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Estrid – moder, mäktig och maskulin?  
Berättelser om en rekonstruktion 

av en senvikingatida kvinna  

Ing-Marie Back Danielsson 

Rekonstruktioner av människor för allehanda syften har förekommit i 

den mänskliga historien under lång tid. 1  En rekonstruktion av en 

människa fångar genom sin blotta uppenbarelse de förment 

motstående begreppen fiktion och verklighet. En fiktion är någonting 

påhittat, medan verkligheten ska återge fakta, alltså säkert 

konstaterade sakförhållanden. 2  En rekonstruktion är ingen riktig 

människa, utan ett föremål, ett objekt som har framställts av diverse 

ämnen, såsom exempelvis silikon och gips. Rekonstruktionen är 

framställd utifrån vissa givna parametrar i syfte att efterlikna och åter 

framvisa en viss, sannolikt inte längre närvarande, person. Föremålet 

har genom sin tillblivelse ett eget liv och en egen livsbibliografi, som 

skiljer sig från det liv, som det är tänkt att gestalta.3 Föremålet eller 

rekonstruktionen kan därför sägas utgöra en fiktion av en levande 

                                                   
1 . Exempelvis Bodil Pettersson, Föreställningar om det förflutna. Arkeologi och 

rekonstruktion, Göteborg: Göteborgs universitet, 2003; Bodil Pettersson, ”Historiebruk i 

det fria. Rekonstruktioner mellan provokation, inspiration och bekräftelse”, i Peter 

Aronsson & Magdalena Hillström (red.), Kulturarvens dynamik, Norrköping: Linköpings 

universitet, 2005, s. 278–287. 
2 . Svenska Akademiens ordlista, applikation, uppslagsord: ”fiktion”, ”faktum”. 
3 . Till exempel Igor Kopytoff, ”The cultural biography of things. Commodizations as 

process”, i Arjun Appadurai (red.), The Social Life of Things. Commodities in Cultural 

Perspective, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.  
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människa. Men om en rekonstruktion bygger på fakta, alltså kunskap 

om hur en människa såg ut i verkligheten, och kunskap om hens liv 

och leverne, då är väl ändå rekonstruktionen att betrakta som trogen 

verkligheten, och inte ett påhitt? Det är just denna fråga som 

föreliggande artikel diskuterar ur flera olika perspektiv. Det sker med 

utgångspunkt från den rekonstruktion som kallas för Estrid, och som 

återfinns på Stockholms läns museum sedan några år tillbaka. 

Estrid som ett vikt föremål 

Bakgrunden till rekonstruktionen Estrids tillblivelse och påbörjade 

livsbiografi står att finna i den antikvariska kontroll i Broby bro i Täby, 

som Stockholms läns museum gjorde på uppdrag av länsstyrelsen i mitten 

av 1990-talet. Kontrollen föranleddes av misstanken att förhistoriska 

lämningar skulle påverkas av ett vägarbete. Misstanken fick sin 

bekräftelse då tre stycken förhistoriska skelettgravar kom i dagen ganska 

snart efter det att grävskopan satts i jorden. En benexpert bedömde senare 

att det rörde sig om ett skelett av en äldre kvinna, en äldre man och ett 

barn, som alla levt under sen vikingatid, på 1000-talet e.v.t. Den äldre 

kvinnan verkade utifrån gravgåvor och gravens utformning att döma ha 

varit betydelsefull och mäktig.  

Rekonstruktionen diskuteras i denna artikel utifrån tre olika 

perspektiv: det arkeologiska, det museala och det kommunpolitiska. Detta 

betyder inte att perspektiven är skilda åt, snarare tvärtom; de både griper 

in i, och påverkar, varandra. Diskussionen förs utifrån en kronologisk 

horisont, eftersom berättelserna om Estrid börjar med den arkeologiska 

utgrävningen i Broby bro, och fortsätter senare när hon rekonstrueras. 

