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Abstract 

Birka is Sweden’s first urban settlement during the Viking period and its growth is mainly 

because of the settlement’s extensive trade. The area has many graves and the female graves in 

Birka are a good source for interpretation of the Viking woman and the variety of roles and work 

she had. Archaeologists are assessing graves and interpreters them from the material remains 

found, such as jewelry, weapons, and gifts. Researchers often have a predetermined 

interpretation on certain items that are considered feminine or masculine and the gender is 

determined from this. After the gender is decided it is commonly that the individuals are 

categorized into groups, and women tend be grouped together into one, regardless that the 

archaeological data and material shows that they have different attributes, and should be 

categorized as such. Men on the other hand have a variety of activities and jobs from which they 

can be determined by, whilst women’s work tends to be highlighted as chores, rather than work, 

as their doings usually are in the private sphere. To put women together as one simply because 

they are women is not only problematic regarding what the material shows, but it is also 

preventing the development in research of women. There will be a gap in the narrative due to 

the lack of female activities which occurred but are either ignored or reduced. During the last 

few decades, there has been an increase in research regarding women in all fields of research 

and a development of several theories on how to interpret various factors. One of them is 

intersectional theory, which will be used in this paper. A selection of female Viking graves from 

Birka are used with this theory to develop a greater picture of what women were doing, rather 

than just being women, and what needs to be considered to do so. 
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1. Inledning 

 

Birka är en stad och tillika handelsplats som var aktiv under vikingatiden (år 700–1000 

e.Kr.) och var belägen på ön Björkö i Mälardalen. Birka var aktivt ända till vikingatidens slut då 

staden av okänd anledning övergavs. Lyckligtvis har ön samt platsen där Birka låg klarat sig bra 

från senare tidens bebyggelse, vilket har resulterat i att mycket lämningar från Birkas aktiva 

period finns kvar och har möjliggjort en väl etablerad forskning kring vikingatiden för 

arkeologer. Svarta jorden, som är den plats där bebyggelsen en gång låg, är omringad av en 

stadsvall som delvis finns kvar idag. Kvar finns även lämningar av en fornborg och en garnison 

som är en typ av försvarsanläggning. Det som dock dragit mest uppmärksamhet till Birka är dess 

gravar vilka är utspridda på sammanlagt sex gravfält runt Birka. Av de uppskattningsvis 2300 

gravarna på Björkö (Gräslund 1980) är över 1100 undersökta. 

Birka har blivit en väletablerad plats för forskning inom bland annat arkeologi, vilket beror 

på flera faktorer. Utöver att platsen är välbervarad och att större delen av de utgrävda gravarna 

är mycket väldokumenterade, så räknas Birka till en av de första urbana städerna i Skandinavien. 

Birka bedrev handel och har haft ett vidsträkt handelsnät från både öst och väst, vilket har 

resulterat i att flera föremål som hittats på Björkö har varit av ett icke skandinaviskt ursprung. 

Detta ger en uppfattning om hur hur viktigt handel och resor varit för att skapa en urban miljö. 

Detta har troligen lett till att Birkas invånare haft en annorlunda livsstil jämfört med andra 

boplatser runt om i Mälardalen där inte långväga handel bedrevs.  

Tack vare dessa egenskaper har Birka gett stora möjligheter till forskning. Även det faktum 

att det tidigare forskats mycket kring Birka ger platsen en god förutsättning för prövandet av nya 

teorier och metoder. En av dessa teorier, som denna uppsats tar avstamp i, är intersektionalitet. 

Teorin har sina rötter i feministisk forkning och analyserar hur olika sociala hierarkier och 

maktordningar interagerar med varandra och genom dessa skapa antingen en iklusion eller en 

exklusion (Lykke 2005). Ett intersektionellt perspektiv analysera hur förtryck kan skapas i de 

olika maktordningarna (Nationalencyklopedin, Intersektionalitet). Intersektionalitet syftar på att 

analysera de olika kategorier som konstuerar en individ eller grupp. Detta kan vara till exempel 

kön, genus, etnicitet, ras, civilstatus, klass, funktionsnedstättningar, religiös tillhörighet och så 

vidare. Dessa olika kategorier kan inte förstås insolerade från varandra (Nationalencyklopedin, 

Intersektionalitet) utan måste ses genom hur de kontruerar och transformerar varandra i en 

ömsesidig process (Lykke 2005). Med detta menas att det är svårt att reducera en individ till 

enbart ett karaktärsdrag då individer eller grupper ofta faller under flera kategorier. Exempelvis 

är det svårt att enbart ses som sitt kön (man eller kvinna) då även genus, etnicitet, religiös 

åskådning eller civilstatus kan ha präglat individen eller gruppens sociala roll i samhället. Flera 

faktorer måste alltså tas i beräkning enligt en intersektionell analys. För att förstå 

maktordningarna och de sociala rollena i ett samhälle behövs dessa faktorer bli analyserade 

tillsammans, men även hur de skapas och förändras över tid, beroende av varandra och inte 

separerade. (Hedenstierna-Jonson 2014). 

 

 

 



 

En problematik som ofta förekommer kring gravundersökningar är den arkeologiska 

könsbedömningen som inte alltid ger ett så stort utrymme för just en intersektionell analys. Detta 

kan bero på att intersektionalitet är en relativt ny teori som nyligen börjat appliceras på arkeologi, 

men också att det är lättare att kategoriera individer och grupper utifrån kön för att sedan 

applicera övriga egenskaper utifrån detta. Det som är negativt är att det redan då bestäms om 

individen har en aktiv eller passiv roll i samhället. De individer som tolkas och kategoriseras 

som män utifrån gravgåvorna brukar grupperas efter deras troliga yrke och blir därmed tillskriva 

en aktiv roll i samhället då deras sysslor räknas som arbete. De individer som kategoriseras som 

kvinnor däremot har tendenser att sättas i en genensam roll som en slags husfru, oavsett vad 

gravgåvorna indikerar, och tillskrivs därmed en passiv roll i samhället. Detta beror på att 

kvinnans arbete ofta är förknippat med den privata sfären, alltså arbeten kring gården och ses 

därför som sysslor och inte som arbete. 

 Det arkeologiska materialet visar däremot inte detta, utan påvisar snarare att kvinnan under 

vikingatiden haft en högst aktiv roll i samhället. Att kvinnans arbete blivit förpassat till sysslor 

ligger i grund i en förlegad syn på kvinnan baserat på hennes roll under de senaste seklen, då 

grunden för hur forskning används idag skapades. Då applicerades ofta de normer som var aktiva 

under dess samtid på dåtiden, och detta är något som hålls vid än idag. Detta är mycket 

problematiskt då samhället och dess förutsättningar sett väldigt annorlunda ut då jämfört med 

samhället när fosrkningen som den ser ut idag skapades.  

Genom att applicera en intersektionell teori kring tolkningen av individer och grupper skapas 

möjligheter till bredare perspektiv och förståelse för samhällen och de människor som varit med 

och skapat, och i sin tur blivit skapta av dem. Denna uppsats tolkar sju av Birkas vikingatida 

kvinnogravar ur ett intersektionellt perspektiv och ge en presentation av hur en sådan tolkning 

kan se ut.  

 

 

 

1.1 Syfte  

 

Syftet med denna studie är att utifrån en intersektionell teori tolka ett urval kvinnliga gravar 

från Birka och belysa de olika faktorer teorin inkluderar som exempelvis genus, ålder civilstatus, 

religiös åskådning med mera. Dessa faktorer och hur de samspelar med varandra kan ge en 

bredare förståelse för individerna, deras roller samt dess samtid. Tillika kommer även 

gravgåvorna tillhörande urvalet av gravar att tolkas intersektionellt. Slutresultatet av uppsatsen 

kommer att visa upp en nyanserad bild av gravarna med de olika faktorerna som utgångspunk. 

Detta kan ge en bredare förtåelse för det vikingatida Birka, samt ge nya perspektiv där inte enbart 

könet av individen varit den avgörande faktorn. Uppsatsen ämnar också till att leda läsaren 

genom hur ett arbete med utgångspukt i en intersektionell teori kan se ut. Förhoppningen är att 

arbetet kan påvisa möjligheterna med en intersektionell teori och genom detta ge nya perspektiv 

på tidigare forskning och historia, men även att belysa den delvisa problematiken med hur 

forskning generellt sätt har representerat kvinnor som passiva. 

Gällande framtida forkning inom ämnet ger en intersektionell teori möjlighet att vidröra flera 

aspekter, men även möjligheter att öppna upp för relativt orörda områden inom vikingatida 

foskning som expempelvis kan genus och HBTQ. Denna uppsats kommer inte att gå närmare in 

på dessa ämnen, men den kan förhoppningsvis fungera som ett exempel på hur en intersektionell 

teori kan appliceras på vikingatida forkning och vilket typ av resultat som det kan föra med sig.   
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1.2 Frågeställning 

 

För denna uppsats har sju kvinnliga gravar från Birka valts ut för att repsresentera en 

alternativ tolkning baserat på en intersektionell teori. Frågeställningarna nedan är formulerade 

för att leda läsaren genom vilka gravar det är, hur de sett ut, samt hur en intersektionell teori 

kan appliceras på dem.  

 

Vem och vad representerar gravarna?  

Vilka var kvinnorna - vad hade de för sysselsättning/yrke med utgångspunk ifrån det 

arkeologiska gravmaterialet och de olika gravskicken? Kan de berätta mer än bara yrke? 

 

Vem och vad representerar gravgåvorna? 

Representerar gravgåvorna individen och dennes arbete, eller är de en reflektion av 

individens familj och familjeverksamhet? Kan det en tolkning av hur omvärlden såg på 

individen, eller hur omvärlden såg på efterlivet? 

 

Hur kan gravarna tolkas genom ett intersektionellt perspektiv och hur kan detta belysa nya 

tolkningar av de tidiga urbana städerna? 

 

Kan man se en skillnad mellan status och makt i gravarna? 

Kvinnorna i gravarna kan räknas ha tillhört familjer med hög status, men det finns en 

skillnad mellan status och makt. Status indikerar en hög rank, men måste inte för den sakens 

skull ge möjligheter att påverka sin omgivning eller vara självstyrande. Går det att genom 

gravmaterialet och en intersektionell tolkning se om kvinnan inte bara kan ha haft status, utan 

även makt? 

