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Abstract 

Wihlborg, J. 2017. Valkyriornas identitetskris: Hårbyfigurinen och (om)tolkandet av 
genusambivalenta föremål. Uppsala universitet, Visby. 
 
Wihlborg, J. 2017. The Valkyries crisis of identity: The Hårbyfigurine and the (re)interpretation 
of gender ambiguous objects. Uppsala University, Visby. 
 
 
In the year of 2012 a unique three dimensional figurine was found in Hårby, Denmark depicting 
what seems to be a woman holding a sword and a shield. Immediately it was defined as a 
Valkyrie, a female servant of the Viking god Odin. However, this is most likely a simplified 
interpretation since most female figurines from the Viking age is interpreted in this way. This 
thesis questions this interpretation, creating an identity crisis for the Valkyries due to their 
interpretation no longer being obvious and simple. Instead this thesis recognizes the gender 
ambiguous features of the Hårbyfigurine and tries to determine what it can tell about the 
perception of gender during the Viking Age. The purpose of this thesis is thus to present how 
gender theory, queer theory and a comparative method can be used to interpret a gender 
ambiguous object from the Viking Age. This is done based on the Hårbyfigurine and its 
different attributes and concludes that the arguments against that female figurines from the 
Viking Age depicts Valkyries are more numerous than the arguments that support this 
identification. Alternative interpretations for the figurine is therefore suggested. The thesis also 
shows that the interpretations gender theory, queer theory and comparative method can produce 
differs in its complexity and in how they handle the gender ambiguous qualities of the 
Hårbyfigurine. The conclusion drawn from this is that gender ambiguous objects cannot be 
interpreted in one single way but must be tackled with a variety of theories and methods to be 
able to tell something about the worldview of the people who lived in the Viking Age. The term 
gender ambiguous is also re-evaluated throughout the thesis and turns out to be an interpretation 
applied to objects based on a modern way of defining gender and sex and is not a trait of the 
object itself. This means that gender is not defined in the same way today as it was in the Viking 
Age. Gender is thus strongly connected to the ruling culture and not stable, but ever changing. 
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1. Inledning 

År 2012 grävdes ett unikt föremål fram ur en åker i Hårby, Danmark, i form av en 
tredimensionell figurin från vikingatiden. Föremålet tolkades omedelbart som en valkyria, en 
kvinnlig tjänare till guden Odin, av de inblandade arkeologerna (Henriksen & Petersen 2013; 
Odense bys museer 2013). En tolkning som enligt Neil Price (2006: 180) troligtvis är förenklad 
då feminina avbildningar från vikingatiden vanemässigt tilldelas denna identitet oavsett deras 
utseende. Att Hårbyfigurinen tilldelats denna tolkning beror på att figurinen är försedd med 
attributen feminin klädedräkt och frisyr samt svärd och sköld, vapen som traditionellt sätt tolkas 
som maskulina (Jesch 2014; Odense bys museer 2013). Hårbyfigurinens attribut är därmed 
motsägelsefulla och skulle utanför en övernaturlig kontext uppfattas som tillhörande två 
separata genus (se kapitel 4.1.). Hårbyfigurinen är således genusambivalent, en term som 
uttrycker en motsägande genustillhörighet och som tidigare använts av Elisabeth Arwill-
Nordbladh (2013). 

Att en figurin, vilket i denna uppsats definieras som en ”liten människo- eller djurfigur” 
(Nationalencyklopedin 2017-05-06), är genusambivalent och samtidigt härstammande från 
vikingatiden är mycket intressant då denna tidsperiod styrdes av strikta könsroller (Steinsland 
2007: 174-175). Samtidigt innehöll den vikingatida kosmologi, föreställning kring världens 
uppkomst, undergång och ordning, gott om utryck för transformationer (Back Danielsson 
2007). Det vill säga grundläggande förändringar av en företeelses egenskaper 
(Nationalencyklopedin 2017-05-10). Vad detta innebär för tolkningen av genusambivalenta 
föremål är att de kan kopplas samman med flera olika vikingatida föreställningar och därmed 
är polysema, mångtydiga (Arwill-Nordbladh 2001: 35). Att genusambivalenta föremål som 
Hårbyfigurinen enbart identifieras som övernaturliga väsen från den vikingatida kosmologin, 
vilken förmedlas genom de medeltida skrivna källorna, kan därmed vara ett resultat av att 
föremålen annars är svåra att tolka. Denna uppsats ifrågasätter dock sådana karaktärsbundna 
tolkningar och undersöker sannolikheten för att dessa stämmer samt utforskar andra 
angreppssätt vilka kan användas i (om)tolkandet av genusambivalenta föremål.  

1.1. Syfte och forskningsfrågor 

(Om)tolkandet av genusambivalenta föremål kan ske på en mängd olika sätt utifrån ett stort 
urval teorier och metoder. De angreppssätt som valts ut för denna uppsats är genusteori och 
queerteori vilka båda berör skapandet och upprätthållandet av genus och därmed kan bidra med 
förklaring till varför vikingatida föremål uppträder genusambivalent. Dessutom utvärderar 
uppsatsen den komparativa metod vilken används för att identifiera ett föremål med karaktärer 
från de medeltida skrivna källorna. Denna metod kallas i fortsättningen för karaktärsbunden 
identifiering för att skilja den från andra typer av komparativa undersökningar. 

Syftet med denna uppsats är således att presentera hur genusteori, queerteori och en 
karaktärsbunden identifiering kan användas för att tolka ett genusambivalent föremål från 
vikingatiden. Ett syfte som uppfylls genom att genusteori, queerteori och karaktärsbunden 
identifiering appliceras på Hårbyfigurinen. En figurin som valts ut för denna uppsats på grund 
av sin unika tredimensionella form samt därför att dess tidigare tolkning som en valkyria kan 
användas för att diskutera fördelarna och nackdelarna med karaktärsbunden identifiering. 
Analysen av Hårbyfigurinen sker utifrån forskningsfrågorna: 
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- Vilka belägg finns för och emot att Hårbyfigurinen kan tolkas som en valkyria?  
- På vilka olika sätt, förutom valkyria, kan Hårbyfigurinen tolkas?  
- Finns det skillnader mellan de tolkningar genusteori, queerteori och karaktärsbunden 

identifiering kan producera utifrån Hårbyfigurinen? 
Denna studie är relevant för den arkeologiska forskningen då tolkandet av genusambivalenta 
föremål enbart genom karaktärsbunden identifiering misslyckas med att utnyttja den kunskap 
om till exempel genus och identitet under vikingatiden dessa föremål kan bidra med. 
Forskningsresultat vilka potentiellt sätt kan påverka den moderna debatten kring uppkomsten 
av genus och därmed bidra till ett jämlikare samhälle. 

1.2. Metod och källmaterial 

För att svara på uppsatsens forskningsfrågor appliceras i analyskapitlet genusteori, queerteori 
och karaktärsbunden identifiering på det genusambivalenta föremålet Hårbyfigurinen. Målet 
med detta är att framställa ett antal olika tolkningar av figurinen vilka belyser hur de olika 
angreppssätten kan bidra till tolkningen av genusambivalenta föremål. Dessa olika tolkningar 
argumenteras för med hjälp av en komparativ metod, där jämförelser sker mellan 
Hårbyfigurinen och andra arkeologiska föremål och upplysningar från de medeltida skrivna 
källorna. Dessa jämförelser sker utifrån ett antal olika attribut hos Hårbyfigurinen vilka 
identifieras genom en kort föremålsanalys i kapitel 4.1. Utöver dessa metoder bygger uppsatsen 
på litteraturstudier där andra forskares teorier sammanställs och inkorporeras i uppsatsens 
argumentation.  

Uppsatsens källmaterial består av arkeologiska föremål i form av figuriner, bildstenar, 
Osebergstextilien, Torslundamatrisen och hjälmen från Sutton Hoo samt ett antal gravmaterial. 
Även medeltida skrivna källor används i form av ett urval isländska sagor, Snorres Edda, den 
poetiska Eddan, Saxo Grammaticus ”Gesta danorum” samt en skrift av Skylitzes. Resterande 
delen av källmaterialet består av teorier publicerade av andra forskare i ett antal olika medier. 

1.2.1. Källkritik 

Samtliga källmaterial som används i denna uppsats har sina egna källkritiska problem. Det 
första av dessa är det dilemma som ligger till grund för hela studien, nämligen att 
genusambivalenta och ikonografiska avbildningar i allmänhet löper stor risk att tolkas på ett 
sätt som förenklar deras polysema och komplexa natur (Price 2014c: 6). Det finns därmed ingen 
garanti för att de figuriner och andra föremål som används som jämförelsematerial till 
Hårbyfigurinen i denna uppsats inte själva är misstolkade utifrån samma problematik uppsatsen 
diskuterar. 

Utöver problematiken med ikonografiska avbildningar måste även de gravmaterial som 
används i denna uppsats diskuteras ur ett källkritiskt perspektiv. Förutsättningen för att de 
utvalda gravmaterialen skall kunna bidra till analysen i denna uppsats är att de genomgått en 
osteologisk könsbedömning. Denna könsbedömning innehåller dock brister i och med att den 
förutsätter att mäns och kvinnors kroppar kan delas in i två separata fack. Skillnaderna mellan 
mäns och kvinnor skelett är däremot inte entydig utan överlappande. Den osteologiska 
könsbedömningen är således generaliserande och det finns ingen garanti för att den är korrekt 
(Back Danielsson 2007: 64). Dessutom är det inte självklart att den gravlagdes osteologiska 
kön överensstämmer med dess genus (Arwill-Nordbladh 2001: 31-32).  

Den sista typen av källmaterial som kräver problematisering är de medeltida skrivna 
källorna. Dessa källor är framställda under medeltiden och deras författare tillhörde en kristen 
världsbild, föreställning kring hur världens är uppbyggd och upprätthålls (Solli 2004: 253-254), 
med andra uppfattningar kring tid och etik än sina icke-kristna förfäder. Dessa källor kan 
således innehålla omskrivningar eller återgivelser som är starkt influerade av författarnas egen 
tid och som därmed skiljer sig starkt från vikingatidens världsbild (Steinsland 2005: 36). 
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Järnåldern samhälle var dessutom ett icke litterärt sådant och berättelser framfördes därmed 
muntligt och förändrades ständigt beroende på den rådande kontexten, berättaren och publiken 
(Back Danielsson 2007: 31). De berättelser som levde vidare in under medeltiden kan därmed 
varit kraftigt förändrade gentemot när de berättades under vikingatiden. Det är däremot inte 
omöjligt att spår av de vikingatida berättelserna levde kvar i medeltidens texter (Steinsland 
2005: 37) och det är med denna utgångspunkt detta källmaterial används i denna uppsats.  

1.2.2. Avgränsning 

Uppsatsens huvudsakliga avgränsning är att den enbart berör genusteori, queerteori och 
karaktärsbunden identifiering. Dessa angreppssätt appliceras dessutom enbart på 
Hårbyfigurinen och redovisas utifrån ett fåtal tolkningar det berörda angreppssätten kan ge 
upphov till utifrån figurinen. Mer exakt kommer enbart två tolkningsalternativ presenteras i 
anknytning till varje angreppssätt. Undantaget är karaktärsbunden identifiering där 
Hårbyfigurinens ursprungliga tolkning som en valkyria analyseras utöver de för uppsatsen 
utvalda två tolkningarna. Dessa avgränsningar är gjorda i syftet att uppsatsen inte skall uppnå 
en ohanterlig storlek. 