Samtidigt genomförs flera kommunpolitiska aktiviteter som förbinder 

Estrid och berättelserna kring henne med Vallentuna och Täby kommun, 

varigenom forntid och nutid möts. Michel Serres och Bruno Latour 

beskriver träffande i sitt arbete om vetenskap, kultur och tid att sådana 

möten kan beskrivas som ”topologiska veck”. En liknelse för att beskriva 
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ett sådant veck kan vara när två långt ifrån varandra skilda punkter, till 

exempel på en näsduk eller en deg, plötsligt möts genom att näsduken 

viks, eller degen knådas. Vetenskapen om närhet och veck kallas av Serres 

och Latour för topologi.4 Medan linjär tid kopplas till geometri, beter sig 

topologisk tid annorlunda. Den kan, som en näsduk eller deg, vara 

skrynklig och vikt på många olika sätt. I ett föremål, eller en 

rekonstruktion som Estrid, är tiden sådan. Det betyder att Estrid är poly-

kronisk eller fler-temporal: hon har flera olika lager av tid i sig, som 

samlas tillsammans eller möts genom multipla veck. 

Vetenskapsantropologen Amade M’charek har visat att föremål, som 

rekonstruktioner, kan beskrivas som vikta föremål (folded objects), i vilka 

tider möts som vanligtvis anses stå långt ifrån varandra. En effekt av den 

topologiska tiden är att det går att utläsa ett vikt föremåls historier, och 

därmed i förlängningen också den politik föremålet uttrycker.5 

Det arkeologiska perspektivet:  

utgrävningen och identifieringen av Estrid 

Mannen som grävdes fram av arkeologerna i Broby bro 1995 hade i 

princip inga gravgåvor i sin kista. I barngraven däremot återfanns 

bland annat en kam och två mynt. Kvinnan återfanns i en kista där 

hennes huvud på kristet vis vänts mot väster. Den osteologiska 

undersökningen av kvinnans skelett visade att hon på ålderns höst 

varit krum och även haft en inflammation i sina tänder. Till vänster 

om hennes fötter återfanns ett skrin, som förmodligen var gjort av 

lind. Föremålen i skrinet bestod bland annat av två silvermynt och tre 

vikter, som arkeologer menar visar att den gravlagda varit en 

                                                   
4 . Michel Serres & Bruno Latour, Conversations on Science, Culture and Time, Ann Arbor:  

University of Michigan Press, 1995, s. 60. 
5 . Amade M’charek, ”Race, Time and Folded Objects. The HeLa Error”, i Theory, 

Culture & Society vol. 31, 2014:6, s. 32. Se också Elin Engström, Eketorps veckningar. 

Hur arkeologi formar tid, rum och kön, diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2015. 
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betydelsefull person med makt. Ett av mynten hade präglats i Basel, 

nuvarande Schweiz, mellan åren 1025 och 1040 e.v.t.6 En kniv låg 

bredvid skrinet. Det är alltså denna äldre kvinna som har tolkats som 

Estrid, genom en mängd antaganden och en lång kedja av indicier som 

jag nu ska redogöra för. 

I Stockholms läns museums rapporter från utgrävningen och på 

museets hemsida anges de funna gravarna vara samtida med runstenar 

i omgivningen.7 Runstenar är vanligen minnesstenar över avlidna, och 

de hör i tid oftast till sen vikingatid. De är också minnesstenar över 

människor med kristen tro. I närheten av de utgrävda gravarna finns 

sex runstenar, där tre är hela och övriga är i fragmentariskt skick. 

Endast en runsten bedöms stå på ursprunglig plats. Av de tre hela 

runstenarna framgår att en person vid namn Östen fått en hög och en 

bro uppförd till sitt minne av tre söner (sten U135), att en viss Östen 

for till Jerusalem, dog i Grekland och sedan fick stenar resta till sitt 

minne av sin hustru Estrid (U136) och vidare att Östen tillsammans 

med Estrid rest stenar till minne av sin son Gag (U137).  