1.3 Teori och metod 

 

Teorin som används i denna studie är en intersektionell teori som grundar sig i olika 

feministiska teorier. Intersektionalitetens syfte är att analysera hur de olika maktordningarna och 

hierarkierna på olika sätt interagrerar och skapar ett inkluderande eller exkluderande i olika typer 

av socialt konstuerande kategorier. Dessa kategorier kan exempelvis vara kön, genus, etnicitet, 

nationalitet, ålder, generation, civilstatus, sexuell läggning, religiös tillhörighet och så vidare 

(Lykke 2005). Teorin vill belysa att det inte enbart går att tolka en individ eller grupp utifrån 

endast en av dessa faktorer, utan att flera av dessa måste tas med i beräkningen. Genom att göra 

detta skapas en mångfacetterad förståelse och tolkning av individen, gruppen och 

maktordningarna, men även en uppfattning om hur dessa kategorier konstuerar och förändrar 

varandra över tid (Hedenstierna-Jonson 2014). Den intersektionella teorin kommer i denna 

uppsats att presenteras och diskuteras mer ingående med utgångspunkt från tidigare forkning 

tillsammans med dess problematik under kapitlet Kvinnan i det arkeologiska materialet, 

Intersektionalitet och Birka. Teorin appliceras i denna studie på sju av Birkas kvinnliga gravar 

från vikingatiden med utgångspunk i graven, gravskicktet samt dess gravgåvor.   



Under analysen kommer olika faktorer så som ålder, kön, klass, genus osv. från den 

intersektionella teorin att användas för att skapa en bred tolkning av det arkeolgiska materialet. 

Det arkeologiska materialet i detta sammanhang är de gravgåvor i respektive grav som ligger i 

grunden för tolkningen av individen.  

1.4 Ställningstaganden 

 

Charlotte Hedenstierna-Jonson (2016: 28) har arbetat mycket med gravarna på Birka och 

menar att när gravar används som utgågspunk i en undersökning är det viktigt att vissa 

ställningstaganden görs. 

Det första ställningstagandet är att förutsätta att de gravar som finns kring Birka 

representerar människor som på ett eller annat sätt är relaterade till platsen. Gravfälten direkt 

anslutna till staden, dess stadsvall samt Borg är till största del olika skelettgravar, medan de 

gravfält som är placerade längre från staden domineras av olika typer av brandgravar. Dessa 

gravfält med gravar är de individer som representerar staden Birkas befolkning, menar 

Hedenstierna-Jonson. 

Det andra ställningstagandet är att graven, gravskicket samt dess gravgåvor är en reflektion 

av individen eller individens familj och familjeverksamhet (Hedenstierna-Jonson 2014: 187). 

Det bör däremot hållas i åtanke att graven är en tillrättalagd bild av individen som de efterlevande 

skapat, dock är utgångspunkten att graven och dess gravgåvor på ett eller annat sätt ändå 

återspeglar delar av den begravde individens liv. Graven och dess utförande förmedlar den 

föreställningsvärld som människorna levde i vilket ger en utgångspunkt för diskussion och 

analys av individens funktion, roll i samhället samt dess relationer osv. (cf Gräslund 2010: 131; 

Hedenstierna-Jonson 2012: 221).  

Det tredje och sista ställningstagandet som är viktigt att göra är valet av gravar och gravarnas 

representativitet. Hade till exempel resultatet kunnat se annorlunda ut om andra gravar hade valts 

och varför? (Hedenstierna-Jonson 2016: 28). Valet av gravar är en medveten process där en bred 

variation av gravar visas upp och behandlas. Om urvalet av gravar förhåller sig till en specifik 

typ av grav utifrån till exempel vilket gravskickt, ’yrkeskatogori’ eller tidsperiod det är kommer 

resultater reflekteras därefter. Är däremot urvalet baserat på en variation mellan flera sorters 

gravar kommer resultatet visa något annat. Brandgravar visar på ytterligare en problematik då 

ofta skelettet och delar av gravgåvorna kan vara förstörda eller saknas. Detta ger en brist i 

materialet som är något som är viktig att ta med i beräkningen.  

1.5 Material och avgränsning 

 

Materialet som används i denna uppsats är sju olika gravar som är indentifierade som 

kvinnor från Birka (år 700–1000 e.Kr.) med variation i både gravskickt, ’yrkeskategori samt 

tidsperiod (dock alla inom åren 700–1000 e.Kr.). Urvalet av gravar är baserat på tillgänglighet 

från tidigare forskning och har alla blivit analyserade, men i olika utsträckning. Vad gravarna 

har gemensamt är att de ställer många frågor, men också att det finns mycket information 

tillgänglig kring och om dem. Detta ger en god bas att utgå ifrån vid en intersektionell tolkning 

och några av dem har redan blivit använda vid intersektionel arkeologisk forskning.  

Gravara har olika typer av gravskickt, vilket är ett medvetet val för denna analys. De kan 

grovt delas upp i brandgravar och skelettgravar som har flera underkategorier, men av vilka 

enbart kistgravar och kammargravar utöver förstnämnda gravskickt kommer att användas för 

enkelhetens skull. 
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Föremålen i gravarna är till stor del tolkade som kvinnliga föremål, exempelvis 

smyckesuppstättningar och verktyg för textilproduktion, men det finns även föremål som är mer 

kontroversiella för kvinnliga gravar då de anses tillhöra den manliga sfären, som till exempel 

handelsföremål och vapen.  

Kvinnorna i det vikingatida samhället brukar i dagens forskning grovt delas in som husfru, 

hantverkarkvinna, eller völva (en typ av religiös befattning). Det finns dock belägg för en större 

variation på yrken vilket kommer att presenteras i materialet och analysen. 

 

De gravar som valts för undersökningen och varför är följande:  

 

Bj 854 – Kammargrav som är avvikande då den är äldre än de andra kammargravarna på 

Birka. Graven är en av de få som innehåller ett glattbräde, vilket är ett prestigeföremål som är 

anknytet till textilproduktion. Kvinnan är därigenom tolkad som hantverkarkvinna. 

Bj 463 – Den så kallade Birkaflickan. Hon tillhör kistgravarna och hennes gravgåvor skapar 

en intressant diskussion kring huruvida gravgåvor är en representation av individen eller 

individens familj och status då den innehåller föremål för textilproduktion vilket flickan 

troligtvis var för liten för att kunna använda.  

Bj 581 – Kammar- och vapengrav. Birkas enda, och en av Sveriges få kvinnliga vapengravar 

utan typiskt kvinnliga gravgåvor, vilket har skapat en stor debatt inom forskningen. Graven är 

tidigare tolkad som en manlig krigargrav. 

Bj 1040 – Brandgrav. En av fyra gravar på Birka som hittats med en våg som är ett 

handelsföremål. Graven är ett exempel på att kvinnor har arbetat med handel, aternativt att det 

är en representation av hennes familj. 

Bj 839 – Kistgrav med blandade föremål för bland annat textiltillverkning och handel vilket 

representerar en ny urban livsstil. Kvinnan är tolkad som både hantverkarkvinna och 

handelsvkinna.  

Bj 973 – Kammargrav med textilproduktionsrelaterade föremål. Innehåller också ett bryne 

vilket är tolkat som en prövosten för ädelmetaller och indikerar att ägaren handskats med dyrbara 

metaller inom till exempel handel. Kvinnan är tolkad som både hantverkarkvinna och 

handelsvkinna. 

Bj 632 – Kammargrav som är tolkad att tillhöra den religiösa sfären och innehåller berlock- 

och amuletthalsband vilket användes av Völvor. Kvinnan är därför tolkad som religiös person i 

form av prästinna och/eller Völva. 

1.6 Källkritik 

 

I gravundersökningar är det viktigt att ta i beräkning vilken typ av grav som undersöks och 

den begravda individernas status. Gravarna på Birka med rika gravgåvor har tillhört det övre 

samhällsskicktet och det är därför viktigt att ha i åtanke att denna undersökning baseras på 

individer som troligtvis varit både fria men också haft någon form av högre status. Birka har 

även skiljt sig från andra samtida samhällen i Mälardalen då Birka var en handelsstad med stora 

kontaktnät och en troligtvis anorlunda livsstil. Resultatet av denna intersektionella undesökning 

går med andra ord inte att appliceras på alla kvinnor från vikingatiden. Detta är inte heller 

meningen då en intersektionel tolkning analyserar maktordningar och hierarkier vilket studeras 

utifrån olika faktorer som varierar mellan platser, tidsåldrar och samhällen. Dock belyser den 

intersektionella tolkningen en bredare variation av reslutat och ger en möjlighet att göra 

densamma på andra undersökningar.  



 

I Birkas fall finns ytterligare en faktor att hålla i beräkningen kring gravtolkningar och det 

är att skeletten i många fall förmultnat bort. Detta har resulterat i att mycket av forskningen 

enbart kunnat utgå ifrån de materiella lämningarna då det osteologiska materialet inte alltid 

funnits tillgängligt.  
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2. Forskningsbakgrund: Kvinnan i det arkeologiska 

materialet, intersektionalitet och Birka 

 

Detta kapitel kommer ta upp hur kvinnor presenteras i det arkeologiska materialet, en 

djupare förklaring till vad intersektionalitet betyder samt hur teorin uppkom och dess 

problematik. Kapitlet kommer även presentera tidigare forskning om Birka; både utgrävningar 

och forskning med intriktning på genus och intersektionallitet. 

Även Birka som plats kommer ett presenteras med de olika förutsättningarna som fanns för 

staden och vad som gjorde den unik under sin tid. Detta är viktigt för att skapa en förståelse för 

den kontext som gravarna tillhör. 

 

2.2 Utveckling av kvinnans roll inom arkeologisk forkning 

 

Hedenstierna-Jonson som arbetat mycket med Birka och dess gravar diskuterar kvinnans 

plats i den arkeologiska forskningen och hur en intersektionell teori kan skapa ett bredare 

perspektiv. Hedenstierna-Jonson menar att när vikingatiden kom började de tidigare samhällena 

luckras upp i och med urbaniseringen som startade under denna period. Detta kom i sin tur också 

att förändra förutsättningarna för kvinnor och deras roller och resulterade i att nya identiteter 

började ta form. När undersökningar av vikingatiden görs är det oftast männen som får ta plats. 

De definieras av sina aktiviteter medan kvinnor allt som oftast istället blir satta i en gemensam, 

odefinierad grupp, baserat på deras könstillhörighet. Att alla kvinnor skulle kunna bli 

kategoriserade i samma fack är dock något som det arkeologiska materialet starkt motbevisar. 

Kvinnor hade en aktiv del i de flesta kontexter i det vikingatida samhället och utförde flera olika 

arbeten och aktiviteter. Trots detta finns det tendenser att se de kvinnliga aktiviteterna som 

sysslor, snarare än arbete eller liknande. Detta beror på att dessa aktiviteter oftast är förankrade 

i den privata sfären, alltså sådant som har med hushållet och gården att göra. Det är dock viktigt 

att ha i åtanke att den privata sfären betydde något helt annat på vikingatiden än vad den gör idag 

(Hedenstierna-Jonson 2014: 183). Gräslund menar att det skulle vara mer korrekt att referera 

dessa kvinnor till de som är ansvariga för- och har hand om frågor och omständigheter rörande 

den privata sfären (gården) istället för att se det som sysslor (Gräslund 2006: 163–164). Det är 

inte mycket man vet om kvinnorna och deras roller och positioner i de nya städernas kontext, 

men det finns tydliga indikationer att kvinnor var närvarande i olika typer av handel, men hur 

detta har valt att tolkas varierar.  