För att uppsatsen inte skall bli för omfattande innehåller den dessutom en rumslig 
avgränsning samt en avgränsning i tid. I uppsatsen används följaktligen enbart föremål från 
skandinavisk vikingatid. Två undantag sker från denna avgränsning då Torslundamatrisen och 
hjälmen från Sutton Hoo kommenteras i uppsatsen. Båda dessa föremål är daterade till 
vendeltiden och därmed äldre än de vikingatida föremålen (Price 2002: 372; Price & Mortimer 
2014: 519). Trots detta kan de tjäna som exempel på företeelser under vikingatiden då 
vikingatidens kosmologi grundlades redan under folkvandringstiden (Rundkvist 1999: 312-
313). 

1.4. Teori 

Som tidigare presenterats är det två olika teorier som analyseras i denna uppsats – genusteori 
och queerteori. Båda dessa teorier är relevanta då de berör frågan hur genus skapas och 
upprätthålls.  

1.4.1. Genusteori 

Ordet genus introducerades i Sverige under slutet av 1980-talet som en översättning av det 
engelska ordet ”gender”. Denna term var lösningen på ett teoretiskt problem där kön behövde 
diskuteras enbart utifrån sina sociala- och kulturella aspekter utan att påverkas av biologin 
(Arwill-Nordbladh & Hjørungdal 1999: 453). Denna diskussions förs idag inom genusteorin 
där kön betraktas som något medfött och genus som skapat genom en kulturell- och historisk 
kontext (Arwill-Nordbladh 2001: 32). 

I denna uppsats används genusteori utifrån Yvonne Hirdmans (2003) teorier. Hennes åsikt 
är i likhet med Simone de Beauvoir (2002) att genus representerar den medvetna tanken kring 
könen vilket tillskriver dem dess olika egenskaper. Könen är alltså inte en självständig 
företeelse utan existerar tillsammans med genus. 

De föreställningar och förväntningar som finns kring manligt och kvinnligt inom ett 
samhälle samlas inom vad Hirdman kallar ett genussystem. Detta system bildas genom olika 
processer, föreställningar och förväntningar vilka existerar inom ett samhälle. Genussystemet 
formar dessa till en ordning mellan könen vilken sedan ligger till grund för andra ordningar i 
samhället, till exempel sociala och politiska ordningar. Återkommande mönster i 
genussystemen är att kvinnor och män betraktas som åtskilda företeelser vilka måste hållas 
separerade samt att det finns en hierarki mellan manligt och kvinnligt där det manliga betraktas 
som mer värt än det kvinnliga. 
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Genussystemet konkretiseras även i ett genuskontrakt. Detta innefattar mycket konkreta 
föreställningar kring vad som räknas som normalt för män och kvinnor. Detta formas av 
samtliga medlemmar i ett samhälle, medvetet eller omedvetet, och innefattar regler kring hur 
kvinnor och män skall agera, tala, klä sig, behandla det motsatta könet samt fördela arbete. 
Dessa regler överförs mellan varje generation genom socialisering, alltså att föräldrarna lär sina 
barn. Genussystemet upprätthålls även genom vad Hirdman kallar för genusförstärkare. Dessa 
innefattar attribut som kläder, föremål och sysslor.  

Synen på genus har inte alltid varit densamma utan kan enligt Hirdman, i enlighet med 
Thomas Laqueur (1999), beskrivas i olika modellen. Den i vårt samhälle dominerande modellen 
kallas för tvåkönsmodellen och uppkom under slutet av 1700-talet. Denna modell innebär att 
kvinnan är mannens motsats. Hirdman beskriver detta med formeln: män är A och kvinnan är 
B. Innan tvåkönsmodellen uppkom rådde enkönsmodellen. Denna modell innebär att kvinnor 
betraktas som sämre män och beskriver av Hirdman med formeln: män är A och kvinnor är a. 
I en sådan modell måste mannen ständig bekräfta sin manlighet, annars riskerar han att bli en 
kvinna. De två olika könsmodellerna har sitt ursprung i det dualistiska tänkandet, tankande i 
motsatspar, vilket uppkom under antiken. Innan detta tänkande uppkom betraktades kvinnan 
som något i grunden annorlunda än mannen. Detta formulerar Hirdman med formeln: män är 
A och kvinnor är icke-A.  

1.4.2. Queerteori 

Den andra typen av teori som appliceras i denna uppsats är queerteori. Denna teori växte fram 
under 1990-talet då antalet studier av det homosexuella ökade i antal (Jagose 1996: 1-2). 
Queerteori innebär ett kritiskt förhållningssätt med många skilda användningsområden och 
definitionen av queerteori är mycket flytande. Några kärnpunkter går dock att identifiera. Bland 
dessa finns viljan att dekonstruera den binära uppdelningen av identitet i kön och genus, vilken 
den ovannämnda genusteorin har skapat, samt dekonstruera dikotomin heterosexualitet och 
homosexualitet. Utöver detta förknippas queerteori stark med uppfattningen att identitet är 
något föränderligt. Utgångspunkten för teorin är att undersöka det som betraktas som normalt, 
bland annat heterosexualiteten som norm, istället för att fokusera på det som är avvikande från 
denna norm (Berg & Wickman 2010: 32-34). En av de främsta teoretikerna inom queerteori är 
Judith Butler (Berg & Wickman 2010: 39).  

Vad som i grunden skiljer Butlers (2007) teori från genusteorin är att Butler betraktar 
skapandet av genus som grunden för att en individ och dess kropp skall kunna bli förstådd och 
kunna agera. Att en individ innehar ett genus är även förutsättningen för att individens kropp 
skall kunna uppfattas som tillhörande ett kön. Kön är alltså en del av individens genus och inte 
en förutsättning för genus. Butlers åsikt är även att det i kulturen och språket måste finnas en 
uppfattning kring vad genus innebär innan genus kan appliceras på en individs kropp. Alltså 
har individens kropp inget kön innan kroppen först tilldelats ett genus. Det som binder samman 
genus och kön är sexualiteten. Att dessa tre begrepp, genus, kön och sexualitet, upplevs som 
beroende av varandra är inte naturligt, utan ligger inbäddat i vad Butler kallar den 
heterosexuella matrisen, vilken är skapad för att gynna reproduktionen. 

Den heterosexuella matrisen innebär att det inom ett samhälle finns regler kring hur genus, 
kön och sexualitet måste hänga ihop för att en individ skall bli begriplig. Att individen är 
begriplig, har en genusbegriplighet, är kravet för att personen ska kunna agera och bli förstod. 
För att denna begriplighet ska kvarstå måste individen ständigt bekräfta sitt genus. Detta sker 
genom performativa handlingar. Dessa består av olika handlingar, gester och stilar vilka kan 
vara både medvetna och omedvetna. Genom performativa handlingar upprätthålls även 
föreställningen om genus inom den rådande kulturen och genom socialisering förs denna 
uppfattning vidare till nästkommande generationer. 
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2. Forskningshistorik 

Tidigare forskning kring genusambivalenta föremål, förmedling av genusidentitet och 
föreställningar kring transformation under järnåldern har tidigare genomförts av ett antal olika 
forskare. En av dessa är Michaela Helmbrecht (2011) som i sin avhandling undersöker 
kontexten och funktionen hos ikonografiska människogestalter daterade till vendeltid och 
vikingatiden. Sin undersökning bygger hon på agencyteori, vilket innebär att föremålen 
uppfattades som innehållande förmågan att kommunicera trots att de är döda ting.  

En annan forskare som också åtgår från bland annat agencyteori i sin avhandling är Ing-
Marie Back Danielsson (2007). Hennes avhandling undersöker främst guldgubbar och kommer 
fram till att föreställningen kring transformationer var grundläggande i järnålderns kosmologi 
och kunde ta sig uttryck i olika berättelser, ritualer med mera inom vilka guldgubbarna och 
andra ikonografiska människogestalt fungerade som aktörer. Utifrån teorierna Back Danielsson 
utvecklade i denna avhandling har hon (2010) även analyserat det genusambivalenta föremålet 
Lejrefigurinen. I denna artikel kritiserar Back Danielsson att den genusambivalenta 
Lejrefigurinen strax efter att den återfanns tolkades som guden Odin. Denna tolkning anser hon 
är förenklad och föreslår ett antal alternativa angreppssätt figurinen kan tolkas utifrån. 

Lejrefigurinen har även analyserats av bland andra Elisabeth Arwill-Nordbladh (2013). 
Hon använder figurinen som en utgångspunkt för att belysa att vikingatidens normer kring 
genus och funktionsvariationer var annorlunda än dem är i dagens samhälle. Samma 
utgångspunkt ligger till grund för en tidigare artikel av samma författare (2012) där hon 
diskuterar synen på funktionsvariationer under vikingatiden med utgångspunkt i figuriner med 
skadade ögon. Hur utformningen av figuriner hör samman inte bara med funktionsvariationer 
utan även med genusidentitet har tidigare analyserats av Lisa Brundle (2013). Hon utgår i sin 
artikel från ett antal figuriner från 600-talets anglo-saxiska England och diskutera hur dessa 
hänger samman med förändringar i hur genusidentitet förmedlades inom den anglo-saxiska 
högstatuskulturen. 

Hur genusidentitet kan förmedlas genom klädedräkt har tidigare undersökts av Ulla 
Mannering (2006). Hon har i sin avhandling undersökt över 1 000 avbildningar från yngre 
järnåldern med ambitionen att bidra med ytterligare kunskap kring dräktskicket under denna 
tidsperiod samt försöka identifiera dräktskickets sociala, regionala och kronologiska betydelse. 
Hennes resultat innefattar bland annat att det fanns en tydlig skillnad mellan mäns och kvinnors 
klädedräkter under denna tid. I en senare artikel (2013) applicerar även Mannering metoden för 
genusbestämning av dräkt hon utvecklat i sin avhandling på den tidigare nämnda 
Lejrefigurinen. Mannerings åsikt är, tvärtemot tolkningen av figurinen som Odin, att 
Lejrefigurinen föreställer en kvinna.  

Även Eva-Marie Göransson (1999) utgår från klädedräkt och andra attribut i sin 
avhandling. Hennes målsättning är att undersöka kvinnlighet under järnåldern och i övergången 
till kristendomen. Detta med utgångspunkt i de gotländska bildstenarna och textila hantverk. 
Hennes slutsats är att olika typer av kvinnlighet förmedlas i olika typer av medier. Kvinnlighet 
och manlighet är även ett tema som Carol Clover (1993) har undersökt. Hon placerar in 
vikingatidens samhälle i enkönsmodellen och påstår därmed att genus under vikingatiden inte 
uppfattades som något stabilt, utan kunde både vinnas och förloras. 

Inte bara genus betraktades som något ostabilt under vikingatiden utan även kroppar 
betraktades som något föränderligt. Detta tema har tidigare behandlats av Kristina Jennbert 
(2004) i en undersökning kring kroppsmetaforik, metaforik med utgångspunkt i kroppen och 
kroppsdelar, från stenåldern fram till medeltiden. Hennes slutsats är att kroppen var en viktig 
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utgångspunkt inom den förkristna kosmologi och att denna upplevdes som en utgångspunkt för 
transformationer. Denna åsikt delas av Lotte Hedeager (2004) som undersöker djurornamentik 
och föreställningar kring hamnskifte, byte av yttre skepnad, under järnåldern. Hennes studie 
argumenterar för att djur hade en viktig roll i järnålderns kosmologi och att en transformation 
mellan dessa och människor finns närvarande både i djurornamentiken och i föreställningarna 
om hamnskifte. 