Estrid är inom arkeologisk och runologisk forskning känd som farmor 

till en av de minst två Jarlabanke som man vet levde i området under sen 

vikingatid och tidig medeltid, nämligen Jarlabanke Ingefastsson. Han 

framstår på runstenar som allt annat än modest. Bland annat låter han resa 

en sten efter sig själv under sin livstid och meddelar på samma sten att han 

inrättat en tingsplats och ensam äger ett helt hundare. Hundare är en äldre 

landskapsindelning som i senare tid kom att heta härad. Runologer och 

arkeologer har sedan 1900-talets början ritat släktträd över 

Jarlabankeätten och kommit med olika förslag på hur de på runstenar 

                                                   
6  . Lars Andersson, Jarlabankeättens gravplats vid Broby bro. Arkeologisk 

delundersökning av gravplats med tre skelettgravar vid Broby bro, Täby socken och 

kommun, Uppland. Rapport 1999:4, Stockholm: Stockholms läns museum, 1999. 
7  . Ibid.; Lars Andersson, Mellan ättebacke och kyrkogård. Arkeologisk 

forskningsundersökning av en gravplats från skiftet vikingatid–medeltid vid Broby bro, RAÄ 

42 i Täby socken och kommun.  

Rapport 2011:10, Stockholm: Stockholms läns museum, 2011. 
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omnämnda personerna förhållit sig till varandra i släkthänseende. 8 

Eftersom en av de gravlagda i Broby bro var en äldre kvinna, och 

runstenar intill nämner Estrid, dröjer det inte länge förrän personerna i 

gravarna bedöms höra till den kända ätten. 9  Den gamla kvinnan blir 

Jarlabanke Ingefastssons farmor. 

Den arkeologiska forskningens strävan att ge ytterligare fakta, och 

därmed identiteter, till de gravlagda individerna stannar emellertid inte 

där. En tysk källa från ett känt kloster från sent 1000-tal nämner nämligen 

pilgrimsgästen Hestrit, som möjligen rest med två män vid namn Östhein 

och Suein, just som två av Estrids söner hette enligt uppländska 

runstenar. 10  Denna uppgift i kombination med den äldre kvinnans 

gravgåvor ligger till grund för framställningen av Estrid som en berest, 

välbärgad kvinna och sann kristen. Det pilgrimsmynt som återfanns i 

kvinnans grav anses stärka tesen att Hestrit, som omnämns i den tyska 

källan, är den Estrid som omnämns på runstenar. 

Den barngrav som påträffades vid Broby bro, intill kvinnans grav, blir 

lika snabbt tolkad som att härbärgera barnet Gag, till vars minne Estrid 

och hennes första make Östen reste en runsten (U137). Fastän senare dna-

analyser visade att den äldre kvinnan saknade all släktskap med barnet,11 

står det alltjämt på Stockholms läns museums hemsida:  

 

Skelettet har bestämts som en pojke i tioårsåldern och har 

tolkats som Estrids först avlidne son, Gag. Att gravar från 

denna tid går att identifiera med till namnet kända personer 

är mycket ovanligt. Men tack vare den information som 

                                                   
8 . T.ex. Sune Lindqvist, ”Nordiska arkeologmötet i Stockholm 1922”, i Gustaf 

Hallström (red.), Nordiska arkeologmötet i Stockholm, 1922. Berättelse över mötet och 

dess förhandlingar, Stockholm 1923, s. 123–141. 
9 . Andersson 1999. 

10 . Rune Edberg, ”Spår efter en tidig Jerusalemfärd”, i Fornvännen vol. 101, 2006:5, s. 342–

347. 
11 . Andersson 2011. 
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finns på runstenarna i närheten, som är samtida, går det att 

göra i Estrids och Gags fall.12 

I artikelns analysavsnitt för jag ett kort resonemang om varför 

tolkningarna kring gravarna har förts så långt och blivit så 

omfattande. 