Hanna Rydh publication från år 1926 handlar om kvinnans roller i den skandinaviska 

förhistorien. Rydh menar att vikingatiden var en möjlighetens tid för kvinnor men att denna 

frihet och självständigheten försvann i samband med medeltiden (Hedenstierna-Jonson 2014: 

184). 

När det kommer till Birka kan antagandet göras att den traditionellt kvinnliga rollen 

förändrades på grund av de nya, speciella och annorlunda strukturerna av aktiviteter som 

försiggick i den nya stadsmiljön. Den tidigare etablerade livsstilen som pågått sedan järnålderns 



odlingssamhälle lämnades av såväl män som kvinnor och ett nytt sätt att leva påbörjades 

(Hedenstierna-Jonson 2014: 184). Dock fanns det fortfarande skillnader mellan män och 

kvinnor då kvinnans roll genom historien varit beroende av familjen till skillnad från mannen 

(Sawyer 1992: 104). Kvinnans inflytande i sin omgivning var direkt förknippat till hennes 

familj och familjens plats, rang och status i samhället, tillika också kvinnans roll och position 

inom familjen (Hedenstierna-Jonson 2014: 185).  

Det är också viktigt att ha i åtanke att kvinnans roll och funktion var olika beroende på var 

i samhället de var aktiva. Möjligheten till makt och dess utövande var alltså direkt avhängigt på 

deras sociala klass och ställning, snarare än deras könstillhörighet, menar Gräslund (Gräslund 

2006: 164). Det finns fler faktorer att beakta i frågan kring kvinnans plats, roll, maktposition 

och statustillhörighet i sin samtid. Ålder och civilstånd var troligen också faktorer som spelade 

in. När det börjar nystas i dessa faktorer för att få svar på frågan börjar ett intersektionellt 

perspektiv närma sig, vilket behandlar just identifiering av socialt konstruerade kategorier och 

hierarkier (Davis 2008). Nina Lykke som är professor i genusvetenskap menar att syftet med 

en intersektionell tolkning är att få en analys av hur olika kategorier så som genus, etnicitet, 

ålder, nationalitet sexuell läggning, osv konstruerar och transformerar varandra vilket görs 

genom ömsesidiga processer. Intersektionaliteten har använts inom feministisk teori för att 

analysera hur olika sociokulturella hierarkier och maktordningar interagerar och genom detta 

skapas antingen en inklusion eller exklusion runt dessa olika kategoriers konstruerade (Lykke 

2005: 8). Att använda sig av ett intersektionelt perspektiv i detta fallet är väldigt viktigt då en 

individ inte enbart kan bli reducerad till enbart ett karaktäristiskt drag, till exempel enbart 

individens kön, ålder, etnicitet, civilstånd eller ekonomi. Skapandet av en social roll är något 

som kräver flera faktorer och som skapas och förändras över tid (Hedenstierna-Jonson 2014: 

185).  

Forskningen kring kvinnorna på Birka är till största delen baserad på kvinnor som haft 

högre status då det är dessa kvinnor som blir mest tydligt representerade i det arkeologiska 

materialet. Det är oftast dessa kvinnor som har intakta gravar, ligger på gravfälten som 

undersökts samt har gravgåvor med sig vilket hjälper till att tolka individen och fastställa dess 

eventuella position i samhället. Det är en uppenbar begränsning att det är denna typ av gravar 

som blir representerade, men det är då viktigt att vara medveten om detta och att resultatet inte 

reflekterar kvinnor över lag utan en specifik grupp individer vars förutsättningar troligen sett 

bättre ut (Hendenstierna-Jonson 2014: 185) 

 

2.3 Intersektionalitetens bakgrund och problematik 

 

Begreppet intersektionalitet uppstod som en kombination mellan feministisk teori, 

postkolonial teori och ”black feminism” (Crenshaw 1995; Collins 1998). Anledningen att 

begreppet skapades var att vissa faktorer föll mellan stolarna inom feministisk och icke 

feministisk politik och forskning som till exempel tidigare nämnda kategorier som genus, ras, 

klass, civilstatus, sexualitet osv. De sociala kategorier som skapas är problematiska då de kan 

separera olika stukturer och Kimberlé Crenshaw tar upp ett exempel för att förstå detta. När man 

tar fram identiteter, i detta exemplet som antingen ’kvinna’ eller som ’färgad’ blir det ett 

’antingen/eller’ påstående. Detta gör att en kvinna som är både ’kvinna’ och ’färgad’ förlorar sin 

identitet då enbart en av dessa faktorer räknas som en social kategori då ett mellanläge mellan 

de båda faktorerna ’kvinna’ och ’färgad’ inte existerar (Crenshaw 1995: 357). När två eller fler 

faktorer ska räknas in skapar det en problematik då de flesta system är baserade på ett 

’antingen/eller’ system. Lykke utvecklar dock Crenshaws poäng och menar att problemet inte 
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blir löst av att byta ut ett ’antingen/eller’ perspektiv till ett ’både/och’ perspektiv. Detta för att 

ordet ’intersektion’ i sig självt är problematiskt. I USA, där uttrycket skapades, betyder 

’intersection’ vägkorsning. Associationen med den amerikanska översättningen kan skapa ett 

problem då det ger bilden av vägar som korsas för att sedan fortsätta åt varsitt håll igen. Detta 

går inte att förbises genom att byta ut ett ’antingen/eller’ till ett ’både/och’ menar Lykke. Ett 

’både/och’ kan fortfarande innefatta den problematiska separeringen av kategorierna då det 

undermedvetet kan tolkas som att efter kategorierna korsar varandra vid ett specifikt tillfälle så 

går de sedan separerade vägar igen. Intersektionalitet handlar om hur de olika kategorierna 

påverkar och skapar varandra och inte bara vid enstaka skärningspunker. Dock går det 

fortfarande att analysera kategorierna oberoende av varandra samt var och en för sig (Lykke 

2005: 10). Trots problematiken som finns med teorin, precis som det finns med alla teorier, har 

analyser av intersektioner under lång tid varit en viktig del av feministisk teori. 

 

Intersektionalitet förekommer i många typer av forskning och politiska debatter, men kan 

förekomma på olika sätt. Lykke menar att termen och intersektionaliteten används mer än vad 

sjävla begreppet ’intersektionalitet’ tillämpas då det medvetet eller omedvetet blivit valt att 

användas eller uteslutas. Oavsett valet att använda termen ’intersektion’ blir kontentan av 

forskningen densamma då det är samma teori bakom som används (Lykke 2005: 9). Lykke 

listar de olika sätten intersektionalitet kan förekomma i forskning: 

-Inom forskning där idéer kring intersektioner tydligt använder sig av teorin 

’intersektionalitet’.  

-Inom forskning där idéer kring intersektioner underförstått tematiseras, men där etiketten 

’intersektionalitet’ inte tydligt används. 

-Inom forskning där idéer kring intersektioner använder sig av andra bregrepp. 

 

Intersektionalitet är med andra ord något som förekommer mer frekvent än själva termen 

och kan tillämpas på flera områden, inte bara inom femninism utan all typ av forkning som vill 

undersöka maktrelationer och hur olika faktorer påverkar och formar varandra samt resultatet av 

detta.  

2.4 Tidigare forskning om Birka 

 

Birka har i flera omgångar blivit utgrävt och den första noterade arkeologiska fynden 

hittades redan år 1667 av riksantikvarie Johan Hardorph, dock genomfördes den första ordentliga 

utgrävningen av skotten Alexander Seton år 1825. Den arkeologiska historien tillhörande Birka 

och Björkö brukar dock räknas ifrån när Hjalmar Stolpe påbörjade sina arkeologiska 

utgrävningar år 1872 och som pågick fram till år 1895 (Ambrosiani & Erikson 1996: 6). Stolpe 

grävde framför allt ut gravar och av de ca 2300 bekräftade gravarna (Gräslund 1980) är cirka 

1150 utgrävda varav Stolpe stått för 1100 av dessa. (Ambrosiani & Erikson 1996: 39). Gravarna 

från dessa utgrävningar blev väldokumenterade, både skriftligt och med detaljerade skisser över 

gravarna och föremålen. Stolpe grävde även ut delar av Svarta jorden, som är platsen där själva 

bebyggelsen av Birka låg (Ambrosiani 1999: 366). Det är till stor del dessa utgrävningar samt 

dess välskriva dokumentation som lagt grunden för den Birkafoskning som finns idag 

(Hedenstierna-Jonson 2016: 28).  

Publikationerna av Stolpes arbete dröjde dock ända fram till 1940-talet då Holger Arbman 

sammanställde större delen av Stolpes material, dock på tyska. Fyndmaterialet från Stolpes 

utgrävningar är publicerade i två volymer och utkom mellan åren 1939–1941 (Arbman 1939, 

1943). Dessa publikationer innehåller tabeller skapade av Arbman där varje grav med sina 



respektive föremål finns lättöverskådliga. Idag finns dessa tabeller digitaliserade med bilder på 

Historiska Museets digitala samlingar. 

Greta Arwidsson grävde med Arbman och efter Arbmans död blev hon redaktör för 

böckerna Birka II som utkommit i tre volymer och som är fortsatta publicationer på 

Birkamaterialet. Dessa böcker ger god kännedom i flera föremål vars främsta exempel återfinns 

i Birkamaterialet (Ambrosiani & Erikson 1996: 29). 

Ytterligare två stora utgrävningar av Svarta jorden och Borg genomfördes under 1990–1995 

av Björn Ambrosiani och Lena Holmquist (Ambrosiani 1999: 366). Utgrävningarna följdes 

fortlöpande och blev en mycket populär tv-serie vilket var med och bidrog till nya synsätt och 

popularitet kring Birka. Resultaten av utgrävningarna har publicerats både som vetenskapliga- 

och populärvetenskapliga verk (Nationalencyklopedin, Björn Ambrosiani) för att nå en så bred 

publik som möjligt och Ambrosiani skrev dessa arbeten tillsammans med Bo Erikson 

(Ambrosiani & Erikson 1996: 98). 

Ann-Sofie Gräslund skrev sin avhandling 1980 om Birka och de begravningsritualer som 

kan ha föregått i samband med begravningarna på Björkö. Stolpes gravar ligger som förgrund 

för avhandlingen och Gräslunds syfte var att underöka huruvida det fanns kristna influenser 

bland gravarna (Gräslund 1991) samt göra en kulturell och historisk observation på hur de 

sociala strukturerna eventuellt kunde ha sett ut (Bruun Olofsson 2005: 13). 