Hamnskifte och andra typer av transformationer kopplades under järnåldern samman med 
den magiska praktiken sejd. Denna praktik har Brit Solli (2004) använt som utgångspunkt för 
en studie kring norrön världsbild och ethos. Ethos definierar hon som det sätt människor är 
tillåtna att leva på. Sollis slutsats är att de människor som utförde sejden bröt mot samhällets 
ethos, men att detta betraktades som nödvändigt för världens fortlevnad. Solli (1999) har även 
undersökt guden Odin ur ett queerperspektiv. Denna undersökning kommer fram till att Odin 
är en paradoxal gudom i och med att han både utförde sejd, vilket betraktades som en feminin 
praktik under vikingatiden, och var en krigsgud, en position starkt sammankopplad med 
maskulinitet. Solli förklarar denna paradox med att Odins var androgyn. Ett genus som hörde 
samman med sejden och därmed hjälpte till att upprätthålla världen.  

Odins paradoxala gestalt diskuteras även av Neil Price (2002) i hans avhandling om sejd 
och dess relation till krig under yngre järnåldern. Price diskuterar ingående sejdens olika 
aspekter samt olika mytiska och gudomliga varelser som är förknippade med denna praktik. 
Hans slutsats är att krig och religion var nära sammankopplade under yngre järnåldern trots att 
de delades upp i två genusbaserade sfärer. Den manliga sfären representerade fysiskt våld och 
innehöll bland annat krigare som kunde skifta hamn. Den kvinnliga sfären innehöll sejdare. 
Som förenare av dessa två sfärer återfanns Odin, som både var en krigsgud och en sejdmästare. 
Denna gudom har Price även senare (2014) diskuterat tillsammans med Paul Mortimer. Deras 
studie har sin utgångspunkt i Sutton Hoo hjälmen, vilken de anser är medvetet designad för att 
framställa sin bärare som enögd när hjälmen och dess ädelstenar reflekterar ljus. För att förklara 
detta drar Price och Mortimer paralleller till de medeltida skrivna källorna där det framgår att 
Odin pantade sitt ena öga i Mimers brun för att vinna visdom. Deras teori är följaktligen att 
Sutton Hoo hjälmen fungerade som en mask vilken tillät sin bärare att transformeras till just 
denna gudom. Slutligen har Price (2006) även diskuterat olika gudomar i förhållande till 
vikingatida figuriner och framhåller att det innebär en förenklad tolkning att enbart dra 
paralleller mellan karaktärer ur de medeltida skrivna källorna och denna typ av ikonografiska 
människogestalter. Istället ger Price förslag på en mängd alternativa tolkningar för figuriner 
och framhåller hur stor felmarginalen är i arbetet med denna typ av arkeologiskt material. 
Samtidigt uppmuntrar Price till studier av figuriner eftersom sådana studier, om de utförs rätt, 
kan bidra med viktig kunskap kring vikingatidens religiösa föreställningar. 
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3. Hårbyfigurinen 

Hårbyfigurinen återfanns i december 2012 av amatörarkeologen Morten Skovsby efter att han 
genomsökt en åker i Hårby, sydvästra Fyn, Danmark med metaldetektor. Figurinen är 3,4 cm 
hög och föreställer en människogestalt i stående position. Föremålet är framställd av förgyllt 
silver med inlägg av niello (Odense bys museer 2013). Niellon applicerades på föremålet för 
att det skulle framstå som flerfärgat och bestod av en svart massa tillverkad av silver, bly, svavel 
och koppar. Inlägg med niello var mycket populärt under den nordiska vikingatiden 
(Nationalencyklopedin 2017-05-03) och denna tidsperiod fungerar även som en trolig datering 
av Hårbyfigurinen (Odense bys museer 2013).  

Hårbyfigurinen är iförd en hellång kjol eller klädedräkt vilken försätts med ingraverade 
mönster förstärkta med niello. Ansiktet har tydliga drag och håret är uppsatt i en hästsvans med 
en knut närmast huvudet. Figurinens högra arm är lyft till midjan och håller i ett svärd och dess 
vänster arm håller en sköld placerad framför figurinens kropp. Sköldbucklan och andra detaljer 
är noggrant avbildade och syns tydligt. Figurinens unika tredimensionella form gör att den kan 
betraktas från alla vinklar, se Fig. 1 nedan (Odense bys museer 2013). 

Nederdelen av figurinen är avbruten och indikerar att den i helt tillstånd varit tillverkad med en 
ihållighet vilken sträckt sig en bit upp längs figurinens kjol. Denna ihållighet kan ha fungerat 
som en fästanordning för att montera figurinen på ett sekundärt föremål. Vad detta sekundära 
föremål skulle kunna vara är dock okänt. Det är även troligt att figurinen varit möjlig att hänga 
upp eller bära kring halsen i den ögla som formas av figurinens hårtofs (Odense bys museer 
2013). 

På fyndplatsen i Hårby har tidigare ett antal grophus kunnat identifieras. Fynd har även 
gjorts av bland annat ett antal silvermynt, bronssmycken och en guldtacka. Tjocka avfallslager 
med skärvsten och träkol samt metallrester tyder på att grophusen använts som verkstäder 
(Odense bys museer 2013). Den teori som presenteras på Odense bys museers hemsida (2013) 
är att Hårbyfigurinen i sitt avbrutna tillstånd anlände till verkstäderna i Hårby för att formas om 
till något annat då den inte längre var brukbart. 

Figur 1. Hårbyfigurinen avbildad från fyra vinklar. Fotograf: Asger Kjærgaard. 

Odense Bys Museer. 
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4. Analys 

Med utgångspunkt i Hårbyfigurinen följer nu uppsatsens analyskapitel. Denna inleds med en 
föremålsanalys där figurinens olika attribut presenteras och i möjliga fall tilldelas en 
genustillhörighet. Resterande delen av analysen består av att karaktärsbunden identifiering, 
genusteori och queerteori appliceras på figurinen och testas genom ett urval av 
tolkningsalternativ.  

4.1. Hårbyfigurinens attribut 

För att Hårbyfigurinen skall kunna analyseras är det 
först nödvändigt att redovisa de tolkningar av 
Hårbyfigurinens attribut som fungerar som 
utgångspunkt för denna uppsats analyskapitel. De 
främsta attributen i denna analys är de som kan 
knytas samman med en genustillhörighet. Dessa 
attribut är hos Hårbyfigurinen klädedräkten och 
frisyren samt svärdet och skölden. Figurinen 
diskuteras inte i termer av kön då föremålet är 
framställd av metall och följaktligen inte har någon 
kropp att könsbestämma (Back Danielsson 2007: 
48). 

Hårbyfigurinens klädedräkt består av en fotsid 
kjol eller klänning (Odense bys museer 2013). En 
klädedräkt som både Mannering (2013: 80-82) och 
Göransson (1999: 38-40) är överens om är den 
klädedräkt högstatuskvinnor avbildades i under 
järnåldern. Även Hårbyfigurinens frisyr med en knut 
närmast huvudet tillsammans med en hästsvans är 
vanligt förekommande på avbildningar av 
högstatuskvinnor under järnåldern (Arwill-
Nordbladh 2016; Göransson 1999: 41-42; 
Mannering 2006: 20). Utgångspunkten för analysen 
är därmed att dessa attribut indikerar femininitet. 

Svärdet och skölden används tvärtemot 
klädedräkten och frisyren som indikationer på 
maskulinitet hos Hårbyfigurinen. Detta med utgångspunkt i Göranssons (1999: 57) studie av 
bildstenar där ingen feminin figur bärandes vapen kunde identifieras. Att svärd hör samman 
med maskulinitet stöds även av att svärd aldrig har återfunnits i en kvinnlig ensamgrav (Gardela 
2013: 300). Det sistnämnda argumentet kan i framtiden vissa sig vara ett missvisande resultat 
av den arkeologiska könsbedömningen, vilken sedan sin uppkomst på 1800-talet vanemässigt 
förknippat vapen med män (Back Danielsson 2007: 60-61). Denna utgångspunkt 
problematiseras i kapitel 4.4.1. 

Utöver de fyra attribut som kan tillskrivas en genustillhörighet innehar Hårbyfigurinen även 
ett antal egenskaper vilka är av relevans för denna uppsats analys. Det mest uppenbara av dessa 
är att figurinen är liten till storleken. Föremålet är vad Back Danielsson (2007: 172) kallar en 
miniatyr. Ett föremål som är skapat med hjälp av ett urval generaliseringar och överdrifter med 

Figur 2. Hårbyfigurinen med sina förstorade 

ögon. Fotograf: Arnold Mikkelsen. Danmarks 

nationalmuseum (CC-BY-SA). 
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målet att stimulera betraktarens metaforiska tänkande (idem). Det drag hos Hårbyfigurinen som 
är överdrivet är dess ögon, vilket framgår av Fig. 2. Ögonen och blicken är enligt Annette 
Lassen (2013) vanliga attribut i de medeltida skrivna källorna. Två potentiella tolkningar av 
Hårbyfigurinens ögon inkorporeras därmed i den kommande analysen.  

Ett annat framträdande egenskap hos Hårbyfigurinen är att den är tillverkad av förgyllt 
silver. Back Danielsson (2007: 181-188) teori kring denna metall är att den under järnåldern 
betraktades som innehavande gudomliga krafter. Därför anser hon att den både kan ha används 
till att blidka, skrämma bort eller förstärka något eller någons kraft, samt som en politisk och 
ekonomisk statusvara. 

4.2. Gudar och andra makter – Karaktärsbunden identifiering 

Det första angreppssättet som ska analyseras utifrån Hårbyfigurinen är karaktärsbunden 
identifiering. Denna metod innebär att figurinens attribut används som utgångspunkt för att 
identifiera karaktärer i de medeltida skrivna texterna vars attribut överensstämmer med dem 
hos figurinen. Detta sätt att tolka föremål har tidigare kritiserats i uppsatsens inledning för att 
producera förenklade tolkningar. Huruvida detta stämmer analyseras i detta kapitel och 
diskuteras i kapitel 5. 

4.2.1. Valkyria 

Det första exemplet på en tolkning karaktärsbunden identifiering kan producera utifrån 
Hårbyfigurinen är den av en valkyria. En tolkning som tidigare applicerats på figurinen utifrån 
två olika källmaterial. Judith Jesch (2014) utgå från beskrivningen av valkyriorna i de medeltida 
skrivna källorna i sin tolkning.  I detta källmaterial beskrivs valkyriornas som kvinnliga tjänare 
till guden Odin, vilka begav sig ut på slagfältet och valde ut de krigare som skulle få komma 
till gudens hall Valhall efter sin död. I denna hall agerade de även som munskänker och 
serverade de fallna krigarna dryck (idem). Den koppling Jesch (idem) identifierar mellan 
valkyriorna och Hårbyfigurinen är att valkyriorna innehöll förmågan att ikläda sig maskulinitet 
på slagfältet, för att i hallen uppträda feminint. Detta styrker Jesch med att Hårbyfigurinens 
långa klädedräkt skulle vara i vägen vid en verklig krigssituation och därmed borde vara en 
symbol för något övernaturlig snarare än att figurinen avbilda en verklig krigare. Beskrivningen 
av valkyriorna i de medeltida skrivna källorna är däremot inte enkelspårig utan två olika bilder 
av valkyriorna går att identifiera. Den första av dessa är valkyriorna som blodtörstiga 
krigsdemoner vilka personifierade krigssituationen och uppskattade krig och dödande (Price 
2014a: 116-117). Den andra bilden består av valkyrian som trånande sköldmör, vackra, 

Figur 3. Bildsten Klinte Hunninge 1. Fotograf: Harald Faith-Ell. 