Det museala perspektivet: rekonstruktionen 
av Estrid 

Mer än tio år efter utgrävningen i Broby bro, år 2009, vill Stockholms 

läns museum att Estrids utseende ska rekonstrueras. Ett problem 

utgörs dock av det faktum att Estrids skalle återfanns i krossat skick 

(fig. 1). Den krossade skallen, i hundratals bitar, måste först 

rekonstrueras av osteologer, eller benexperter. Detta görs under en 

junidag 2009 på Historiska museet, där museets besökare inbjudits att 

övervaka ihop-pusslandet av kraniet.13 

Rekonstruktioner av människors utseende, särskilt ansiktet, har 

använts länge inom det som på engelska kallas forensic science, på 

svenska rättsmedicin. Där utgör rekonstruktionen en metod för att till 

exempel identifiera försvunna personer eller brottsoffer. Ett påträffat 

kranium används för att ge en bild av den avlidnas ansikte, en 

uppfattning av hur personen sett ut i livet. Identifikationen underlättas 

om den rekonstruerade framställs i ett så neutralt ansiktsläge som 

möjligt, alltså så som hen skulle ha sett ut exempelvis på ett passfoto. 

Därigenom underlättas identifikationen. Utifrån en sortering av 

människors kroppsliga karaktäristika har tabeller sammanställts inom

                                                   
12 . Se www.stockholmslansmuseum.se/utstallningar/estrid/ (kontrollerad 27/10 2015). 

13 http://news.cision.com/se/historiska-museet/r/vikingatida-kranium-rekonstrueraspa-

historiska-museet,c529307 (kontrollerad 16/2 2016). 
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Fig. 1. Den gravlagda äldre kvinnan från 

Broby bro i Täby in situ med krossad 

skalle. Kraniet har skadats efter 

begravningen och gravläggningen och 

skadorna beror alltså på 

postdepositionella faktorer. 

                                                   
14 . 

www.stockholmslansmuseum.se/visa_flash/est

rid-huvudet/ (kontrollerad 16/2 2016). 

rättsmedicin, som visar hur 

tjock vävnaden är på 32 

olika ställen i ansiktet, för 

olika kategorier av 

människor. Beroende på 

vad de rättsmedicinska 

tabellerna visar sätts peggar 

i olika längd på 32 ställen på 

ett kraniums framsida 

(ansiktet). Från detta 

skulpterar sedan en 

modellmakare ett ansiktes 

muskler och utseende. 

Estrids ansikte är skulpterat 

av modellmakare Oscar 

Nilsson, och hur det gick till 

kan beskådas på 

Stockholms läns museums 

hemsida. 14  För resten av 

kroppen används inte 

skelettet som förlaga till 

rekonstruktionen. När det 

gäller händerna används 

ofta modellmakarens egna 

händer; för avgjutning till 

helkroppsrekonstruktionen 

kan det vara någon bekant 

som står modell. Oscar 

Nilsson är själv mycket 
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tydlig med att de rekonstruktioner han gör är uttryck för konstnärskap och 

hans personliga tolkningar av den gravlagda, hens kropp och samtid.15 

 

 

Oscar Nilsson får i uppdrag att göra två rekonstruktioner av Estrid, 

en i yngre dagar (se fig. 3) och en på ålderns höst (se fig. 6). Den yngre 

versionen ställs ut 2010 på Stockholms läns museum. Utställningen 

”Estrid – en riktig viking!” mellan den 24 februari och den 17 

september fokuserar på Estrid och hennes möjliga, framför allt 

manliga, släktingar, med utgångspunkt från runstenarna, där den mest 

kända av de omskrivna personerna är den tidigare nämnde Jarlabanke. 

Rekonstruktionen Estrid utrustas med ett par barnskor i ena handen, 

                                                   
15 . Anna Larsdotter, ”Modeller gör historier levande”, i Populär Historia 2003:7, 

även tillgänglig på www.popularhistoria.se/artiklar/modeller-gor-historien-levande/ 

(kontrollerad 28/10 2015). 
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som inte återfanns i hennes grav (fig. 2a, b). De föremål som faktiskt 

fanns i graven och som framställer Estrid som en individ med makt, 

visas eller gestaltas inte i rekonstruktionens närhet, utan nämns endast 

i en text med rubriken ”Estrid, en av grabbarna!”.16 

Även efter utställningen står Estrid kvar på museet, och det går 

också sedan en tid tillbaka att ringa till Estrid (fig. 5). På museets 

hemsida beskrivs hennes symboliska betydelse: ”Under de 15 år som 

gått sedan den första utgrävningen vid Broby bro har länsmuseets 

arbete med berättelsen om Estrid växt och fyllts på. Idag är hon 

museets egen portalfigur.”17 

Stockholms läns museums portalfigur möter museibesökaren med 

en fast, granskande och oblyg blick. Rekonstruktionen har försetts 

med blåaktiga ögon, ljus hy och rödblont, bakåtkammat hår (fig. 3). 