Karolina Bruun Olofsson har skrivit en DC-uppsats 2005 för Lunds universitet som 

behandlar problematiken av kvinnans sociala roll i det vikingatida samhället. Bruun Olofsson 

diskuterar hur frekvent kvinnan är närvarande i olika kontexter inom text, konst, samt det 

arkeologiska materialet och det är framför allt Brikas gravfynd analyserna baseras på. Bruun 

Olofsson diskuterar också vilken roll Birkas textilproduktion kan ha spelat för stadens kvinnor 

(Bruun Olofsson 2005). 

Charlotte Hedenstierna-Jonson har forskat mycket kring Birka och dess gravar och har 

framför allt lyft upp kvinnans roller och de sociala aspekter de har varit verksamma inom. 

Hedenstierna-Jonson har i flera artiklar presenterat Birkamaterialet och diskuterar hur det kan 

visa upp olika kvinnors arbeten och roller med utgångspunkt från ett intersektionellt perspektiv, 

men också exempel på att förstå människorna genom deras aktiviteter och hur detta har gett 

platsen sin mening och funktion, snarare än tvärt om; att platsen skapat människorna. Det 

arkeologiska materialet vittnar om de sociala rollerna, koncepten samt traditionerna som skapats, 

vilket i sin tur kan ge nytt ljus på sociala funktioner och organisationer.  

Anna Kjellström har studerat det obrända skelettmaterialet från Birka och dess nära omland 

genom demografiska, paleopatologiska samt dietmässiga faktorer för att skapa och öka 

kunskapen om vikingatidens människor och de intersektionella mönster som fanns mellan de 

olika grupperna som var delar av samhället. Arbetet belyser de problem samt möjligheter som 

finns i samband med undersökningar som invoverar antikvariska, arkeologiska samt 

osteologiska förhållningssätt (Kjellström 2012). 

2.5 Birka som plats under vikingatiden 

 

Birka var en handelsstad belägen på ön Björkö i Mälardalen under vikingatiden (700–1000 

e.Kr.) och var under sin tid en välkänd mötesplats för både handel och hantverk (Lihammer 

2016: 146). Birka kunde erbjuda allt ifrån arabiskt silver, baltisk bärnsten, kinesiskt siden, 

frisiska textilier och frankiska vapen. Birkas invånarantal kan ha varierat från runt 800 personer 

till som mest 1000 stycken (Hjardar & Vike 2016: 119). Björkö har dock varit bebyggt innan 

Birkas tid, men blev inte ett handelscentrum innan vikingatidens tidiga urbanisering. I och med 

Birkas position som tidig handelsstad fick platsen resenärer från när och fjärran vilket resulterade 
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i att några av de få samtida skriftliga källor om vikingatidens Skandinavien skrevs om just Birka.  

En av besökarna på Birka var Ansgar, även idag kallad Nordens apostel. Ansgar (801–865) 

var en munk från norra frankerriket som år 829–30 blev skickad till Birka som missionär på 

uppdrag av frankerrikest kejsare Ludvig den Fromme. Syftet med detta låg i det frankiska 

expansionspolitiska intresset. I Birka grundade Ansgar den första kristna församlingen i 

nuvarande Sverige (Nationalencyklopedin, Ansgar). Ansgars berättelser skrevs ner flera år 

senare i skriften Vita Anskarii (865–876) av Rimbert (död 888) som var hans efterträdare i 

ämbetet som ärkebiskop av Bremen. Det är dock omdiskuterat hur historiskt korrekt denna källa 

är. Det är Rimberts förtjänst att platsen fick namnet Birka då det var så han valde att kalla platsen 

för sin missionärsverksamhet i norra Östersjön (Lihammer 2010: 146). 

Platsen där själva staden låg kallas idag Svarta jorden och är belägen vid en liten bukt på 

den västra sidan av Björkö och utgör ca 12 hektar mark. Staden omgavs av en ca 700 meter lång 

skyddande jordvall som vilket det idag återstår ca 450 meter av. Vallen var mellan 7 till 12 meter 

bred och kunde vara uppåt 2 meter hög och hade flertalet portar (Hjardar & Vike 2016: 120). I 

vallen återfinns flertalet gravar (Lihammer 2016: 151). Från sjösidan till var staden säkrad 

genom en spärranordning i form av pålar som var nerslagna på sjösbotten i form av en halvcirkel 

med en öppning vilket var en förrädisk passage för de som inte visste vägen (Hjardar & Vike 

2016: 120). Birka har två militära anläggningar. En äldre fornborg, Borg, samt Garnisonen 

(Lihammer 2016: 151). Den äldre fornborgen var aktiv och användes under flera tillfällen, först 

runt 700-talet och senare runt 900-talet eller runt 1000-talets början. Kring borgen finns en vall 

som är sammanlagt 350 meter och i dess jord har arkeologer hittat spår av flertalet bränder. 

Garnisonen är belägen på en sluttning med ett naturligt skydd intill Borg, söder om staden, och 

är tolkad som någon form av befästning (Lihammer 2016: 153). Garnisonen var bemannad med 

soldater, kanske till och med en av Nordens första yrkesarméer. I Garnisonen har det hittats spår 

av ett långhus på uppskattningsvis 19x9 meter. Storleken påvisar att huset kan ha rymt uppåt 40 

krigare, vilket skulle kunna motsvara de soldater som troligen skyddat och partrullerat kring 

Birka. Stolphålen efter långhuset har dock tolkats komma från den yngre järnåldern (Lihammer 

2016: 153), vilket visar att platsen varit bebodd innan staden anlades och det är därför möjlig att 

intresset varit stort för Björkö. Detta öppnar upp en intressant diskussion kring vem det var som 

grundade staden som handelsplats och varför. Det finns flertalet spekulationer; det kan ha varit 

svearna som efter sin seger i Bråvalla ville ta över handelsmonopolet från danskarna i 

Mälardalen, eller kanske köpmän och hantverkare från Västeuropa och Danmark som genom en 

handelsplats i Mälardalen kunde få bättre tillgång till de svenska resurserna och handelsvägar 

till öster. Det finns även de som menar att Birka från början skulle kunna varit en handelsutpost 

för khazarriket som under vikingatiden hade kontroll över delar av sidenvägen från Kina och 

också styrde över importen av arabiskt silver in till Sverige (Hjardar & Vike 2016: 120). 

Oavsett vem det var som grundade handelsplatsen hade de i alla fall en klar bild av hur de 

ville att staden skulle se ut. Den äldsta bebyggelsen har en klar stadsplanering med indelade 

tomter som är avgränsad med stigar och diken. Genom de arkeologiska utgrävningarna som 

gjorts på platsen visade det sig att husen var relativt små och att byggnaderna var lika varandra. 

På terasser runt staden fanns långhus. Det fanns även flera olika typer av verkstäder. De olika 

föremål och fynd man hittat i Svarta jorden visar vilken typ av handel som föregått i staden. 

Mynt och vikter är vanliga fynd vilket även återfinns i många av gravarna. Tygtillverkning, 

textilhantverk, bronsgjutning, pärltillverkning, kammakeri, järnsmide och pälsberedning var 

några av de hantverk som det hittats belägg för och kan ha varit delar av de exportföremål Birka 

handlat med (Lihammer 2016: 151).   

Birkas sex gravfält ligger utanför stadsvallen, men det återfinns även gravar i stadsvallen 

(Lihammer 2016: 151). De flesta av gravfälten ligger som ett band kring Svarta Jorden och man 

tror att gravfälten antingen har varit sammanlänkade eller möjligen utgjort några större gravfält 

från början (Lihammer 2016: 148). Men trots det att gravfälten ligger så tätt inpå varandra, är 



från samma tidsperiod och att de eventuellt suttit ihop skiljer de sig mycket ifrån varandra. 

Gravkonstruktionerna är olika från gravfält till gravfält och varierar från brända gravar till 

obrända gravar, kammargravar och kistgravar. Gravgåvorna varierar också beroende på vilken 

typ av grav det är, och det råder en osäkerhet kring varför det finns en uppdelning. Spekulationer 

kring den avgörande faktorn har gett exempel på att det kan ha rört sig om yrke, status, 

samhällsgrupp, ursprung eller liknande (Lihammer 2016: 148).  

De gravar som fått mest uppmärksamhet är de obrända gravarna då dess gravmaterial 

fortfarande är bevarat och därför utgör ett bra forskningsmaterial, till skillnad från brandgravarna 

där både ben och gravgåvor oftast är förstörda. Mest troligt är dock att brandgravarna är den 

dominerande gravtypen, men av de gravarna som hittills blivit undersökta är ungefär 50% 

skelettgravar och 50% brandgravar. Detta beror på att de flesta gravar som är utgräva är de 

närmast Birka och de domineras av skelettgravar. Eftersom gravmaterialet från Birka är rikt har 

det fungerat som en allmän referens för vikingatidens kultur. Detta är dock missledande då Birka 

var en väldigt unik plats med egna strukturer under vikingatiden, utan några egentliga paralleller 

i sitt närma omland (Hedenstierna-Jonson 2016: 28). Gravgåvorna vittnar om att Birka varit en 

handelsstad med långväga kotakter och med en befolkning som deltagit i omfattande 

internationella kontaktnät. Ett exempel på gravfynd är de textila fynd som återfunnits i vissa 

gravar och som blivit tillverkade på platser som Kina och Mellanöstern. Dessa textila fynd har i 

många fall varit delar av klädesdräkter, men det är okänt om dessa kom färdigsydda eller 

tillverkades i Birka. Det kan dock fastställas att plagg av denna typ inte var vardagskläder utan 

högtidsdräkter då individen begravdes i sina finaste kläder. Kvinnorna begravdes ofta med 

smyckesuppsättning samt med mer redskap än vad de kanske normalt brukade ha på sig (Jesch 

1991: 19).  

Birka upphörde och övergavs ganska tvärt runt år 1000 vilket är förbryllande, men det finns 

flera förklaringar och teorier till detta. En av dem är att khazarriket gick under och att 

sidenhandeln från Orienten upphörde i samband med detta vilket resulterade i att staden som 

handelsplats förlorade sitt syfte (Hjardar & Vike 2016: 119). En annan teori, som också är den 

vanligaste, är att Birka blev anfallet, plundrat och bränt av dansken och då också övergavs. Dock 

är anledningen till att Birkas övergivande kanske inte så dramatisk, då en landhöjning skedde 

under Birkas aktiva tid. Resultatet av detta kan ha blivit att fartyg inte längre kunde ta sig fram 

via inloppet till Björkö och ön blev på detta sättet isolerat från handeln (Hjardar & Vike 2016: 

121).  
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3 Materialpresentation: Gravarna 

2.1  De olika gravskicken 

 

Birkas gravfält har flertalet olika typer av gravskickt och de kan indikera olika saker. Nedanför 

beskrivs kortfattat de olika typerna som finns och vad de eventuellt kan indikera.  