Redigerad av författaren. 
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ljushyade kvinnliga krigare som plågades av sin längtan efter mänskliga män (Price 2002: 331-
332). Enligt Price (idem) är sköldmön troligtvis en medeltida efterkonstruktion och hans åsikt 
är att vikingatidens människor betraktade valkyriorna som fasansfulla demoner. 

Utifrån beskrivningen av valkyrior i de medeltida skrivna källorna har ett stort antal 
figuriner och andra avbildningar tolkats som föreställande dessa varelser och det är genom 
paralleller till dessa Hårbyfigurinen tolkas som en valkyria på Odense bys museers hemsida 
(2013). Dessa andra valkyrieavbildningar förekommer i ett antal olika motiv varav ett exempel 
är välkomstmotivet på de gotländska bildstenarna. Detta motiv består av en feminin figur som 
lyfter ett dryckeshorn framför en maskulin figur till häst och har tidigare tolkats som en valkyria 
vilken välkomnar en krigare till Valhall (Ney 2012: 73-75). Ett exempel på detta motiv finns 
på bildstenen Klinte Hunninge I, vilken kan betraktas på Fig 3. (idem: 73). Kvinnor som håller 
i dryckeshorn finns även avbildade i metall till exempel på en örslev från Björkö grav Bj. 507 
och på en figurin från Klinta, Öland, vilken återfinns på Fig. 4. Kvinnliga figuriner med exakt 
samma utformning som dessa dryckeshornsbärare finns även utan dryckeshorn och har också 
dem tolkats som valkyrior. Exempel på sådana finns från Tuna i Uppland, Grödinge, 
Södermanland samt från Birka grav Bj. 825, se Fig. 4 (Helmbrecht 2011: 121-124).  

Figuriner i metall har även återfunnits föreställande en feminin figur med vapen antingen 
ensamstående eller placerad framför en beväpnad feminin figur till häst (Helmbrecht 2011: 
127). Exempel på sådana ensamstående figurer finns från Tissø och Galgebakke i Danmark 
(idem: 125, 128). Figuren från Galgebakke går att betrakta på Fig. 5. Motiv med en ryttare 
tillsammans med en stående krigare har återfunnits bland annat i Hedeby, Danmark, Bylaugh, 
östra England (Price 2002: 337) samt i Tissø, Danmark (Danmarks nationalmuseum 2017-04-
29). Det sistnämnda exemplet är avbildat på Fig. 6. Feminina figurer som håller i vapen finns 
även avbildade på Osebergstextilen (Göransson 1999: 89). 

Vad de övre presenterade exemplen från både det arkeologiska materialet och de medeltida 
skrivna källorna pekar mot är att begreppet valkyria använts på tämligen skilda företeelser. 
Detta innebär att kategorin valkyria är mycket inkluderande och Hårbyfigurinen kan till 
exempel jämföras med de avbildningar i metall som föreställer feminina figurer med vapen. Att 
kategorin är inkluderande är däremot även anledningen till att Price (2006: 180) kritiserar denna 
tolkning av vikingatida valkyrior. Enligt honom är det inte rimligt att dessa figuriner trots sina 
stora olikheter skulle avbilda samma sak. 

Figur 4. Möjliga valkyriefiguriner. Från vänster till höger: figurin från Tuna, 

figurin från Birka grav Bj. 825, figurin från Grödinge, figurin från Klinta. 

Fotograf: Anställd vid Statens historiska museum. Statens historiska museum 

(CC-BY-2.5-SE). Beskuren av författaren. 
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4.2.2. Fröja 

En annan övernaturlig varelse som kan kopplas samman med både femininitet och krigsföring 
är gudinnan Fröja. En gudinna som enligt Britt-Mari Näsström (1995: 90) kan beskrivas som 
en ”Stor gudinna”, det vill säga en gudinna med en mångsidig karaktär vilken rådde över många 
olika aspekter av människors liv. I Fröjas fall är dessa fruktbarhet, kärlek, krig, död och sejd 
(idem). De aspekter av Fröja som är intressanta för denna uppsats är däremot enbart dem som 
knyter samman gudinnan med vapen. Fröjas krigiska aspekter är nära sammankopplad med 
hennes roll som dödsgudinna och enligt Grimners tal (vers 14) tillhörde hälften av alla krigare 
som dog på slagfältet Fröja, den andra halvan tillhörde som tidigare nämnts Odin (Steinsland 
2005: 173). Fröjas krigare bodde på gudinnans gård Folkvagn, vilket betyder ”Stridssängen”. 
Där tränade krigarna inför Ragnarök, världens undergång, och den sista striden mellan världens 
olika makter (Näsström 2009: 161). Det finns dock ingen indikation på att Fröja själv stred vid 
Ragnarök (Price 2002: 52). 

Utöver att vara en dödsgudinna kunde Fröja även fungera som en beskyddare av krigare 
(Näsström 2009: 163). Detta framgår till exempel i sången om Hyndla, vilken Steinsland (2007: 
175-177) tolkar som en beskrivning av en initiationsrit för krigare i den vikingatida 
högstatusmiljön. I denna sång rider Fröja dessutom på ett vildsvin, ett aggressivt djur och en 
symbol för krig (Näsström 1995: 88-89). 

Ett sista exempel på Fröjas samröre med krig kommer från Sörlatåten. Vars handling 
Näsström (2009: 167) beskriver som att Odin ber Loke stjäl Fröjas smycke Brisingamen, 
gudinnans främsta attribut, i ilska över att hon haft samlag med dvärgar för att komma över 
smycket. Odins krav för att lämna tillbaka Brisingamen är att Fröja startar ett evigt krig mellan 
två kungar – något Fröja också gör. 

Ett exempel från det arkeologiska materialet på en potentiell Fröjagestalt är Askahänget, 
återfunnet i Hagerbyhöga socken, Östergötland (Arwill-Nordbladh 2012: 108-111). Figuren 
föreställer en sittande figur iförd kvinnlig klädedräkt med armarna kring en potentiell gravid 
mage, vilket framgår av Fig. 7. Vid halsen bär figuren ett överdimensionerat ryggknappspänne 
och på huvudet är den försedd med en hjälm (idem: 178) Figurinen är dessutom tillverkad utan 
ögon, alternativt att ögonen slitits bort med tidens gång (Arwill-Nordbladh 2008: 111). Arwill-
Nordbladh (idem: 178) tolkar figurinens stora ryggknappspänne som en symbol för 
Brisingamen och figurinens ögon som en indikation på synskhet. En egenskap relaterad sejd 

Figur 6. Figurin från Tissø, Danmark. Fotograf: Roberto Fortuna 

och Kira Ursem. Danmarks nationalmuseum (CC-BY-SA). 

Beskuren av författaren. 

Figur 5. Figurin från Galgebakke, 

Danmark. Fotograf: John Lee. 

Danmarks nationalmuseum (CC-BY-

SA). 



16 

 

och Odins pantsättning av ett öga i Mimers brun för 
att få dricka ur vishetens källa (idem: 115-116). 

Att Hårbyfigurinen avbildar Fröja stöds 
sammanfattningsvis av de krigiska funktioner 
gudinnan innehar i de medeltida skrivna källorna, 
samt genom paralleller till Askahänget, vilket även 
den kombinerar krigsutrustning (hjälm) med en 
feminin klädedräkt. Hårbyfigurinen och Askahänget 
bär även likheter i form av markerade ögon. 
Askahänget genom sin avsaknad av ögon och 
Hårbyfigurinen genom sina förstorade ögon. En 
möjlig teori är att båda dessa utryck indikerar 
synskhet. Att Hårbyfigurinen skulle avbilda Fröja 
motsägs däremot av att figurinen saknar gudinnans 
främsta attribut, smycket Brisingamen.  

4.2.3. Jättinna/kaosmakt 

Den sista typen av karaktärer som skall jämföras med 
Hårbyfigurinen i detta kapitel är jättinnor. Enligt 
Lassen (2003: 112) representerade dessa varelser 
tillsammans med jättarna de kaosmakter 
vikingatidens människor föreställde sig fanns i 
världen och som var ständigt upptagna i en pågående 
kamp mot gudarna, vilka försvarade världens 
ordning. En kamp starkt inbäddad i den vikingatida kosmologin (Näsström 1995: 187). 

Bland gudarna var det främst Tor som kämpade mot kaosmakterna och hans främsta fiende 
bland dessa var jättinnorna. En åsikt John Lindow (1988: 127-128) framhåller med hjälp av 
Trymskvädet. Kärnpunkten i denna saga är att jätten Trym stulit Tors hammare Mjölner och 
vägrar ge tillbaka den om inte Fröja går med på att gifta sig med honom. Då Fröja vägrar får 
Tor själv klä ut sig till brud och resa till Jotunheim för att ta tillbaka sin hammare (Trymskvädet 
vers 11-33). Vad Lindow (1988: 127-128) framhåller som intressant i denna saga är att 
dödandet av Trym, den verkliga skurken i berättelsen, beskrivs med mindre än en mening. 
Dräpandet av Tryms åldrade syster tillägnas däremot en hel strof. Vad Lindow (idem) föreslår 
är därmed att det är jättinnorna och det feminina som är världens och Tors riktigt stora fiende.  

Fientligheten mot de feminina kaosmakterna gjorde även att Tor, enligt Lassens (2003: 114, 
105) mening, såg ner på gudarna Odin och Loke då dessa både var av jättesläkt och inte rädda 
för att uppträdda i kvinnokläder. En handling som bröt mot de rådande könsnormerna och 
därmed bidrog till skapandet av kaos. Odin utförde även sejd, en magisk praktik tillhörande den 
feminina sfären (Price 2002: 390). Lassens (2003: 106) teori är att Odin bryter mot 
könsnormerna för att tillskansa sig total visdom. Visdom han behöver för att motverka 
Ragnarök. Resultatet är däremot att ytterligare kaoskrafter frigörs och Ragnarök påskyndas. 
Den vikingatida kosmologin innehåller följaktligen en oundviklighet. Ragnarök kan inte 
stoppas. Denna oundviklighet återkommer även i Trymskvädet (vers 15-33) där Tor tvingas klä 
sig i kvinnokläder (frigöra kaoskrafter) för att få tillbaka sin hammare, hans främsta vapen i 
upprätthållandet av världens ordning. Slutsatsen av detta är således att jättinnorna, 
kaoskrafterna, är lika mäktiga som gudarna. 

Det främsta argumentet för att Hårbyfigurinen avbildar en jättinna är därmed deras roll som 
gudarnas största fiende. Hårbyfigurinens attribut svärd och sköld skulle således kunna 
representera jättinnornas makt eller deras ständiga kamp mot gudarna. Det finns även exempel 
på jättinnor i de medeltida skrivna källorna vilka bär både vapen och rustning, till exempel 
jättinnan Skadi (Näsström 2009: 225). Det är därmed inte omöjligt att figurinen avbildar en av 
dessa. 