Hennes tänder är inte direkt synliga. Detta är på ett sätt 

anmärkningsvärt, eftersom tänder annars är de enda delarna av ett 

skelett som var synliga då personen levde. Genom att visa en 

förhistorisk persons tänder i en rekonstruktion så skulle vi idag kunna 

få se en aspekt av denna person, som andra såg när personen levde. Vi 

skulle kunna dela samma verklighet. Å andra sidan innebär den 

rättsmedicinska praktiken att återskapa människors utseende för 

identifikationssyfte, att rekonstruerade personer sällan framställs med 

blottade tänder som i ett leende, exempelvis. Kanske anses det inte 

lämpligt att en förhistorisk person ler och ser glad ut? (Hen är ju trots 

allt död.) Frågan är dock varför Estrid, liksom rekonstruktioner på 

andra museer, till exempel den så kallade Bockstensmannen på 

Hallands kulturhistoriska museum och de rekonstruerade 

människorna på Vasamuseet, alltid måste se så buttra ut. Är det för att 

vi annars inte tar rekonstruktionen, gestaltandet av en förhistorisk 

                                                   
16 . T.ex. www.ueforum.se/2005-2010/recensioner05-10/1009estrid.php och http://arkiv. 

mitti.se:4711/2010/11/taby/MITA-20100316-A-025-A.pdf (båda kontrollerade 28/10 2015). 
17  . www.stockholmslansmuseum.se/utstallningar/estridssida/ (kontrollerad 28/10 

2015). Antalet år sedan utgrävningen gjordes har alltså inte uppdaterats sedan 2010.  
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verklighet, på allvar? Vad betyder eller döljer det bistra anletsdraget?18 

Kanske ingår det i något som kan benämnas 

rekonstruktionsfiktionsdiskursen?  

I sammanhanget kan det anmärkas att Estrids ögonbryn har ett noppat 

utseende, att ögonlocken ser lite lätt rödfärgade ut och att hennes läppar 

har en mer än naturligt röd färg, alltså att de kan upplevas som 

läppstiftsfärgade. Naturligtvis utgör dessa element tolkningar, som är 

gjorda när föremålet, eller rekonstruktionen, skapades. Det är värt att 

påpeka att det inte heller går att, utifrån en utgrävd grav, erhålla 

information om hur kroppens olika attribut formades kulturellt, till 

exempel om huvudhår skulle vara kort, långt, rakat eller lockat, om en 

person hade tatueringar, piercingar eller smink, eller om hen var skallig, 

hade akne, vårtor, brännmärken, födelsemärken eller, exempelvis, ärr på 

huden efter olyckor. Hur personen klädde sig till vardags går vanligen inte 

heller att utläsa ur en förhistorisk grav, eftersom de kläder personen 

gravlagts i – om några användes och om spår av dem fortfarande finns 

kvar i graven – hörde till själva begravningsakten. Eventuell övervikt, 

undervikt och hudens rynkfaktor utgör också egenskaper som kan vara 

svåra att utläsa ur en utgrävd grav, även om en buren kroppslighet delvis 

kan avspegla sig i skelettet. 