3.3.1 Kammargrav 

Kammargrav är den mest udda av de olika gravskickten som återfinns på Birka. Graven 

består av ett rektangulärt, underjordiskt rum som inte haft några bevarade lämningar ovan mark 

för att indikera graven (Hedenstierna-Jonson 2016: 31). Numera är denna typ av grav inte längre 

rum då tidens tand gjort sitt, men rester av väggar kan i vissa fall fortfarande hittas. Den döde 

placerades i kammaren i antingen sittandes eller liggandes position och denna typ av grav kan 

vara både singel- eller dubbelgrav. Den döde i denna typ av gravskickt har oftast med sig flertalet 

gravgåvor vilket tyder på hög status och social rankning.  

3.3.2 Skelettgrav 

Är den typ av begravning då den döde läggs i en grop i marken tillsammans med sina 

gravgåvor utan någon typ av kista eller liknande. Denna gravtyp är vanlig under senare tiden av 

vikingatiden och tillsammans med brandgravarna utgör dem de vanligaste begravningsformena 

under denna tidsperiod och i Birka.  

3.3.3 Brandgrav 

Brandgravar brukar räknas som en hednisk begravnigsrit då den döde tillsammans med sina 

gravgåvor brändes i samband med begravningen. Detta gör det svårt att osteologiskt kunna 

könsbedömma individen så skelettet ofta är förstört samtband med kremeringen. Tillika gäller 

detta gravgåvorna som i vissa fall även är förstörda vilket också kan göra en arkeologisk 

könsbedömning av graven svår. 

3.3.4 Kistgrav 

När kristendomen och dess influenser kom blev det viktigt att ha en intakt kropp efter döden 

inför den dagen då Kristur kommer tillbaks och de döda ska återuppstå. Att begravas i träkista 

istället för direkt ner i marken eller bli kremerad som är hednisk tradition är tydliga tecken på 

kristna influenser och de gravar som fått denna typ av gravskickt kan tolkas antingen som kritsna 

eller influerade av den nya religionen. I och med kristnandet försvann även succesivt gravgåvor 

och så småningom dräkttillbehör i from av smycken, men de flesta kistgravar på Birka innehåller 

gåvor och smycken (Hedenstierna-Jonson 2014: 193–194) vilket påvisar att kristendomen 

kanske inte blev anamad till fullo i sitt tidiga skede.  

 



2.2 Gravarna 

 

 

 

  

Bj 854 
Kvinna, kammargrav, Hemlanden 1B, 700-talet. 

Grav Bj 854 är en av Birkas mest kännda kvinnogravar 

och är belägen på en terass innanför Birkas stadsvall, vilket 

indikerar på att kvinnan haft en tydlig koppling till staden. 

Kvinnan har troligen haft en ledande position i sin samtid 

baserat på placeringen av hennes grav, hennes gravgåvor, 

samt typ av gravskickt (Hedenstierna-Jonson 2016: 32). 

Kvinnan är lagd i kammaren på rygg med flertalet olika 

gravgåvor omkring sig. Kring hennes huvud ligger en 

torshammarring ch hennes smyckesuppsättning består av ett 

stprt likarmat spänne, två hästformade spännen av förgylld brons 

vars ögon är infattade granater, ett sörre antal pärlor av glas, 

bergskristal och silver samt två emaljerade spännen från 

Rehnområdet (Hedenstierna-Jonson 2016: 31). Vissa av kvinnans 

smycken var för den tiden omordärn, vilket kan tyda på att de är 

arvegods eller släktklenoder som fått följa henne ner i graven 

(Hedenstierna-Jonson 2016: 32). Övriga gravgåvor är en bronsskål 

som är importerad från de brittiska öarna som ligger vid kvinnans 

lår. Vid hennes fötter och längst forgavelns väggar finns två ämbar, 

en tatingerkanna, en fransk trattbägare, en glättbräda av valrossben 

samt en träkista med metallbeslag som innehöll en kan och en 

glättsten av glas. Graven visar med sina gravgåvor ett tydligt 

influenser från västeuropa. Dock finns det ett avvikande föremål i 

form av ett hänge av silvertråd och pärlor vilket tros har ett slavisk-bysantianskt ursprung som 

troligen är ett tecken på de begynnande kontakter Birka hade mot öst. Övriga smycken och 

föremål berättar om kontakterna och det handelsnät som etablerats kring östersjöns kuster, från 

Friesland, de brittiska öarna och vidare söder mot kontinenten (Hedenstierna-Jonson 2016: 32). 

Glattbrädet som är en av tre funna på Birka, samt glättstenen kan evetuellt indikera på att kvinnan 

varit aktiv inom Birkas omfattande textilhantering (Hedenstierna-Jonson & Kjellström 2014). 

Den religiösa bakgrunden kvinnan haft är svårtolkad. Graven, som är en kammargrav är en 

avvikande mot de andra gravskickten som under denna tidsperiod dominerades av brandgravar, 

men den regionala traditionen med en torshammarring kring huvudet på den begrade är ändå 

närvarande. De två föremålen i form av en tatingekanna och bronsskål har dock tolkats som 

liturgiska föremål vilket är kopplat till kristendom (Gräslund 1996:322ff). Gravgåvorna i 

kvinnans grav har placerat henne mellan den östila och västliga sfären och de religiöst betingade 

gåvorna påvisar en koppling till både kristendom och nordisk hedendom (Hedenstierna-Jonson 

2016: 32). Gravgåvorna från Bj 854 kan i stort dateras till tidig Birkatid vilket är tiden från 

stadens etablering (ca år 700) fram tills mitten av 800-talet. Det som är intressant i detta fallet är 

att de flesta kammargravar från Birka har daterats till 900-talet, vilket gör denna graven till ett 

undantag. Dock finns det en föregångare till kammargravarna i form av en grav som är belägen 

i själva borgvallen. Tanken har väkts om huruvida borgvallsgraven och denna kammargrav 

eventuellt skulle kunna ha något med varnadra att göra, att de två individerna var 

sammankopplade på något sätt eller eventuellt är representanter av samma grupp, men under 

Grav Bj 854 gravfältsplacering (Hemlanden 1B) 

Gravöversikt av Bj854 
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olika tidsperioder. Graven indikerar oavett på det vidsträkta handelsnär Birka var en del av, en 

amivalent religiös tillhörighet, samt de nya seder och bruk som kom att präga 800-talets Birka 

(Hedenstierna-Jonson 2016: 32). 
 

 

Bj 463 

Barn, Kistgrav, Norr om Borg 2A, 800-talet, ”Birkaflickan” 

Birkaflickan som hon kallas ingick i Stolper utgrävningar från 

1876. Hon var begravd på ett av Birkas mest förnämsta gravfält 

beläget ovanfr staden och med en direkt anslutning till Borgen. 

Utmärkande för detta gravfält är att det är skelettgravar som oftast 

har rika gravgåvor. Detta gravfält har föreslagits vara kristet 

baserat på framförallt dominansen av skelettgravar, då 

brandgravar var typiskt för hendendommen, men också för att 

gravarna tycks vara placerade så att de passar in i ett begränsat, 

och troligtvis då inhägnat område (cf Gräslund 1980). Dock skiljer 

det sig från de sentida kristna gravarsa som oftast inte inehöll 

gravgåvor då kyrkan menade att det inte är något man kan ta med 

sig till efterlivet. Dock indikerar grav Bj 463 på ett kristet 

tillvägagångssätt då kroppen blivit lagd i en kista inför begravningen. Gravgåvorna Birkaflickan 

hade med sig ner i graven var en dräkt av avvikande geografiskt ursprung, en kniv, ett nålhus av 

ben samt en smyckesuppsättning i form av ett rundspänne i 

förgylld brons och ca 40 glaspärlor. Hennes spänne är också 

avviaknde då denna tidsperiods dominnanta 

smyckesuppsättning bestod av två ovala spännducklor samt 

ett likarmat spänne. Under Hjalmar Stolpes utgrävning 1876 

valde han att bevara denna grav som ett preparat istället för 

att lägga hennes kvarlevor i lådor, och hon blev sedemera 

placerad i en monter och ingick i en utställning om Sveriges 

förhisoria på Nationalmuseumet, och har sedan dess varit 

del av utställningar för Historiska Museet till och från. Då 

hon så småningom blev en mittpunkt för barnverksamheten 

på museet valde man att år 2011 påbörja ett rekonstruktionsprojekt kring Birkaflickan där 

osteologiska och benkemiska analyser i form av stabila isotoper genomfördes. Resultatet som 

kom tack vare denna forskning har gett möjlighet till ovanligt många parametrar att utgå ifrån 

när hennes grav tolkas. Resultatet blev bland annat att hennes ålder kunde fastställas till 5–6 år 

och att hon var småväxt för sin ålder. Dock hittade man varken några synliga spår av varken 

sjukdommar eller undernäring på hennes skelett som skulle kunna vara en indikator till detta. En 

isotopanalys genomfördes på hennes tänder och käke vilket visade att hennes kost till största del 

bestod av kött från landlevande djur. Detta har, inklusive hennes kläder och smyckesuppsättning, 

fått forskarna att tolka det som att hon trots sin låga ålder varit infyttad till Birka (Fjellström 

2012; Hedenstierna-Jonson 2014). Det tros att hon kommit från ev de andra Norddeuropeiska 

handelsstäderna och det sydvästra Hedeby det övervägande alternativet (Hedenstierna-Jonson 

2014). Trots Birkaflickans troliga västa ursprung är det de östra kontakterna som dominerade på 

Birka under 900-talet (Hedenstierna-Jonson 2016: 33–34). 
 

Grav Bj 463 gravfälts placering (Norr om Borg 2A) 

Foto av Birkaflickans grav på Historiska Museet. 

Foto: Historiska museet 



Bj 581 

Kvinna, kammargrav, Norr om Borg 2B, Vapengrav 

Grav Bj 581 är belägen på ett gravfält norr om Borg. 

Graven är en vapengrav, i detta fallet en fullt utrustad 

krigare med sammanlagt 56 stycken föremål medföljda i 

graven (Kulturarvsdata, Bj 581). Bland dessa föremål finns 

ett svärd, två skjöldar, två krigsknivar, pilar, en yxa, 

spelpjäser samt kvarlevorna av en häst med ridutrusning i 

form av betsel, broddar och stigbyglar. Det hittades även 

två kammar och det enda i smyckesväg är en pärla i 

bergskristall samt fem ringar i järn (Kulturarvsdata, 

Hedenstierna-Jonson 2014 :189). Graven har blivit 

könsidentifierad av tre osteologer (Kjellström 2012: 75–

76). Anledningen till detta är för att graven inte innehåller 

några föremål som är tolkade som traditionellt kvinnliga 

objekt. Detta gör graven väldigt intressant, men också 

provokativ. Individer som biologiskt är kvinnor vars arbete 

är som krigare, soldater eller i militära miljöer som är 

typiskt maskulina finns det flera kända exempel på i 

historiska källor, både i Svergie och Europa (Liliequist 

2002: Dekker & van der Pol 1989). Detta påvisar att det 

finns undantag i den norm som finns idag för den maskilina 

och kvinnliga sfären. 