Figur 7. Askahänget. Fotograf: Gabriel 

Hildebrand. Statens historiska museum (CC-

BY-2.5-SE). Redigerad av författaren. 
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4.3. Genusbyte och maskulin norm 

Den första av de två teorier som appliceras på Hårbyfigurinen i denna uppsats är genusteori. 
Detta sker utifrån en artikel av Clover (1993) där hon med utgångspunkt i de medeltida skrivna 
källorna argumenterar för att vikingatiden var ordnad efter enkönsmodellen. En logisk tanke i 
och med att tvåkönsmodellen inte uppkom förrän på 1700-talet (Back Danielsson 2007: 65). 
Clover (1993: 11) argumenterar således för att vikingatidens samhälle hade maskuliniteten och 
den maskulina kroppen som norm. Genuskontraktet var följaktligen strikt uppdelat efter dem 
som uppfyllde denna norm (män) och dem som inte gjorde det (kvinnor). Gränsen mellan genus 
var således inte fast utan maskulinitet kunde både vinnas och förloras till följd av individens 
handlingar. Kroppens utformning underordnades i detta system och om en man uppträdde 
feminint betraktades hans kropp därmed som kvinnlig och tvärt om (idem: 13-14).  

4.3.1. Kvinnlig hjälte 

Att Hårbyfigurinen kan föreställa en kvinnlig hjälte är den första tolkningen att analyseras 
utifrån enkönsmodellen i detta kapitel. Vad en hjälte innebär i detta sammanhang är en person 
vars handlingar väcker det övriga samhällets beundran (Nationalencyklopedin 2017-05-11). I 
vikingatidens samhälle hängde sådana handlingar samman med den maskulina äran, vilken 
innebar en persons respekt, prestige, omdöme och integritet. Utan denna var individen rättslös 
och utan värde (Solli 2004: 277-279).  

Om en mans ära eller någon av hans kvinnliga släktingars ära kränktes var den tvungen att 
genast upprättas. Klarade mannen inte av detta räknades han som ergi, vilket innebär omanlig 
och feg (Solli 2004: 277-279). Att försvara sin egen och sin familjs ära var således en maskulin 
uppgift. I Laxdala saga (vers 35) berättas det däremot om kvinnan Auðr som själv upprättar sin 
ära genom att själv hämnas en orätt mot henne efter att hennes bröder vägrat. Denna handling 
fick hon sedan beröm för, trots att hon burit byxor när hämnden utfördes. En handling som var 
tillräcklig grund för skilsmässa under vikingatiden (idem). Detta är en möjlig indikation på att 
kvinnor som utförde maskulinerna handlingar under vikingatiden uppfattades som män. 

Att upprätta sin ära var inte den enda typ av handlingar en kvinna kunde utföra för att uppnå 
ett maskulint genus. Ett exempel på en annan kvinna i Laxdala saga (vers 4) som beskrivs med 
berömmande ordalag är Unnr. Hon bestämde sig efter sin faders och sina söners död för att 
lämna det krigshärjade Skottland och byggde sig därmed i hemlighet en båt. Denna lämnade 
hon sedan landet i tillsammans med sina återstående släktingar och en stor förmögenhet. För 
dessa handlingar beskrivs hon som ”peerless among women” och hennes handlingar synes 
därmed ha överskridande förväntningarna på det kvinnliga genuset.  

Ytterligare kvinnor som beskrivs med berömmande ordalag finns enligt Clover (1993: 7) i Njals 

saga där kvinnorna Bergþóra och Hildigunnr båda två beskrivs som drengr. En term som betyder 
”bold, valiant, worthy man” (idem). Alla mycket eftersträvansvärda egenskaper i ett samhälle 
med en maskulin norm. 

Att enkönsmodellen tillät kvinnor att agera som män och därmed inta ett maskulint genus 
styrks följakligen genom de övre exemplen från de isländska sagorna. Att Hårbyfigurinen 
avbildar en kvinna som handlat berömvärt och därmed förtjänar titeln hjälte är därmed inte 
omöjligt. Figurinens svärd och sköld skulle i detta sammanhang kunna representera den 
maskulinitet figurinen innehar, eller vara det attribut hjälten använde i utförandet av sina 
maskulina handlingar. Denna tolkning stöds dessutom av Hårbyfigurinens förstorade ögon. 
Lassens (2003: 17-25) studier av de medeltida skrivna källorna indikerar nämligen att både 
hjältar och kungar var försedda med en skarp blick. 

 

 

 

 



18 

 

4.3.2. Sejdare 

I motsats till den maskulina normen stod i vikingatidens samhälle den feminina sejden (Solli 
2004: 258). En magisk praktik som var väl etablerad i den vikingatida kosmologin (Näsström 
2009: 199). Sejden kunde brukas bland annat för att se in i framtiden, kommunicera med 
gudarna och andra världar, hela sjuka, manipulera vädret, ge dålig tur samt skada eller döda 
människor (Price 2002: 227-230). Hur sejden utfördes i praktiken är ännu okänt men Solli 
(1999: 342) föreslår att praktiken kan tolkas som en form av schamanism där sejdaren genom 
att försätta sig i extas och tillkalla hjälpandar utförde själsresor och genom dessa inhämtade 
avlägsen kunskap. Huruvida sejden var en typ av schamanism eller inte är däremot 
omdiskuterat, men kommer inte analyseras vidare i denna uppsats. Istället analyseras Lassens 
(2003: 91) åsikt att sejden innebär ett rituellt könsbyte. Ett könsbyte som enligt Solli (2004: 
274) var nödvändigt för världens fortlevnad.  

Argument för detta rituella könsbyte går att återfinna i det arkeologiska materialet. I 
sejdkvinnornas fall förekommer dessa argument i form av gravar innehållande både sejdstavar 
och vapen. Sejdstavar var stavar sejdarna använde när de utförde sin magi och ett annat namn 
för kvinnliga sejdare var völvor, vilket betyder ”Den som bär stav” (Näsström 2009: 202). 
Sådana sejdstavar har Price (2002: 127) i sin avhandling identifierat i sju gravar från den yngre 
järnåldern. Vad som gör dessa gravar intressanta är att tre av dem, Klinta grav 59:2 och 59:3, 
Birka grav Bj. 834 och Osebergsgraven, även omnämns av Leszek Gardela (2013) i en artikel 
angående potentiella kvinnliga vapengravar. Gardelas undersökning presenteras utförligt i 
kapitel 4.4.1. men finns sammanfattad i Bilaga 1, Tabell 1. Vad denna tabell indikerar är att inte 
enbart Price (2002: 127) tre gravar innehåller indikationer på att den gravlagda utfört sejd, utan 
ytterligare sex gravar kan tolkas på samma sätt. De indikationer som styrker detta består av 
olika fasthållningspraktiker, vilka redovisas i fetstil under fältet ”Typ av grav” i Tabell 1, samt 
olika föremål som möjligen kan vara sejdstavar. Dessa redovisas med fetstil under fältet 
”Gravgåvor” i Tabell 1. Bland dessa föremål ingår olika järnstavar, järnstänger och ett 
eventuellt stekspett samt en spjutspets av brons. Speciellt stekspett är en tolkning som tidigare 
applicerats på föremål som kan vara sejdstavar (Bøgh-Andersen 1999). En fasthållningspraktik 
innebär en handling som ämnar hindra den döde från att gå igen (Gardela 2013: 295). 
Handlingar som enligt Gardela (idem) omnämns i samband med sejdare i de medeltida skrivna 
källorna.  

Att även sejdmän genomgick ett könsbyte när de praktiserade sejd styrks av motiv på de 
gotländska bildstenarna föreställande vad Göransson (1999: 149) benämner som androgyna 
figurer. Ett exempel på sådana finns på kiststenen Lärbro Tängelgårda IV, vilken avbildas på 
Fig. 8. Dessa androgyna figurer är iförda en fotsid klädedräkt med vid arm, har en antydan till 
skägg samt håller i dryckeshorn (idem: 68) eller knivar (Andreeff in manuscript). Enligt 
Göransson (1999: 151) förekommer de androgyna figurerna främst i rituella sammanhang. 
Vilket Alexander Andreeff (in manuscript) tolkar som att de avbildar manliga rituella 
specialister. Möjligheten finns således att de föreställer sejdmän (idem). Utöver bildstenarnas 
androgyna motiv styrks påståendet att sejdmän utförde ett könsbyte genom att de förknippades 
med begreppet ergi. Vilket i detta fall hänvisar till den passiva, mottagande parten i en sexualakt 
mellan män. En position som enligt Solli (1999: 341-342) innebar en förlust av maskuliniteten. 
Hur sejden hänger samman med sex föreslår Price (2002: 217) beror på att sejdstaven utgjorde 
en fallos eller fallossymbol i en verklig eller imiterad sexualakt. Detta skulle då innebära att 
sejdaren penetrerades av en fallos under sejdritualen och därmed blev ergi. Det är också möjligt 
att sejdarens mottagande av hjälpandar betraktades som en typ av penetration (Solli 2004: 268-
269). 



19 

 

Utifrån dessa två korta presentationer av hur sejdare kunde byta kön framstår det som mer troligt 
att Hårbyfigurinen föreställer en sejdkvinna än en sejdman. Likheterna mellan Hårbyfigurinen 
och de androgyna figurerna på de gotländska bildstenarna är väldigt få. Att Hårbyfigurinen 
föreställer en kvinnlig sejdare styrks däremot av de överenstämmelser som ovan identifierats 
mellan Gardelas (2013) kvinnliga vapengravar och de gravar efter sejdkvinnor Price (2002: 
127) presenterar i sin avhandling. Att Hårbyfigurinen föreställer en sejdkvinna styrks dessutom 
av paralleller mellan denna figurin och en annan vikingatida figurin från Tissø, Danmark 
(Danmarks nationalmuseum 2017-04-29). Denna figurin är tvådimensionell, avbildad framifrån 
och föreställer en troligtvis feminin figur försedd med två förstorade öron, alternativt har sitt 
hår uppsatt i två knutar på vardera sidan huvudet, vilka figuren drar i (Arwill-Nordbladh 2012: 
111-112). Utöver detta är figuren tillverkad med två förstorade ögon (Arwill-Nordbladh 2013: 
91), vilket framgår av Fig. 9. Dessa är i utformning och storlek mycket lika Hårbyfigurinens 
ögon, vilket framgår av en jämförelse mellan Fig. 9 och Fig. 2. Denna kraftiga markering av 
ögonen kan indikera en synsk blick (Lassen 2003: 26-30). Att Tissøfigurinen representerar 
synskhet styrks även av figurinens ovanliga gest att dra i sina öron, alternativt sitt hår. En gest 
Arwill-Nordbladh (2016) tolkar som en indikation på bristande självkontroll och att figurinen 
därmed avbildar en sejdkvinna under extasen. Att Tissøfigurinen föreställer en sejdkvinna är 
därmed inte omöjligt och dess likheter med Hårbyfigurinen innebär att även denna figurin kan 
föreställa en sejdkvinna. 

4.4. Genusbegriplighet och performativt uttryck 

Den andra och sista teorin som appliceras på Hårbyfigurinen i denna uppsats är queerteori. 
Enligt denna teori skapas genus genom de i kulturen rådande föreställningarna kring 
genusbegriplighet. Dessa föreställningar upprätthålls genom performativa handlingar. 
Handlingar individen ständigt utför för att bekräfta sin genustillhörighet. Hårbyfigurinen 
representerar i denna teori kulturen. Skapandet av figurinen var således en typ av performativ 
handling genom vilken rådande genus bekräftades. Efter sin tillkomst fungerade även figurinen, 
genom sin existens, som en del i kulturen vilken skapade genus hos människor. Hårbyfigurinens 
attribut och utformning är följaktligen både ett resultat av och upprätthållare av vad som under 
vikingatiden betraktades som genusbegriplighet.  

Figur 8. Potentiella sejdmän på kiststenen Lärbro Tängelgårda IV. 

Fotograf: John-Björn Huber. Kringla. Statens historiska museum (CC-

BY-2.5-SE). Redigerad av författaren. 