                                                   
18 . Det är värt att notera att gestaltningar av personer från äldre tid som faktiskt har 

återgivits med leende anletsdrag synes mötas med en aldrig sinande förundran. Här tänker 

jag närmast på porträttet som kallas ”Mona Lisa” av Leonardo da Vinci, med sitt 

”gåtfulla” leende. 
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Fig. 3. Modellmakaren Oscar Nilssons 

tolkning av den i graven funna äldre 

kvinnan i ung ålder  

Det går sedan en tid tillbaka att 

genom dna-analyser göra 

bedömningar av en persons ögon-, 

hår- och hudfärg.19 Sådana analyser 

gjordes dock inte i Estrids fall, 

varför även dessa kroppsliga attribut 

synes vara tolkningar eller 

spekulationer. Dockan Estrid har 

därmed en mängd fiktiva drag. Det 

blir därför i det närmaste oundvikligt att föreslå att denna rekonstruktion 

återspeglar en modern tolkning, eller kanske en idealbild, av hur en 

kvinna som levde under sen vikingatid ska se ut.20 Rekonstruktionen och 

texterna kring henne bygger upp historier kring rätt etnicitet och rätt 

samhällsklass, som tacksamt kan användas för ett nationellt identitets-

bygge. Genom attribut såsom slät och ljus hy, aningen färgade ögonlock, 

noppade ögonbryn och målade läppar får hon också en kvinnlighet som 

vi idag känner igen och accepterar. Den makt som kvinnan Estrid enligt 

sina gravgåvor manifesterar är kanske svårare att acceptera, om den då 

inte paketeras på ett korrekt eller mer lättsmält sätt. Detta sker genom att 

Estrids höga samhällsställning och affärsverksamhet förs dels till en 

manlig sfär, enligt rubriken ”Estrid – en av grabbarna!”, dels till det 

laddade begreppet viking, som sedan 1800-talet förknippas med en 

                                                   
19 . J. Draus-Barini, S. Walsh, E. Pospiech, T. Kupiec, H. Glab, W. Branicki & M. 

Kayser, “Bona fide colour: DNA prediction of human eye and hair colour from ancient 

and contemporary skeletal remains”, i Investigative Genetics vol. 4, 2013:3. 
20 . Se även Annika Bünz, Upplevelser av förhistorier. Analyser av svenska arkeologiska 

museiutställningar, diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2015. 
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Fig. 4. Estrid med nya, 

tillfälliga tillbehör den 8 mars, 

Internationella kvinnodagen, 

år 2013. ---> 

Fig. 5. Estrid på 

Länsmuseets hemsida med en 

uppmanande rubrik under 

fotot: ”Ring mig! 0771-270 

280, ank 8108”. 

ursvensk och urnordisk identitet, enligt den 

publikfriande utställningstiteln ”Estrid – en riktig 

viking!”.21  

Utställningen om Estrid kopplas även ihop till 

det stora, nationella projektet ”Sveriges historia” 

under 2010. Böcker om Sveriges historia gavs ut 

av förlaget Norstedts, Historiska museet gjorde en 

ny basutställning och en populärvetenskaplig tv-

serie producerades med Martin Timell och Dick 

Harrison som programledare. Ett av programmen 

handlade delvis om Estrid.22 

Sannolikt har flera anställda i personalen 

motsatt sig det faktum att Estrid utrustats med 

barnskor, som saknades i graven.23  

21. Begreppet vikingatiden skapades av arkeologer under senare delen av 

1800-talet. 
22. www.stockholmslansmuseum.se/utstallningar/estrid-en-riktig-viking/ 

(kontrollerad 28/10 2015). 
23. https://arkeologistockholm.wordpress.com/2014/03/08/estrid-en-1800-tals-

kvinna/ (kontrollerad 28/10 2015). 
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Ett sätt att uttrycka motstånd mot detta berättelseelement framförs på 

internationella kvinnodagen 8 mars 2014, då rekonstruktionen utrustas 

med ett svärd och en sköld, som ställs intill (fig. 4). Svärd och sköldar 

förknippas inom arkeologisk forskning om vikingatid med en manlig sfär.. 