 

 

 

Bj 1040 
Kvinna, Brandgrav, Hemlanden 1A 
Denna graven reflekterar en traditionell begravningsrit i 

Mälardalen under vikingatiden då det är en brandgrav som idag 

kan ses som en förhöjd struktur i gravfältet (Arbman 1939: 

434–435). Gravgåvorna i form av smycken består av 

ryggknappspänne. Personliga och övriga föremål är två 

kammar i horn, en kniv i kvinslida med silverbeslag, ett kärl i 

keramik samt en isbrodd (Kulturarvsdata, Bj 1040). Även 70 

nitar i järn hittades i gravskicktet, vilket möjligtvis skulle 

indikera på att det varit en kistgrav som blivit kremerad. De 

handelsföremål som återfinns i graven är en rund järnvikt samt 

en våg. Endast fyra vågar har blivit hittade bland Birkas 

utgrävda gravar, medan ett 20-tal har blivit funna i Svarta 

jorden. Gravar som har en kombination mellan en traditionell 

begravningsrit men också samtidigt verktyg för handel 

indikerar att kvinnor från olika grupper varit involverade i 

handel. Båda dessa faktorer visar upp en traditionellt regional 

tillämpning, men också de som valt att anta de nya traditioner 

som kommit med urbaniseringen och ett utvecklat handelsnät (Hedenstierna-Jonson 2014: 194). 

 

Grav Bj 581 gravfälts placering (Norr om Borg 2B) 

Grav Bj 1040 gravfälts placering (Hemlanden 1A) 

Gravöversikt av Bj 581 
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Bj 839 

Kvinna, Kistgrav, Hemlanden 1C 

Graven är lokaliserad på ett 

gravfält i nära anslutning till 

staden och är ett exempel på de 

västra kontakter som Birka hade 

(Hedenstierna-Jonson 2014: 

193). I denna kistgrav finns 

diverse föremål utöver flertalet 

textilfragment. Kvinnans 

smyckesuppsättning som 

återfanns i gravskicktet består 

av två ovala spännbucklor som 

är förgylda i vitmetall, ett 

västerländskt trefliktigt spänne 

av brons som är förgyllt i silver 

samt fragment av en 

guldfoliepärla. Handelsrelaterade föremål är en väska/börs i läder innehållande ett silvermynt 

och en bronsvikt. De övriga föremålen består av en kniv, en korroderad järnring som möjligen 

varit del av knivskaftet samt 19 kistspikar. (Kultruarvsdata, Bj 839). Graven har kristna 

influenser då det är en kistbegravning, men den har fortfarande hedniska influenser då den har 

gravgåvor med sig som inte tillhör dräkten (Hedenstierna-Jonson 2014: 193–194) Kvinnan i 

graven representerar en ny livsstil som utvecklades under Birkas senare tid och inom staden. 

Den karaktäriseras genom influenser som kom med handelsredande och kontakter med 

människor från långväga håll.  

 

Bj 973 

Kvinna, Kammargrav, Hemlanden 1A, 

Kvinnan i denna kammargrav är lagd på det gravfält som 

innehåller flertalet kvinnor (Arbman 1939: 398–400). De 

gravgåvor som är smyckesrelaterade är ett likarmat spänne 

som troligen har ett kristet mönster (Trotzig 2004), två ovala 

spännbucklor, ett runt förgyllt spänne, ett silverhänge samt 

samanlagt 46 pärlor som mest troligt varit ett halsband. 8 av 

dessa är guld- och silver foliepärlor. De personliga föremålen 

är en pincett och en öronslev. Textilrelaterade föremål är ett 

nålhus, en sax och en glättsten. Graven innehåll även ett bryne 

och en vikt vilket kan tolkas som handelsrelaterade föremål. 

Övriga föremål är ett beslag i brons, en isbrodd, hanken till ett 

kärl samt en krampa ring. Graven innehöll även fragment av 

textil (Kulturarvsdata, Bj973). 

Grav Bj 973 samt Birkaflickans grav (Bj 463) visar genom 

sina begravningsriter samt vart gravarna är placerade att de hade koppling till staden. Kvinnan 

kan även bli ihopkopplad till den textilproduktion som fösigått inne i Birka i och med de 

textilrelaterade föremålen (Hedenstierna-Jonson 2014: 192).  

 

 

Grav Bj 839 gravfälts placering (Hemlanden 1C) 

Grav Bj 973 gravfälts placering (Hemlanden 1A) 

Översikt av Bj 839. 

 Foto: Hjalmar Stolpe 



Bj 632 

Kvinna, Kammargrav, Norr om Borg 2A, Völva 

Denna kammargrav är tolkad att tillhöra en kvinna som 

var aktiv inom religion baserat på ett anat av hennes föremål 

som är förknippade med religion. De vikingatida kvinnor 

som finns i religiösa kontexter refereras oftast som 

prästinnor, gyðjas, eller som sierskor, völvor, men vid 

närmare studie har det visat sig att dessa kvinnor troligen 

varit aktiv inom de flesta religiösa kontexter och funktioner 

(cf. Steinsland 1985:33, Spatacean 2006:62–63, Sandqvist 

2007: 71). Kvinnorna var troligtvis religiöst ansvariga för 

fertilitet, barnafödelse och döden (e.g Helgadóttir 1985, 

Steinsland 1985, Spatacean 2006). För denna typ av 

religiöst utövande var berlocker och amuletter viktiga och 

det är just ett sådant halsband uppbyggd av denna typ av 

religiöst betingade föremål som återfinns i denna graven. 

Många av berlockerna är av ett icke skandinaviskt ursprung. 

Halsbandet var placerat nära kvinnans huvud, men inte kring 

hennes hals och bestod av berlocker samt 35 karneol- coh 

bergskristallpärlor (Hedenstierna-Jonson 2014: 95). En pärla i 

filigranteknik i silver är också återfunnen i graven men är inte 

en del av det religiösa halsbandet. Hennes dräkt bestod av ovala 

spännesbucklor, en dräktnål, ett khazariskt rembeslag i silver 

(Arbman 1943: 210–213). Textilrelaterade föremål är ett nålhus 

och två saxar. Det finns i övrigt en kniv och en knivslida med 

silverdetaljer. Graven har också en skål och en slev av brons 

(Hedenstierna-Jonson 2014: 195). Trots de olika föremålen 

med varierande bakgrund har kvinnans isotopanalys visat att 

hon troligen var från Birka eller dess omland (Linderholm et. al 

2008), till skillnad från Birkaflickan vars isotopanalys visar att hon haft en annan härkomst 

(Fjellström 2012). Anledningen att denna information tas upp är på grund av den intressanta 

förteelsen att de är begravda på samma gravfält. Gravfältet Norr om Borg anses vara Birkas 

förnämsta gravfält och innehåller några av stadens mest kompelxa gravskickt (Hedenstierna-

Jonson 2014: 195). Gravfältet har även gravar som är tolkade som kristna gravar (cf. Gräslund 

1980, Zachrisson 2012). Detta visar att det troligtvis inte var religion som var den avgörande 

faktorn vid begravningar utan att det varit något annat, kanske status? Under vikingatiden var 

gränserna mellan de olika religionerna en aningens uppluckrade och det är inte ovanligt att hitta 

religiösa föremål från olika religioner i gravarna från vikingatiden.  

Grav Bj 632 gravfälts placering (Norr om Borg 2A) 

Gravöversikt av Bj 632. 

Foto: Hjamar Stolpe 
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4. Analys: Gravgåvorna och dess betydelse 

4.2 Grupp eller individ? 

 

Birka är en historiskt symbolisk plats som fått mycket forskning bedrivet om sig, vilket inte 

gör tolkningar lättare. Hur kan arkeologer få insyn och förståelse till platser som Birka vars 

monumentalitet och forskningshistoria eventuellt kan kunna påverka de hypoteser, tolkningar 

och frågeställningar vi skapar? Detta är en fråga som Hedenstierna-Jonson ställt sig och menar 

att vanligtvis utgår forskning från de större perspektiven och utifrån dessa placeras sedan 

människor in i det ramverket som blivit konstruerat när platsen och dess helhet definierats. Dock 

är detta problematiskt och arkeologi är svårtolkat med detta perspektiv. Hedenstierna-Jonson 

diskuterar vidare att ett alternativ skulle kunna vara att vända på perspektivet; istället för att tolka 

människorna utifrån platsen så tolka platsen utifrån människorna. Hon menar att det är 

människorna, grupperna, och individen som genom sitt handlande gett platsen dess funktion och 

mening. Människan kan förstås genom det samhälle hon än gång varit med och skapat. En viktig 

del av detta är att förstå människans vardag och dess världsuppfattning de hade. Detta är något 

som delvis kan förmedlas och tolkas genom det arkeologiska materialet (Hedenstierna-Jonson 

2016: 27).  

När man studerar gravar så är den enskilde individen i fokus, men vad och hur mycket går 

egentligen att tolka utifrån en enskild individ när det man vill åt är det större sammanhanget, 

samhället, eller tidsperioden? (Hedenstierna-Jonson 2016: 27). Lynn Meskell menar att 

individen består av flertalet olika sociala variabler som ålder, kön, genus, klass, etnicitet, status 

osv vilket i sin tur är med och formar en modell för sociala mönster (Meskell 1999: 9f). Ian 

Hodder å andra sidan menar att individens enskilda betydelse är liten i förståelsen av de 

historiska processer som individen varit omringad av, oavsett om dessa processer varit stora eller 

små (Hodder 2000: 26f).  

Oavsett vilket tolkningssätt som är att föredra är det individer vi möter när vi tolkar 

gravmaterialet och det är också främst i detta material man kan se individen. Graven skapar och 

upprätthåller identiteter (Hedenstierna-Jonson 2016: 27). Ann-Sofie Gräslund har valt i sin 

forskning att se gravarna som ett uttryck för ett kollektivt minne, skapat av dåtidens samhälle 

(Gräslund 2010:131). Hedenstierna menar också att individen är nyckeln till gruppen samt 

relationen de har emellan sig. Även hur gruppen förhåller sig till andra grupper och till den 

omgivande miljön är en central del för att förstå detta förhållande. Att studera individen går det 

att göra en jordnära diskussion kring det större sammanhanget som oftast arkeologi utgår ifrån 

(Hedenstierna-Jonson 2016: 28).  