Figur 9. Tissøfigurinen. Fotograf: 

Roberto Fortuna och Kira Ursem. 

Danmarks nationalmuseum (CC-BY-

SA). Beskuren av författaren. 
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4.4.1. Vapen som kvinnligt attribut 

Den första tolkningen av Hårbyfigurinen att analyseras i detta kapitel är figurinen som en 
avbildning av ett kvinnligt genus vilket var tillåten att bruka vapen. Vad denna tolkning innebär 
är att Hårbyfigurinen inte upplevdes som genusambivalent och svårförståelig under sin egen 
tid, trots att den gör det idag. Det är därmed möjligt att vapen betraktades både som ett maskulint 
och ett feminint attribut under vikingatiden. Denna tolkning överensstämmer med Price (2014c) 
teori att Hårbyfigurinen avbildar en kvinnlig krigare. Huruvida sådana existerade under 
vikingatiden är däremot omdiskuterat (Gardela 2013; Jesch 1991, 2014; Price 2002, 2014c). 
Det finns dock argument som stödjer denna teori.  

Ett första argument som stödjer tolkningen av Hårbyfigurinen som en kvinnlig krigare 
härstammar från vikingatida gravmaterial. Gardela (2013) har som tidigare nämnts i kapitel 
4.3.2. genomfört en studie där han identifierat och presenterat gravar innehållande vapen samt 
individer som på osteologisk väg könsbedömts som kvinnor (idem: 298). Samtliga dessa gravar 
redovisas i Bilaga 1, Tabell 1. Vad som framgår av denna tabell är att svärd enbart återfanns i 
dubbelgravar. Dessa är problematiska då det är svårt att avgöra vem av individerna de olika 
gravgåvorna var ämnade för (idem: 287). Gällande sköldar kunde sådana, i form av 
sköldbucklor, enbart identifieras i två gravar vilka även de var dubbelgravar (idem: 287-290, 
293-295).  

Ytterligare argument för att kvinnor kunde fungera som krigare under vikingatiden 
återfinns i de medeltida skrivna källorna. Ett sådant exempel citerar Jesch (2001: 176) från Saxo 
Grammaticus: 
 

“There were once women in Denmark who dressed themselves to look like men and spent 

almost every minute cultivating soldiers´ skills” (Jesch 2001: 176). 

Ytterligare exempel hämtar Price (2002: 333) från en bysantinsk källa skriven av Johannes 
Skylitzes. I denna text beskriver Skylitzes ett slag som stod år 971 mellan bysantinska trupper 
och rūserna, krigare från Skandinavien. Vad Skylitzes observerade var att det bland de döda 
rūserna fanns kvinnor iförda rustning och vapen. 

Sammanfattningsvis finns det alltså indikationer både i det arkeologiska källmaterialet och 
i det medeltida skrivna källorna på att det under vikingatiden existerade kvinnliga krigare och 
att dessa upplevdes som innehavande en genusbegriplighet. Källkritiska problem finns däremot 
både med Gardelas (2013) studie av gravmaterial och med de medeltida skrivna källorna. 
Hårbyfigurinens förstorade ögon styrker däremot tolkningen av figurinen som en kvinnlig 
krigare. Att inneha en stark blick tolkas nämligen Arwill-Nordbladh (2013: 91) som ett tecken 
på stridsduglighet. 

4.4.2. Alltings föränderliga form 

Den andra tolkning som analyseras i detta kapitel innebär att Hårbyfigurinen avbildar ett genus 
som till sin natur var överskridande. Detta innebär att ett genus, trots sin genusambivalens, 
kunde upplevas som innehavande en genusbegriplighet under vikingatiden. Något som inte är 
omöjligt då vikingatidens kosmologi var fyllt av transformativa uttryck (Back Danielsson 
2007). 

Ett första exempel på transformativa föreställningar under vikingatiden är hämtat ifrån 
djurornamentiken. Denna typ av ikonografiska bilder var genomgående uppbyggda av djur 
vilka slingrade sig in i varandra och därmed kunde täcka hela ytor. Dessa djur kunde vara stora 
eller små, hela eller halva, anatomiskt korrekta eller anatomiskt förvridna, hela eller upplösta, 
med huvuden eller utan huvuden. I vissa framställningar återfinns även människor, vilka även 
dem avbildas upplösta eller ihopsatta med olika djur (Hedeager 2004: 221-226). Jennbert (2004: 
193-199) förklarar existensen av djurornamentiken med att den vikingatida kosmologi var 
starkt dominerad av en kroppsmetaforik, inom vilken gränsen mellan människors och djurs 
kroppar var flytande. Hedeager (2004: 240) utvecklar denna tanke och argumenterar för att 
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djurornamentiken skall betraktas som en representation för schamanistiska tankegångar inom 
den vikingatida kosmologin.  

Överskridande mellan djur och människa samt schamanistiska tankegångar finns även 
närvarande i den vikingatida kosmologin på ytterligare ett sätt. Enligt Price (2014b: 171) trodde 
vikingatidens människor att själen var uppdelad i en hamr och en hugr. Hamr var människans 
yttre form och hugr var det som fanns innanför hamr. Hamr ansågs vara utbytbar och kunde 
förändras genom ett hamnskifte där människan intog kroppen hos ett djur. Detta kunde ske 
antingen genom sejden (Price 2002: 365) eller genom en gudomlig ilska vilken krigare använde 
för att byta hamr. Dessa krigare intog oftast kroppen av en varg eller en björn (Price 2014a: 
116-117) och kallades således för ulfheðnar respektive berserker (Price 2002: 390). Utöver 
vargar och björnar kunde dessa krigare även förvandla sig till vildsvin (idem: 225-228). 
Hamnskifte var således en transformativ praktik och finns närvarande i det arkeologiska 
materialet till exempel på Osebergtextilien, där bland annat en kvinna i fågelhamr och en kvinna 
i vildsvinshamr finns avbildade (idem: 337). Ytterligare ett exempel från det arkeologiska 
materialet är Torlundamatrisen vilken är avbildad på Fig. 10. Denna matris har använts i 
tillverkningen av pressbleck och är daterad till 600-talet (idem: 372). 

Ett sista exempel på transformation inom den vikingatida kosmologin är hämtat från Price 
och Mortimers (2014: 533) undersökning av Sutton Hoo hjälmen. Deras teori är att hjälmen 
fungerat som en mask vilken tillät sin bärare att transformeras till guden Odin (se kapitel 2.).  

Sammanfattningsvis var det följaktligen ingen främmande tanke i vikingatidens tankevärld 
att gränsen mellan djur och människor var ambivalent. Till och med gränsen mellan gudar och 
människor var diffus och föränderlig. Utifrån detta är det inte omöjligt att också gränsen mellan 
män och kvinnor var flytande och att det genusambivalenta mycket väl kunde inneha en 
genusbegriplighet under vikingatiden.  
 
  

Figur 10. Torslundamatrisen. Figuren till höger kan avbilda en ulfheðne. 

Fotograf: Ulrik Skans. Statens historiska museum (CC-BY-2.5-SE). 

Redigerad av författaren. 
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5. Diskussion 

I det följande kapitlet diskuteras resultaten från den ovan genomförda analysen. Detta sker 
utifrån uppsatsen syfte, att presentera hur genusteori, queerteori och karaktärsbunden 
identifiering kan användas för att tolka ett genusambivalent föremål från vikingatiden, samt 
forskningsfrågorna: Vilka belägg finns för och emot att Hårbyfigurinen kan tolkas som en 
valkyria? På vilka olika sätt, förutom valkyria, kan Hårbyfigurinen tolkas? Finns det skillnader 
mellan de tolkningar genusteori, queerteori och karaktärsbunden identifiering kan producera 
utifrån Hårbyfigurinen? 

Den första forskningsfrågan att diskutera är vad som talar för och vad som talar emot att 
Hårbyfigurinen tolkas som en valkyria. Som tidigare nämnts är valkyria den vanligaste 
tolkningen som appliceras på Hårbyfigurinen och har i kapitel 4.2.1. argumenterats för på två 
olika sätt. Det första sättet är att som Jesch (2014) jämföra figurinen med beskrivningar av 
valkyrior från de medeltida skrivna källorna och det andra sättet är att som på Odense bys 
museers hemsida (2013) dra paralleller mellan Hårbyfigurinen och andra vikingatida figuriner 
vilka tolkats som valkyrior. 

Vad som utesluts i den första typen av tolkning, jämförelser med de medeltida skrivna 
källorna, är valkyriornas huvudsakliga funktion som demoner vilka framkallade massdöd på 
slagfältet (Price 2006: 180). Denna tolkning av valkyriorna är enligt Price (2002: 331) mycket 
troligare som en vikingatida föreställning än synen på valkyriorna som trånande sköldmöer, då 
den sistnämnda tolkningen troligtvis är en medeltida efterkonstruktion. Att Hårbyfigurinen 
föreställer en sköldmö är därmed osannolikt. Då återstår enbart tolkningen av figurinen som en 
krigsdemon. En tolkning som är omöjlig att utesluta då det inte går att veta hur vikingatidens 
människor föreställde sig demoner. Price (2006: 180) anser däremot att den är osannolik på 
grund av figurinernas stillsamma utseende.  

Genom en källkritisk betraktelse av de medeltida skrivna källorna är det sålunda svårt att 
med säkerhet tilldela Hårbyfigurinen en identitet som valkyria. Detta innebär att samtliga 
valkyriefiguriner från vikingatiden är utsatta för samma källkritiska problematik och inte med 
säkerhet kan tilldelas denna tolkning. Vad detta medför är att argumentet att Hårbyfigurinen 
föreställer en valkyria på grund av dess likheter med andra valkyriefiguriner är mycket svagt. 
Price (2006: 180) kritiserar dessutom att valkyrietolkningen vanemässigt tilldelas feminina 
figuriner trots deras stora olikheter (vissa bär vapen, andra dryckeshorn, vissa enbart feminin 
klädedräkt). Denna typ av systematiska tolkning menar Price (idem) aldrig skulle ske på 
föremål med maskulina drag och att valkyrietolkningen därmed pekar på fortlevande 
androcentrism inom den arkeologiska forskningen. Det vill säga att arkeologin fortfarande är 
manscentrerad och utgår från hierarkiska föreställningar om relationen mellan manligt och 
kvinnligt (Arwill-Nordbladh 2001: 25-26). Att omtolka valkyrifigurinerna är därmed inte 
enbart en fråga om att göra vikingatidens kvinnor rättvisa, utan även en fråga om att bryta ned 
ålderdomliga tankesätt inom den arkeologiska forskningen. 

Svaret på uppsatsens första forskningsfråga är således att argumenten emot att 
Hårbyfigurinen och andra feminina figuriner från vikingatiden avbildar valkyrior är fler än 
argumenten som stödjer denna tolkning. Vad detta ger upphov till är följaktligen en 
identitetskris för valkyriorna där deras tolkning inte längre är självklar. Den återstående frågan 
är därmed: om de inte avbildar valkyrior, vad föreställer de då? 