 

Det kommunpolitiska perspektivet:  

Estrid i tid och otid och i och olika rum 

Rekonstruktionen av Estrid på ålderns höst anländer till Täbys 

huvudbibliotek ungefär samtidigt som Estrid den yngre ställs fram på 

Stockholms läns museum. Hon ingår då i en permanent utställning på 

biblioteket, och står i en monter för beskådan (fig. 6). Där finns även 

information om runstenar och en annan monter visar fynd från 

utgrävningen 1995. Runstenarna utgör en viktig beståndsdel i 

berättelserna om Estrid, eftersom det är de som talar om att hon var 

farmor till den berömda Jarlabanke. 
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I kölvattnet av den gravlagda och rekonstruerade Estrid har 

Stockholms läns museum tillsammans med Täby och Vallentuna 

kommun också skapat verksamhetsidén eller projektet Runriket, som 

sjösattes 2006. Detta rike är tänkt 

att utgöra ett besöksmål för 

historiskt intresserade som vill se 

och uppleva runstenar på olika 

platser runt Vallentunasjön. Vid 

det runstensmonument som kallas 

Jarlabankes bro har det uppförts 

en utomhusutställning och en 

temapark för alla åldrar. Målen 

för Runriket fram till år 2016 är 

bland annat att människor från 

hela Stockholmsregionen ska 

känna ”att Runriket är ’deras’ och 

utgör en viktig del av den egna 

historiska identiteten för vår del 

av världen”, att Runriket ska 

attrahera även nationell och 

internationell turism och att det 

ska vara tillgängligt för alla 

grupper i samhället.21 
 

 

Fig. 6. Estrid som åldrad, gjord av 

modellmakare Oscar Nilsson. Rekonstruktionen finns i Täbys huvudbibliotek. 

                                                   
21 . Utvecklingsplan för Runriket, rubrik ”Övergripande mål”, s. 4, tillgänglig 

online: www.vallentuna.se/dok/kallelser/2012_/kulturnmnden_/20120221/2012-

02-21.pdf (kontrollerad 28/10 2015).  
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Fig. 7. Tidningen Estrids första nummer för Täby kommuns 

medborgare. 



 

I Vallentuna kommun vill man också arbeta aktivt för att nå ut till 

skolorna med information om Runriket genom att bland annat erbjuda 

rodd med vikingabåt på Vallentunasjön. I Täby och Vallentuna talas 

det vidare i arbetsmarknadsfrågor om en tusenårig entreprenörsanda, 

och Täby kommuns medborgartidning Estrid kom ut med sitt första 

nummer 2011 (fig. 7). 22  Sammanfattningsvis genererar 

rekonstruktionen Estrid alltså en mängd identitetsskapande aktiviteter 

på flera olika nivåer, såväl lokalt som regionalt och nationellt. 

Ett analyserande perspektiv: Estrid – moder, 
mäktig och maskulin? 

Flera företeelser blir tydliga genom den rekonstruktion som kallas 

Estrid och de berättelser som presenteras kring den. 

Rekonstruktionen blir och är en blandning av fiktion och verklighet.23 

I rekonstruktionen, det veckade föremålet, möts inte bara flera olika 

tider, utan också olika platser och historier. Genom att ta hänsyn till 

rekonstruktionens historia och temporalitet går det att nå insikter i den 

politik den uttrycker.24 Runstenarna utgör en avgörande beståndsdel i 

berättelserna om Estrid. Deras rumsliga belägenhet i närheten av den 

utgrävda graven med den senvikingatida, äldre kvinnan, och den 

hyfsade samstämmigheten i tid, har sannolikt gjort det oemotståndligt 

att inte koppla ihop kvinnan i graven med de berättelser om makt, 

ägande och släktrelationer som redan funnits tillgängliga genom 

tidigare runstensforskning. Ett annat skäl till att runstenarna får spela 

så stor roll kan vara att de utgör vår kulturs tidigaste skriftliga, och – 

mycket viktigt – kristna, dokumentation. Med vår kultur avser jag det 

                                                   
22  . www.taby.se/Om-Taby/Estrid---Taby-kommuns-medborgartidning/ (kontrollerad 

28/10 2015). 
23  . Marilyn Strathern har påpekat att fiktioner i form av berättelser kan vara 

situerade ”uppfinningar” som hjälper oss att förstå och kommunicera fakta. Se Marilyn 