Eftersom detta är en intersektonell tolkning av ett urval av Birkas gravar kommer individen 

till stor del stå i fokus men med den gemensamma tolkningen av dessa kommer ett större 

perspektiv att skapas. Precis som Meskell menar består individen av flertalet variabler som 

skapar ett socialt mönster, vilket är det som vill undersökas med ett intersektionellt perspektiv.  

 

 



2.3 Att tolka materialet 

 

Det arkeologiska materialet är det som används som utgångspunkt för att tolka människor, 

grupper och samhällsstrukturer, men vad kan gravmaterialet berätta om de olika kvinnorna som 

levt i Birka? För att få svar på denna fråga behövs föremål som hittats i de olika typerna av gravar 

att studeras samt tolkningar av vilken innebörd de kan ha haft. Gravar och gravtraditioner utgör 

den huvudsakliga källan för information om kvinnorna i Birka. I alla olika typer av gravskick; 

kammargravar, skelettgravar, kistgravar och brandgravar återfinns kvinnor. Fördelningen mellan 

män och kvinnor i Birkas olika gravar är ungefär densamma (Hedenstierna-Jonson 2014: 187). 

Men vad visar egentligen gravmaterialet och varför finns det där? Denna fråga är viktig i 

förståelsen av varför stort fokus läggs på just gravmaterialet. Lewis Binford som är ledande 

arkeolog inom processuell arkeologi har undersökt begravningsriter från hela världen och 

kommit fram till att den man var i livet påverkar hur man blir begravd samt att de olika delarna 

som representerar och skapat individens identitet blir representerade på olika sätt, däribland 

genom gravgåvor (Pearson 1999: 28). Pearson menar att en begravning är en politisk händelse 

och att det är den döde och de efterlevandes status som belyses under ritualen, så vem individen 

var under sin livstid blir eventuellt bortglömt under själva begravningsriten samt att de 

efterlevande ofta skapar en idealiserad bild av den döde (Pearson 1999: 32). Dock hur detta kan 

eller ska appliceras på gravarna och begravningsritualerna under den skandinaviska vikingatiden 

är en egen tolkningsfråga. Bosättningskontexter däremot visar vardagslivet och de olika 

aktiviteter som föregått i staden på ett sätt som gravarna inte kan göra. Det arkeologiska 

materialet från bosättningskontexter, i Birkas fall Svarta jorden, är dock svårrelaterat direkt till 

enskilda individer eller grupper baserat på könstillhörighet. För att kunna tolka föremålen från 

Svarta jorden till individer eller till könstillhörigheter behövs de tolkas och sättas i relation till 

de föremål som är hittade i de olika gravarna. 

5.1 Dräkten och dess föremål 

 

Kläder har människan under årtusenden använt och förutom dess praktiska funktion som 

skydd mot väder har kläder även haft ett symboliskt värde då de möjliggör för individen att visa 

upp sin status, rang, sociala ställning samt en personlig bild av bäraren.  Bolvig menar att kläder, 

till skillnad från verktyg och husgerådsföremål inte bara har en praktisk funktion utan att de även 

gör det möjligt att visa sin personlighet. Kläder kan personifiera eller avpersonifiera en individ 

eller grupp och med hjälp av dräkten går det att signalera vem man är eller grupptillhörighet man 

tillhör (Bolvig 2003: 171). Detsamma menar Stig Sörensen. Kläder kan visa vem individen är i 

samhället, dess ekonomi samt position. Det sistnämnda kan exempelvis visas upp genom att 

individen har en viss typ av dräkt, eller ’uniform’ vilket ger dess bärare en identitet och indikerar 

det ansvar som medföljer positionen. Detta kan i sin tur visa upp att individer som bär denna typ 

av dräkt har ett högre värde och status än andra (Stig Sörensen 2000: 124). Kvinnans dräkt 

kompliterades ofta med redskap, speciellt om hon var aktiv inom textilhantverk eller i driften av 

gården. Textilredskap som nålhus och saxar är återkommande, och kvinnan bar ofta också 

nycklar, pincett och brukskniv (Arbman 1939: 100–107). Det finns dock en brist på redskap i 

större utsträckning i Birkas gravar. Arbman menar att detta kan bero på flera orsaker. Han menar 

att Birka först och främst var en handelsstad och att hantverkarna i sin tur hade en underårdnad 

ställning i detta samhälle, men också att Sverige saknar traditionen som Norge har att den 

bortgångne individen begravs med de redskap hen använde i livet (Arbman 1939: 129). Dock 

har senare tidens undersökningar visat att det finns en hel del textilrelaterade redskap, både i 

gravarna och Svarta jorden (Andersson 2003: 153). 
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4.3 Textilproduktion 

 

Eva Andersson har fastslagit fyra produktionsnivåer i textilhanteringen (Andersson 2003, 

2011). Dessa nivåer går från den mest nödvändiga textilproduktionen för familjer som täcker 

hushållets behov av textilier, till större verkstäder där textilier produceras för en direkt marknad. 

Dock finns inte belägg för denna typ av högre produktion i Birka, men det finns bevis för 

professionell tillverkning vilket krävde heltidsjobb med både en välorganiserad 

affärsverksamhet, manager samt assistenter till textiltillverkaren och leverans av råmaterial 

(Andersson 2011). I flera av Birkas gravar finns det föremål och verktyg som är kopplade till 

stadens textilproduktion, som till exempel saxar och nålhus. Gravar som innehåller dessa typer 

av föremål anses vara välställda individer som haft en hög social status (Andersson 2007: 150). 

Judit Jesch menar textilredskapen, så som ullkammar, vävtyngder och sländtrissor kan berätta 

om kvinnans arbete. Föremål som knivar, slipstenar och skålar däremot menar hon är mer 

svårtolkade. Dock fortsätter hon vidare och säger att dessa föremål som är återfunna i 

kvinnogravar inte automatiskt gör dem till kvinnligt betingade föremål då det finns 

återkommande i mansgravar också (Jesch 1991: 21) men i mindre utsträckning. Exempelvis har 

nålhus hittats i 67 kvinnogravar, men enbart i två mansgravar (Andersson 2003: 88). Av de 67 

nålhusen är 44 funna i obrända skelettgravar medan resterande tillhör brandgravar. Detta visar 

att nålhusen troligen var ägodelar för den urbana kvinnan (Hedenstierna-Jonson 2014: 192) då 

brandgravar var vanligare under Birkas tidigare tid innan urbaniseringen och handeln blommat 

ut till fullo.  

Ett textilproduktionsrelaterat föremål som är extra intressant är just de nålhus som 

återfunnits i flertalet gravar. Dessa är oftast gjorda av brons eller ben, men det finns också 

exempel som är välarbetade och detaljerade samt rikt dekorerade och gjorda i någon typ av 

ädelmetall. Nålhusen innehåller smala metallnålar som är gjorda för noggrant syarbete samt 

broderier (Andersson 2007: 150). Den typ av kunskap som krävs för att använda denna typ av 

nålar och hantverket de är ämnade för lyfter frågor kring både funktionalitet och symbolik. I och 

med att produkterna skapade med denna typ av verktyg var exklusivt då det krävdes både tid, 

erfarenhet samt dyra material för att tillverka fint broderade kläder kan närvaron av ett sådant 

nålhus visa två saker. Antingen är den en indikation på att individer begravda med nålhus erhöll 

goda sykunskaper och hade förmågan att tillverka textilier av hög klass, eller så är dess funktion 

snarare en symbol för en viss grad av makt, status och inflytande? 

Denna fråga om nålhusets funktion i gravskicken är relevant i samband med grav Bj 463, 

Birkaflickan. Med utgångspunkt i hennes ringa ålder på 5–6 år kan vi utgå ifrån att hennes 

sykusnkaper var relativt basala och att inte erhållit den grad skicklighet som nålarna var ämnade 

för. Hedenstierna-Jonson menar att nålhuset kan i Birkaflickans fall vara en symbol för hennes 

roll och position som ung flicka i Birka, men mer toligt vara en symbol för hennes familjs 

position (Hedenstierna-Jonson 2014: 191). Det kan också hända att nålhuset var en gåva för 

hennes framtida ’vuxna’ jag i efterlivet, eller att det var en gåva från mamman som valde att 

lägga ner sin finaste ägodel med sin bortgågna dotter.  Att nålhuset skulle representera familjens 

stödjer däremot Pearsons teori om att gravarna är en reflektion av familjens status.  



Ytterligare en uppsättning verktyg 

kopplade till textilproduktionen är 

glättbräden och glättstenar. 

Glättbräderna är gjorda i antingen horn 

eller valben och redan genom dessa 

exklusiva material skapas en förståelse 

för vilken status dessa föremål hade. 

Glättstenar återfinns i 10 gravar på 

Birka, bland annat Bj 854, och utav 

dessa är enbart en hittad i en manlig 

grav (Hedenstierna-Jonson 2014: 192).  

I en studie gjorda av Sellevold, 

Lund Hansen och Jörgensen vid namn 

Iron Age man in Denmark från 1984, 

samt Gräslunds studie av Birkas gravar 

från 1980, visar att textilproduktion var del av den kvinnliga sfären i det vikingatida samhället. 

Denna tolkning kan indikera på att den breda variation av föremål använda för textilproducering 

som hittats i bostadsmiljöer visar en tydlig närvaro av kvinnlig aktivitet i stadslivet 

(Hedenstierna-Jonson 2014: 187).  

Svarta Jorden i Birka har dock inte blivit helt undersökt men Hjalmar Stolpes utgrävningar från 

slutet av 1800-talet, samt Björn Ambrosiansis 90-tals utgrävningar har gett mycket material, 

framför allt föremål från värkstäder och hus. Bland dessa föremål finns flera olika verktyg som 

kan relateras till textilproduktion av varierande kvalitet och funktion (Andersson 2003; 

Andersson Strand 2011). 

 

 

4.4 Militära föremål 

 

Även i Garnisonen finns det arkeologiska spår som indikerar textilproduktion i form av 

textilverktyg, men i övrig saknar Birkas militära kotexter nästan helt närvaro av föremål som 

anses tillhöra den kvinnliga sfären (Hedenstierna-Jonson 2014: 188–189). Både vävstolsvikter 

och sländtrissor är huvudsakligen hittat i ett insjunket jordgolv tillhörande en hydda i Garrisonen. 