Denna fråga, vad valkyriefigurinerna föreställer om de inte avbildar valkyrior, berörs av 
uppsatsens andra forskningsfråga och har besvarats med hjälp av ett antal exempel på 
alternativa tolkningar av Hårbyfigurinen. Dessa exempel är följande: Fröja, jättinna, kvinnlig 
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hjälte, sejdare, kvinnlig krigare och överskridande genus. Argument finns både för och emot 
samtliga dessa tolkningar, vilket indikerar att genusambivalenta föremål är svåra att tillskriva 
en identitet. En slutsats som enligt Price (2006: 182) är gällande för alla typer av vikingatida 
figuriner. Vad detta innebär i praktiken är att det inte med säkerhet går att fastställa vad en 
figurin avbildar eller motbevisa att ett föremål kan tillskrivas en viss tolkning. Utifrån detta kan 
det upplevas som meningslöst att försöka tolka vikingatida figuriner, men så är inte fallet. 
Genom sina polysema egenskaper kan istället figurinerna fungera som utgångspunkt för 
diskussioner kring en mängd olika teman, till exempel vikingatidens minnespraktik (Arwill-
Nordbladh 2008), syn på funktionsvariationer (Arwill-Nordbladh 2012), förhållande till 
transformationer (Back Danielsson 2007), dräktskick (Mannering 2006) och som i denna 
uppsats, genus. För att detta skall vara möjligt är det följaktligen nödvändigt att figurinerna kan 
tolkas på olika sätt, vilket leder vidare till uppsatsens tredje forskningsfråga. 

Uppsatsens tredje forskningsfråga berör huruvida det finns några skillnader mellan de 
tolkningar genusteori, queerteori och karaktärsbunden identifiering kan producera utifrån 
Hårbyfigurinen. Sådana skillnader går att utvinna ur denna uppsats analys och sammanfattas i 
två huvudpunkter.  

Den första punkten hör samman med hur konkreta de framtagna tolkningarna blir. 
Karaktärsbunden identifiering erbjuder tolkningar som är mycket konkreta då de står i direkt 
referens till en specifik karaktär i de medeltida skrivna källorna. Denna direkta koppling innebär 
att dessa tolkningar är lätta att argumentera för. Nackdelen är däremot att vissa attribut 
prioriteras framför andra. De som inte passar in i tolkningen bortprioriteras och tolkningen av 
föremålet blir följaktligen missvisande. Ett exempel på detta finns i kapitel 4.2.2. där 
Hårbyfigurinen placeras in i tolkningen som Fröja, trots att figurinen saknar gudinnans främsta 
attribut i form av smycket Brisingamen. Genusteori innehar till viss del samma typ av 
problematik som karaktärsbunden identifiering i och med att denna teori har applicerats på 
Hårbyfigurinen i form av enkönsmodellen. Risken med denna modell är att tolkningen av 
figurinen begränsas till det som passar in i modellen och att tolkningar därmed utesluts. Till 
skillnad från karaktärsbunden identifiering kan däremot genusteori producera tolkningar vilka 
kan bredda förståelsen för synen på genus under vikingatiden och därmed producera ny 
kunskap, till skillnad från karaktärsbunden identifiering som enbart placerar in föremålet i den 
redan kända vikingatida kosmologin. Den teori som erbjuder mest abstrakt tolkning är däremot 
queerteorin vilken varken förknippar Hårbyfigurinen med en redan känd karaktär eller placerar 
in den i en färdig modell. Istället utgår queerteorin ifrån att det föremålet förmedlar är det som 
vikingatidens människor uppfattade som genusbegripligt. Dessa tolkningar blir därmed mindre 
konkreta men har också störst chanser att förmedla en för föremålet unik tolkning. 

Den andra punkten berör hur genusteori, queerteori och karaktärsbunden identifiering 
hanterar att Hårbyfigurinen är genusambivalent. Utifrån karaktärsbunden identifiering blir 
figurinens genusambivalens en icke-fråga. Vilken genustillhörighet som kan tillskrivas 
figurinens olika attribut spelar ingen roll, då det enbart är hur kombinationen av dessa förhåller 
sig till karaktärer i de medeltida skrivna källorna som är av intresse. Om tolkningarna däremot 
sker utifrån enkönsmodellen blir Hårbyfigurinens motsägelsefulla attribut ett problem, en 
anomali som måste förklaras eftersom enkönsmodellen bygger på en dualistisk genussyn 
(Hirdman 2003: 53). Hårbyfigurinens genusambivalenta attribut förklaras således som en vinst 
eller förlust av maskulinitet. Utifrån queerteorin uppfattas istället figurinens kombination av 
attribut som en representation för något normalt och genusbegripligt. Resultatet av queerteorin 
blir således att Hårbyfigurinen inte är genusambivalent, utan representerar ett begripligt genus. 

Utifrån svaren på forskningsfrågorna och den analys som genomförs i kapitel 4. uppfylls 
sålunda uppsatsens syfte att presentera hur genusteori, queerteori och karaktärsbunden 
identifiering kan användas för att tolka ett genusambivalent föremål från vikingatiden. I och 
med att dessa utvalda teorier enbart belyser en mindre aspekt av de genusambivalenta föremålen 
återstår därmed för framtida forskare att analysera ytterligare teorier och metoder som kan 
användas vid tolkandet av Hårbyfigurinen, samt appliceras dessa på andra vikingatida figuriner 
för att ytterligare nyansera bilden av vikingatidens människor. 
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5.1. Slutsats 

Utifrån svaren på uppsatsens forskningsfrågor och uppfyllandet av syftet blir uppsatsens 
slutsats att Hårbyfigurinen är ett polysemt föremål vilket kan tolkas på en mängd olika sätt. 
Inget av uppsatsens utvalda angreppssätt kan klassas som det bästa och ingen tolkning som den 
uteslutande rätta. Detta innebär att det är omöjligt att tillskriva Hårbyfigurinen en tydlig 
identitet i stil med valkyriatolkningen. För att genusambivalenta föremål skall kunna bidra till 
arkeologin och till förståelsen av vikingatidens människor måste de istället tolkas öppensinnat 
och nyanserat. Ingen tolkning får uteslutas till fördel för en annan. Detta kan upplevas som en 
svaghet hos polysema föremål, men istället möjliggör detta att föremålen kan användas som 
källmaterial i en stor mängd sammanhang. Att (om)tolka genusambivalenta föremål innebär 
således att ge upp sökandet efter en slutgiltig identitet för föremålet i sig självt, för att istället, 
utifrån en stor mängd forskningsfrågor, teorier och metoder, studera vad föremålen kan berätta 
om identiteten hos vikingatidens människor. 

Ytterligare en slutsats är att (om)tolkandet av genusambivalenta föremål även innebär en 
omtolkning av termen genusambivalens. Denna term ligger till grund för denna uppsats men 
visade sig genom svaret på uppsatsens tredje forskningsfråga, finns det skillnader mellan de 
tolkningar genusteori, queerteori och karaktärsbunden identifiering kan producera utifrån 
Hårbyfigurinen, inte vara en självklar utgångspunkt i arbetet med figurinen. Genusambivalens 
betraktas i uppsatsen som en egenskap hos föremålet i likhet med dess andra attribut. Samtliga 
tre angreppssätt motbevisar däremot existensen av denna egenskap. Vad detta indikerar är att 
vikingatidens människor inte upplevde Hårbyfigurinen som genusambivalent, utan att detta är 
en egenskap tillskrivet föremålet utifrån dagens syn på kön och genus. Hårbyfigurinens 
kombination av maskulint och feminint innehåller således inte en genusbegriplighet i dagens 
samhälle, men detta utesluter inte att så var fallet under vikingatiden. Vikingatidens syn på 
genus har således kunnat vidgas genom denna uppsats. Att definiera Hårbyfigurinen som ett 
genusambivalent föremål innebär således inte att identifiera en egenskap hos föremålet, utan att 
tilldela den en tolkning. En tolkning skapad utifrån ett nutida genuskontrakt och som därmed 
riskerar att ge en felaktig bild av vikingatidens syn på genus. Utifrån dessa argument bör därmed 
figuriner inte tolkas som genusambivalenta, men samtidigt var det denna tolkning av 
Hårbyfigurinen som ledde fram till denna uppsats övriga slutsatser. Detta styrker 
argumentationen från stycket ovan att det är en stor mängd olika tolkningar som är det givande 
angreppssättet när det kommer till polysema föremål eftersom tolkningar leder till nya 
tolkningar vilka tillsammans leder fram till en rikare förståelse av vikingatidens människor.  

Avslutningsvis medför även (om)tolkandet av genusambivalenta föremål en sista 
oundviklig slutsats. Att Hårbyfigurinen och andra liknande föremål troligtvis inte upplevdes 
som genusambivalenta när de framställdes samt att de är polysema och svåra att tolka för dagens 
forskare innebär att genus är något kulturellt betingat. Synen på genus är följaktligen 
annorlunda idag jämfört med på vikingatiden. Detta innebär att genus är föränderligt och varken 
stabilt eller naturligt. Detta medför insikten att den ojämlikhet som existerar i dagens samhälle 
är ett resultat inte av en naturgiven ordning utan av det rådande genuskontraktet, vilket är fullt 
möjligt att förändra till fördel för ett jämlikare samhälle. 
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6. Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker genusambivalenta föremål, föremål med en motsägelsefull 
genusidentitet, utifrån Hårbyfigurinen. En figurin iförd feminin klädedräkt och frisyr samt svärd 
och sköld, vapen som traditionellt sätt tolkas som maskulina. Denna figurin har tidigare tolkats 
som en valkyria. En tolkning som vanemässigt appliceras på feminina figuriner från 
vikingatiden och troligtvis är förenklad, då den misslyckas med att belysa figurinens polysema, 
mångtydiga, egenskaper. Denna uppsats ifrågasätter valkyrietolkningen för att istället 
undersöka på vilka andra sätt vikingatida feminina figuriner kan tolkas för att belysa andra 
aspekter av vikingatidens världsbild. Denna uppsats fokuserar därmed på Hårbyfigurinens 
genusambivalens och undersöker denna utifrån syftet att presentera hur genusteori, queerteori 
och karaktärsbunden identifiering kan användas för att tolka ett genusambivalent föremål från 
vikingatiden. Karaktärsbunden identifiering innebär en komparativ metod som syftar till att 
identifiera likheter mellan ett föremål och karaktär från de medeltida skrivna källorna. 

Syftet uppfylls genom att genusteori, queerteori och karaktärsbunden identifiering 
appliceras på Hårbyfigurinen i uppsatsens analyskapitel utifrån forskningsfrågorna: Vilka 
belägg finns för och emot att Hårbyfigurinen kan tolkas som en valkyria? På vilka olika sätt, 
förutom valkyria, kan Hårbyfigurinen tolkas? Finns det skillnader mellan de tolkningar 
genusteori, queerteori och karaktärsbunden identifiering kan producera utifrån Hårbyfigurinen? 
Uppsatsen utgår således från två teorier, genusteori och queerteori, samt en metod, 
karaktärsbunden identifiering. Uppsatsen använder dessutom en komparativ metod till att 
jämföra Hårbyfigurinen med de medeltida skrivna källorna och andra arkeologiska föremål och 
gravmaterial. Utöver den komparativa metoden sker även en kort föremålsanalys. Uppsatsen 
avgränsas till de tre angreppssätten genusteori, queerteori och karaktärsbunden identifiering, 
samt sju utvalda tolkningar dessa angreppssätt kan producera utifrån Hårbyfigurinen. 
Uppsatsen är dessutom avgränsad till Skandinavisk vikingatid.  

Uppsatsens syfte uppfylls genom att genusteori, queerteori och karaktärsbunden 
identifiering appliceras på Hårbyfigurinen i uppsatsens analyskapitel utifrån tolkningarna 
valkyria, Fröja, jättinna, kvinnlig hjälte, sejdare, kvinnlig krigare samt överskridande genus. 
Utifrån dessa olika tolkningar besvaras uppsatsens forskningsfrågor med att argumenten emot 
att Hårbyfigurinen föreställer en valkyria är fler än argumenten för denna tolkning och 
alternativa tolkningar presenteras därmed i analyskapitlet. Skillnaderna mellan de tolkningar 
genusteori, queerteori och karaktärsbunden identifiering producerar utifrån Hårbyfigurinen kan 
sammanfattas i två punkter och gäller hur konkreta tolkningarna blir samt hur angreppssätten 
hanterar Hårbyfigurinens genusambivalens. 