Strathern, ”Out of context? The persuasive fictions of anthropology”, i Current 

Anthropology vol. 28, 1987:3, s. 251–281. 
24 . M’charek 2014, s. 29. 
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faktum att vi lever i en skriftlig kultur, och att Sveriges 

majoritetsbefolkning alltjämt är en kristen sådan. Det handlar således 

om att ha hittat vår tidigaste kristna historia, vårt religiösa och/eller 

kulturella ursprung. Stockholms läns museum förklarar på sin 

hemsida: ”Vi vet också att Estrid är en av de allra första kristna i 

Sverige.” 25 Dessa intentioner och tankegångar blir än mer tydliga 

genom de mål som presenterats för Runriket: att runstenarna utgör en 

viktig del av vår egen historiska identitet. Som en extra, lika 

oemotståndlig ingrediens går det att i tid knyta graven samt den 

kristna och skriftliga dokumentationen till en av de mest välkända och 

mytomspunna perioderna i svensk förhistoria, nämligen den av 1800-

talsarkeologer konstruerade perioden vikingatiden. Således är Estrid 

inte bara en välbärgad, sann och god kristen – därutöver med en 

pilgrimsresa i bagaget – utan också en riktig viking, som Stockholms 

läns museum framfört i utställningstexter och fortfarande framhäver 

på sina hemsidor. När den äldre kvinnan i graven i Broby bro blir 

tagen för Estrid, hängs ytterligare (bevis)bördor på rekonstruktionen, 

både bokstavligt och bildligt. Jag har redan nämnt de barnskor, som 

hängs i ena handen. De är sannolikt framtagna för att betona att 

Estrid, i alla fall enligt runstensforskning, varit mor till flera barn, och 

inte minst farmor till välkände Jarlabanke. Genom rekonstruktionen 

av den äldre Estrid på Täby bibliotek, jämte andra kommunaktiviteter 

såsom medborgartidningen Estrid, framstår hon som ett slags 

urmoder för Täby och Vallentuna kommun, eller kanske till och med 

urmoder för ”alla” i dagens Sverige. Men Estrids utseende med de 

modernt kvinnliga detaljerna å ena sidan, och å andra sidan de 

manliga föremål som placerades bredvid henne på internationella 

kvinnodagen 2014, tydliggör att Estrid är en arena för olika samtida 

diskurser och diskussioner som har mycket litet med den gravlagda 

kvinnan att göra. De olika perspektiv som här anlagts på 

                                                   
25 . www.stockholmslansmuseum.se/utstallningar/estrid/ (kontrollerad 28/10 2015). 



 

rekonstruktionen av Estrid visar också att den är ett uttryck för, och 

ger upphov till, en mängd rhizomatiska relationer: relationer som 

växer okontrollerat åt olika håll och därmed är svåra att överblicka. 

De rhizomatiska relationerna uppstår genom de processer som det 

innebär att göra rekonstruktionen samt att skapa och ta del av de 

berättelser som omger rekonstruktionen och det liv den är tänkt att 

gestalta. Det avser inte enbart relationer mellan människor, utan 

också de relationer människor har till ting, exempelvis apparater för 

rättsmedicinska utredningar. Relationerna är inte heller jämbördiga, 

och de ligger till grund för olika identitetsordningar, som uttrycks 

genom Estrid. När det står klart att rekonstruktioner och berättelser 

kring dem har en mängd drag, som hör både fiktionen och 

verkligheten till, och som i sin tur kan knytas till identitetspolitik, 

borde fler människor få möjlighet att tolka och dela med sig av sina 

idéer kring förhistoriska människors liv, leverne och utseende.26 

                                                   
26 . Stort tack till redaktörer Anna Bohlin och Lena Gemzöe för goda kommentarer 

på en tidigare version av detta arbete, och för allt arbete med denna bok. Varmt tack även 

för kommentarer från de medverkande på symposiedagen ”Fiktion och verklighet” i mars 

2014. Avslutningsvis, tack till Vetenskapsrådet/Marie Skłodowska Curie Actions samt 

Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö, där arbetet skrevs. 


