigillbilden U.9750 saknar både fram och bakbenen.151 I 

sigillbilden avbildas en lejondrake.152 Lejondraken Lejondraken avbildades med 

fjädrar och är en bevingad djurart i vattniga riken. Lejondraken som avbildas i 

sigillbilden U.9750 befinner sig i en Abzu.153 Ofta var figurerna i sigillbilder knutna till 

gestalter med kulturella förtecken. Liknande visuella representationer fanns i tempel i 

södra Mesopotamien.154 

 

 
 
Fig. 19. Demoner 
och monster., efter 
Black 1992, fig.53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djuret som kopplades till sötvattnet skildrades med fjädrar i den mesopotamiska 

konsten. Lejondraken hade en särskild anknytning till vatten. Lejondraken avbildas 

med fjädrar i en vattnig rike i sigillbilden (fig. 19).155 Under den akkadiska fasen 

illustrerades glyptiska symboler som visar fångst och bestraffning.156 Drakar var ett 

vanligt motiv i akkadisk konsthantverk.157 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Enligt min tolkning av representation av sigillbilden U.9750 riktar kulten sig mot en 

figur som sitter på tronen och i form av ett isolerat rum. Sigillbilden visar en scen om 

sederna i den forntida Mesopotamien. Bild framställningen föreställer myten eller 

berättelsen om Abzu. Den tolkningen stödjer på följande: en gudomlig symbol, en 

fristad, en visualisering av en kosmologisk funktion, ett tempel, helgedom eller en 

sittplats. Termerna hänvisar till en gudomlig bild som utgör en kultplats och 

gudomliga symboler. Sigillbilden utgör en kult och en tredimensionell representation 

av guden Ea. Gudomen i sigillbilden U.9750 sitter i ett isolerat rum och välkomnar 

besökarna genom att bjuda in besökarna till vattentemplet. Efter mina tolkningar av 

sigillbilden tror jag att templet som byggdes på zigguratens översta platå (Abzu) i Ur 

använts för att fira de döda. Abzu utgör en illustration från tidiga tempelbyggnader i 

Eridu. Portarna till underjorden beskrivs vara genom de sju portarna av underjorden 

ekur i Eridu och har likheter med zigguraten i Ur. 

 

Själva bildanalysen koncentreras helt på det ikonografiska och det skriftliga 

innehållet, det vill säga de symboliska elementen i sigillbilden. Mer värde sätts i den 

ikonografiska delen av sigillet. I Mesopotamien använde man olika magiska symboler 

på sigillet för att åstadkomma de förändringar man strävar efter. Dessa symboler kan 

vara sådana som redan existerar sedan tidigare eller en kombination som man 

skapar genom gudabilder dvs. som personliga sigill. I den centrala scenen avbildas 

vattenguden Ea och hans vattentempel Abzu tillsammans med sötvatten. Abzu var 

sötvattnet ursprung till kanaler och floder och förekommer i myter. I vattentemplet 

växer en form av vegetation som är kopplad till underjorden. Bilden symboliserar 

Enki/Eas kult som är knuten till underjorden och arkitekturen i södra Mesopotamien. 

Visuella objekt förvandlades från tillståndet av att vara en livlös artefakt till att visa 

verkliga processer. Konsthantverket ger ett levande uttryck för en kultplats. Grunden 

för det visuella bildspråket skildrar ett medel för den enskilde att finna lycka och 

framgång i det sociala livet. Människorna i Mesopotamien skapade en symbolisk 

värld som visualiserades på konsthantverk.  
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9. SIGILL U.9750 

 

Typ: Sigill 

Inskrifter: Inga 

Utgrävningsnummer: B.14577 

Namngiven: U. 9750 

Funnen: Grav PG/699 i Ur (dagens tell el-Muqayyar) i Irak. 

Placering i Provins: Irak nationalmuseum i Bagdad. 

Mått: Höjd 0,036m x diameter 0,024m. 

Material: Mörkgrön steatit. 

Datering: Gammalakkadisk tid ca 2250 f. Kr. 
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