Uppsatsens slutsats är att arbetet med polysema föremål innebär att inget angreppssätt kan 
klassas som det bästa och ingen tolkning som den rätta. Olika tolkningsalternativ måste istället 
samverka för att föremålen inte skall förenklas utan istället tolkas nyanserat. Att (om)tolka 
genusambivalenta föremål kräver därmed att fokus flyttas från att identifiera det enskilda 
föremålets identitet till att istället fokusera på vad föremålet kan berätta om vikingatidens 
världsbild. Uppsatsen resulterar även i en omtolkning av termen genusambivalens vilket 
innebär att detta begrepp inte kan betraktas som en egenskap hos ett föremål utan istället är en 
tolkning applicerad på det arkeologiska materialet utifrån ett modernt synsätt på kön och genus. 
Detta innebär följaktligen att genus upplevdes annorlunda under vikingatiden än det gör idag 
och att genus således är något kulturellt betingat och därmed föränderligt. 
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Figur 2. Hårbyfigurinen med sina förstorade ögon. Fotograf: Arnold Mikkelsen. Danmarks 
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Figur 4. Möjliga valkyriefiguriner. Från vänster till höger: figurin från Tuna, figurin från Birka grav Bj. 

825, figurin från Tissø, figurin från Klinta. Fotograf: Anställd vid Statens historiska museum. 

Statens historiska museum (CC-BY-2.5-SE).  
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Figur 5. Figurin från Galgebakke, Danmark. Fotograf: John Lee. Danmarks nationalmuseum (CC-BY-

SA). http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/8253 (Åtkommen 2017-05-25). 

Figur 6. Figurin från Tissø, Danmark. Fotograf: Roberto Fortuna och Kira Ursem. Danmarks 

nationalmuseum (CC-BY-SA). http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/4661 (Åtkommen 2017-05-

25). Beskuren av författaren. 

Figur 7. Askahänget. Fotograf: Gabriel Hildebrand. Statens historiska museum (CC-BY-2.5-SE). 

http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=107873 (Åtkommen 2017-05-25). Redigerad av 

författaren. 

Figur 8. Potentiella sejdmän på kiststenen Lärbro Tängelgårda IV. Fotograf: John-Björn Huber. Kringla. 

Statens historiska museum (CC-BY-2.5-SE).  

http://www.kringla.nu/kringla/objekt?itemLabel=4373&referens=shm/object/44501 (Åtkommen 

2017-05-25). Redigerad av författaren. 

Figur 9. Tissøfigurinen. Fotograf: Roberto Fortuna och Kira Ursem. Danmarks nationalmuseum (CC-

BY-SA). http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/4661 (Åtkommen 2017-05-25). Beskuren av 

författaren. 

Figur 10. Torslundamatrisen. Figuren till höger kan avbilda en ulfheðne. Fotograf: Ulrik Skans. Statens 

historiska museum (CC-BY-2.5-SE). http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=226805 

(Åtkommen 2017-05-25). Redigerad av författaren. 

Tabell 1. Vikingatida kvinnogravar innehållande vapen. De fetmarkerade fynden och aspekterna av 

gravarna kan indikera att den gravlagda utövat sejd. Könsbedömningarna är gjorda med osteologisk 

metod. Tabellen är sammanställd av författaren utifrån Gardela, L. 2013. Warrior-women in Viking 

Age Scandinavia: A preliminary archaeological study. Analecta Archaeologica Ressoviensia 8: 

273-339. 
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Bilaga 1: Vikingatida kvinnogravar innehållande vapen 

Tabell 1. Vikingatida kvinnogravar innehållande vapen. De fetmarkerade fynden och aspekterna av gravarna kan 

indikera att den gravlagda utövat sejd. Könsbedömningarna är gjorda med osteologisk metod. Tabellen är 

sammanställd av författaren utifrån Gardela (2013: 277-296). 

Fyndplats Grav Typ av grav Individ/individer Gravgåvor 

Klinta, Öland, 

Sverige. 

Gravhög 

59:2 och 

59:3 

Kremationsgrav. De 

båda individerna 

kremerades 

tillsammans i en båt 

för att sedan begravas 

i varsin gravhög. 

Kvinnans grav 

konstruerades med 

större omsorg än 

mannens. 

En kvinna (59:3) och 

en man (59:2). 

Grav 59:3: En yxa, en 

järnstav, smycken, ett kärl 

av brons, ett litet kärl av 

keramik, verktyg till 

träarbete samt en höna. 

Grav 59:2: Ett svärd, en 

oval brosch, knappar av 

brons, spelpjäser, över 200 

skeppsnitar, fästen av 

brons samt rester efter ett 

antal vågar. 

Birka, 

Uppland, 

Sverige. 

Grav Bj. 

834. 

Kammargrav. En kvinna och en 

man. 

Ett svärd, en svärdsskida, 

15 pilar, troligtvis en 

pilbåge, en sköldbuckla, en 

stridskniv, en järnstav, två 

hästar samt en spjutspets. 

Dalstorp sjö, 

Västergötland, 

Sverige. 

Gravhög 

A24. 

Kremationsgrav. 

Kremationsresterna 

har spridits ut ovanpå 

en gravhög från 

folkvandringstiden. 

Dessa har sedan 

genomborrats av 

spjut. 

En kvinna. 10 knivar, broscher, pärlor, 

kammar samt fem vridna 

spjutspetsar. Två 

spännbucklor och en kniv 

deponerades i ett håll i 

gravhögen vid ett senare 

tillfälle. 

Nennesmo, 

Finnveden, 

Sverige. 

Grav 4. Kremationsgrav. En kvinna. Två pilspetsar, ett fragment 

från en kam, ett handtag till 

en kista, fyra järnfragment 

samt fragment av hund och 

gris. 

Nennesmo, 

Finnveden, 

Sverige. 

Grav 22. Gravhög. En kvinna. Tre pilspetsar, en kniv, åtta 

bronsfragment, fyra fästen 

med tillhörande nitar, en 

spik, en nål av brons, ett 

möjligt eldstål, fragment 

från ett lås, 121 fragment 

av keramik samt rester 

efter en häst, hund och nöt. 

Köpingsvik, 

Öland, 

Sverige. 

  Kremationsgrav. 

Placerad under ett 

röse. 

  En pilspets. En spjutspets i 

bronsavbildad i miniatyr, 

brons- och silverföremål 

samt flertalet pärlor. 

Bogøvej, 

Langeland, 

Danmark. 

Grav BB. Kammargrav. 

Markerad med en rest 

sten. 

En kvinna i ålder 16-

18 år. 

En yxa av järn, en kniv av 

järn, ett arabiskt dirhem, ett 

eldstål, fragment av bränd 

flinta samt fragment av 

keramik. 
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Gerdrup, 

Själland, 

Danmark. 

  Dubbelgrav. Kvinnan 

var placerad under 

två stenblock. 

En kvinna och en 

man. 

På den osteologiska 

mannen: en kniv av järn. 

På den osteologiska 

kvinnan: en kniv och ett 

nålhus av ben. Vid den 

osteologiska kvinnans 

högra ben: En spjutspets av 

järn daterad till 900-talet. 

Trekroner-

Grydehøj, 

Själland, 

Danmark. 

Grav A505. Inhumationsgrav. 

Kvinnan, hästen och 

hunden var 

placerade under 

stenblock.  Graven 

var även fylld med 

mindre stenar. 

En kvinna i åldern 

25-30 år. 

Två knivar, ett träskrin, 

trähink, en tudelad hund, 

kroppsdelar från får, en 

häst, ett bronsföremål som 

möjligen kan tolkas som en 

ovanligt formad 

spjutspets eller en 

förstorad pilspets. Trärester 

markerar att pilspetsen 

varit fäst på en smal 

trästav. 

Løve, 

Vestfold, 

Norge. 

  Inhumationsgrav 

placerad inuti en 

stencirkel från 

bronsåldern. 

En kvinna i tonåren. En yxa, rester av en rik 

klädedräkt (till exempel en 

sjal tillverkad under 700-

talet), en rad med pärlor av 

bärnsten och brons till 

vilken en ring varit fäst 

(ringen är daterad till 700-

talet och är av Byzantinskt 

ursprung), en huvudlös 

häst, ett betsel med fyra 

bjällror och en skramla 

samt fyra hästskor.  

Mårem, 

Telemark, 

Norge. 

Grav 2; 

C53630. 

Inhumationsgrav. En kvinna. En yxa av järn, två 

spännbucklor med 

tillhörande pärlrad, en 

bronsbrosch, ett 

pärlhalsband, en silverring, 

flertalet textilfragment, en 

tubformad amulett samt en 

skära av järn. 

Kaupang, 

Vestfold, 

Norge. 

Ka. 3. Kremationsgrav. En kvinna. En yxa, två spännbucklor, 

två pärlor, en kastrull av 

järn, en stekpanna av järn, 

ett eventuellt stekspett, 

två skäror, delar av häst, en 

sländtyngd, en nit, en 

järnstång, en järnskallra 

samt en möjlig järnkittel. 

Kaupang, 

Vestfold, 

Norge. 

Ka. 10. Kremationsgrav. En kvinna. En yxa, en svärdsbom, två 

spännbucklor, två 

glaspärlor, sländtyngd, en 

skära, ett kärl av täljsten, 

ett häst betsel, en järnkrok, 

ett handtag till en kista, två 

eller tre nitar, en järnstång 

samt en slipsten. 

Kaupang, 

Vestfold, 

Norge. 

Ka. 16 Kremationsgrav. En kvinna. En yxa, en svärdsbom, två 

spännbucklor, en sax, en 

skära, en sländtyngd, ett 

hästbetsel samt ett 

pältehänge. 
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Bikjholberget 

gravfält, 

Kaupang, 

Vestfold, 

Norge. 

Ka. 294-296 Båtgrav. En kvinna (Ka. 296), 

en man (Ka. 295) 

samt ytterligare en 

kvinna (Ka. 294) 

samt ett barn. 

Den osteologiska kvinnan i 

grav Ka. 296 kan kopplas 

samman med följande 

föremål: En yxa, en 

svärdsbom, en 

sköldbuckla, en järnstav, 

en kopparlegerad stång, 

en järnstång, två 

spännbucklor, fem 

glaspärlor, en 

kopparlegerad ring, en 

kopparlegerad skål med 

runinskrift, en 

kopparlegerad pincett med 

enbart en arm, ett 

hästbetsel, en äggformad 

sten, kärl, en slipsten, ett 

järnbleck, två vinkeljärn, 

fragment av bark och trä 

samt ett hudskelett. 

Oseberga, 

Vestfold, 

Norge. 

  Båtgrav. Graven hade 

plundrats innan den 

grävdes ut av 

arkeologer. 

Två osteologiska 

kvinnor. Möjligen 

har där funnits en 

osteologisk man, 

men något sådant 

skelett finns inte i 

graven. 

En stav (Price 2002: 159-

160). Två yxor, 

hästharnesk, flertalet 

dekorerade träföremål, tre 

kammar, en hästkam, två 

tält, en "husram”, två par 

skor samt en ensam sko. 

 

  



 

 

 