Det kan dock hända att denna hydda och dess aktiviteter förekommit tidigare än den intensiva 

militära aktiviteten av Garissionens period (Thorin 2012). Det finns dock fortfarande en 

möjlighet till att textilproduktion var en del av de militära aktiviteterna. Att Birkas militära 

kontexter mer eller mindre saknar kvinnligt betingade föremål kan bero på två saker. Antingen 

att Birkas militära verksamhet helt saknade kvinnor, eller att de kvinnor som tillhörde denna typ 

av verksamhet och levt i den militära miljön inte går att åtskiljas från männen i det arkeologiska 

materialet så deras materiella kultur är densamma (Hedenstierna-Jonson 2014: 188–189).  Om 

det senare stämmer påvisar detta att roll och funktion korsas och är en dominerande faktor över 

könstillhörigheten i olika situationer och kontexter (Hedenstierna-Jonson 2014: 188).  

Vapenknivar återfinns i flera vikingagravar, i denna undersökning återfinns ett exemplar i grav 

Bj 581. Lite brutalt utryckt är yxan och kniven slaktens redskap. Kniven används för att skära 

av halspulsådern på ett djur, offer, eller fiende och både symboliskt och bokstavligt tappas denne 

på sin livskraft genom blodet som strömmar ut. Vapenkniven symbolierarar även frigörelse från 

sin härskare; barn från förälder, träl från herre, folkgrupp från herrefolk osv. Ytterligare en 

induktion för detta är att trälen enbart fick äga en liten redskapskniv, vilket påvisar att en stor 

kniv, som vapenkniven är, är en symbol för frigörelse (Hjardar & Vike 2016: 165). 

Ett vanligt attribut i krigargravar är hästen. Hästen var knuten till den enskilde krigaren och var 

Glättbräde och glättsten från grav Bj854 
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en av de främsta statussymbolerna för vikingarna. Förutom människan var hästen det högsta 

offer man kunde skänka till gudarna och under bloten offrades hästar och åt hästköttet.  I gravar 

som innehåller en eller flera hästar är det också vanligt att återfinna ridutrustning och praktvapen, 

vilket indikerar ytterligare att individen var av hög börd och rang (Hjardar & Vike 2016: 87). Då 

det inte finns spår av att vikingarna använde häst i strid dras slutsatsen att hästens syfte till största 

del var transport samt statussymbol. Birkas gravfält har flertalet spektakulära gravar 

innehållande hästar, de flesta från runt 900-talet. En av tolkningarna som gjorts kring dessa 

gravar är att det kanske har varit en grupp khazariska ryttarsoldater som tjänstgjort i Birka som 

professionella legosoldater (Hjardar & Vike 2016: 89). En position som krigare fick individen 

vanligast genom släktskap samt egna bedrifter på slagfältet. Grav Bj 581 har blivit mycket 

omdiskuterad då den avviker starkt från andra kvinnliga gravar och skiljer sig inte åt från manliga 

vapengravar. Att kvinnan i graven är lagd med full vapenutrustning har ibland valts att tolkas 

som att hon är representant av sin familj som är krigare. Om detta skulle vara fallet hade det 

troligtvis funnits fler gravar av denna typen. Hon hade dessutom också troligen fått med sig 

föremål som indikerar på hennes karaktär som kvinna, men det har hon inte. Krigarkvinnor 

nämns genom flertalet historiska texter, både som germanska krigare och skandinaviska. Att en 

kvinna skulle vara krigare är alltså ingen omöjlighet, om än relativt ovanligt. 
 

 

2.4 Handel 

 

Vågar, vikter och olika behållare för mynt är alla tecken för någon typ av involverande i 

handel (Hedenstierna-Jonson 2014: 187). Det har enbart hittats fyra stycken vågskålar på Birka. 

En av dem är återfunna i grav Bj 839. Av de resterande skålarna är en återfunnen i en mansgrav, 

en i en pargrav och den sista i en grav som inte gått att arkeologiskt könsbedömma (Gräslund 

1980: 80).  I svarta jorden har ett 20-tal vågar hittats (Hedenstierna-Jonson 2014: 194).  

Vågskålen i kvinnograven kan indikera flertalet saker. Den kan tolkas som att den inte varit 

ett personligt föremål då de enbart hittats i fyra gravar medan Svarta jordens fynd visar upp ett 

20-tal vågar. De som hittats i gravar kan indikera på att individen/individerna haft en hög status 

inom handel och eventuellt haft en av de högsta rankningarna inom yrket. Det kan också påvisa 

att dessa individer med vågar inte kommit från Birka utan från en region där traditionen vidhålls 

att var och en använder sig av sig egen våg istället för gemensamma som verkar ha varit 

övervägande i Birka. Vågarna i Svarta jorden kan tolkas som tillhörigheter till de olika 

handelsbodarna snarare än personliga tillhörigheter. En annan tolkning för vågarna är att de 

tillhört och haft en stark anknytning till de olika handelsfamiljer som var aktiva i Birka. De 

individer som är begravda med vågarna skulle således kunna tolkas som den sista av sin ätt och 

att släktens handel slocknat ut med dem. Att då lägga vågen i personens grav skulle kunna 

indikera en symbolisk och rituell akt, inte bara för individens bortgång, utan även familjens 

verksamhet och handel. Utifrån denna tolkning är det intressant att titta på könsuppdelningen så 

det är en relativt jämn uppdelning av män och kvinnor. Att personen varit en man eller kvinna 

har i så fall inte haft en större betydelse, utan det viktiga är familjetillhörigheten och detta kan i 

sin tur påvisa att släktskap inte förs vidare enbart genom mannen utan även genom kvinnan.  

Penningpungar har hittats i sammanlagt 49 gravar varav 18 av dessa är kvinnogravar och 24 

är mansgravar och de resterande 7 är inte könsidentifierade (Gräslund1980: 80). Peningpungar 

har framför allt hittats i kistlösa gravar (25 st) och kammargravar (21 st), samt ett fåtal i 

brandgravar (3st) (Gräslund 1980: 80). Det låga antalet i brandgravarna har sin naturliga 

förklaring till avsaknaden då personens föremål brändes med den begravde. Dock återfinns inte 



några penningpungar i kistgravarna.  

Ett intressant och en smula annorlunda bevis för delaktighet i handel är brynen som hittats i 

visa av gravarna, bland annat i grav Bj 973. Brynen har troligtvis varit personliga och inte 

indikerat någon typ av status, men när de undersöktes med SEM (scanning electrone microscope) 

visade det sig erhålla bevis för en intressant upptäckt. Flertalet bryn visade sig ha spår av 

ädelmetaller på sig som guld och silver (Ježek 2013) vilket har gjort att dessa har tolkats som 

prövostenar. Detta betyder att olika typer av ädelmetall skrapades mot ytan för att prova dess 

äkthet. Detta indikerar vidare att individer med denna typ av prövosten hanterade ädel- och 

dyrbara metaller, detta mest troligt i handels- och transaktionssammanhang (Hedenstierna-

Jonson 2014: 194).  

 

 

4.5 Religiösa föremål 

 

Religiösa föremål som återhittas i gravar är olika sorters amuletter och hängen 

(Hedenstierna-Jonson 2014: 187). I samband med kristnandet av Birka var det troligtvis 

kvinnorna som tog den nya religionen till sig då det enbart är i kvinnliga gravar som kors har 

återfunnits (Arbman 1939: 100–

107). 
För det religiösa arbetet var 

berlocker och amuletter 

troligtvis mycket viktiga, och i 

Birka är de föremål som är 

tolkade som denna kategori 

huvudsakligen hittad i kvinnliga 

gravar. Amuletterna och 

berlockerna finns i många 

utföranden och finns även i form 

av krista symboler som kor och 

krucifix (Hedenstierna-Jonson 

2014: 195). Detta påvisar att det 

kanske inte var så viktigt vilken 

religion föremålet tillhörde, så 

länge det var religiöst, eller att 

den vikingatidens religioner var väldigt adaptiv. Alternativt har kvinnorna fått korsen som gåvor 

av handelsmän och valt att använda dessa då det varit gåvor. Amuletthalsbandet återfunnet i grav 

Bj 632 har flertalet olika berlocker och beslag från både nordiskt ursprung och långväga ifrån 

och är oftast omgjorda för att passa som hängen. Ett exempel på detta är ett byzantianskt mynt 

som gjorts om för att agera berlock (Hedenstierna-Jonson 2014: 195). Halsbandet har även ett 

hänge i form av en orm och ett i form av en kubbstol vilka har blivit tolkade som uttryck för den 

hedniska religionen (Gräslund 2003). Föremål som bronsskålen och sleven som också är 

återfunna i grav Bj 632 är föremål som är relaterade till tvagning, tvättning och vatten. Dessa 

föremål förekommer oftast i gravar som är statusbetingade, men dess direkta mening i gravar är 

inte studerat. Dock påvisar dem att de tillhört sfären som haft långväga kontakter, haft status 

samt viss typ av religiös aktivitet (Hedenstierna-Jonson 2014: 196). Halsbandet, skålen och 

sleven kan alla vara potentiella symboler för magi och religion som gav ägaren olika styrkor och 

förmågor. Tillsammans utgör de en signifikant religiös statussymbol vilket påvisar kvinnan i 

grav Bj 632 specifika roll som hon hade under sin samtid (Hedenstierna-Jonson 2014: 196).  

Amuletthalsband från grav Bj 632 
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5. Resultat 

Föremålen i Birkas gravar varierar stort och vissa artefakter är mer exklusiva än andra då de 

inte har förekommit i så många gravar. Om dessa föremålen var det även i sin samtid stämmer 

troligen då de oftast är gjorda av dyra material, men det kan också vara så att det inte är ett 

vanligt föremål att ha som gravgåva och har därigenom blivit ett ovanligt fynd i Birkas 

gravkontexter. De olika typerna av gravskick har stor möjlighet att berätta mycket om individen, 

men framför allt om dess samtid. Kistgravar till exempel indikerar på ett kristet inflytande i 

staden, men gravgåvorna i denna typ av grav påvisar att det hedniska traditionerna fortfarande 

vidmakthölls. Även blandningen av religiösa föremål visar den påbörjade övergången till 

kristendom, trots att det hedniska levndssättet fanns kvar. Birka skiljer sig från andra, senare 

urbana samhällen i Märlardalen. Framför allt har dess utveckling mycket att tacka till den handel 

som bedrivits, både till öst och väst. Kvinnor har haft möjlighet att delta i de flesta aktiviteter 

staden har haft att erbjuda och de har troligtvis haft mycket att säga till om då det arkeologiska 

materialet visar att många kvinnor har haft positioner med hög rang i samhället. Kvinnan verkar 

ha stått för stor del av en avancerad textilproduktion och själva varit med och handlat med dessa 

textilier. Möjligheter till självförsörjning har därför troligtvis varit stor och många kvinnogravar 

innehåller just penningpungar och silvermynt. Kvinnans dräkt verkar ha varit traditionell under 

Birkas aktiva år, men skiljt sig i den mån att den varierats av importerade tyger och assessorer. 

Smyckesuppsättningen verkar näst intill alltid innehålla de traditionellt ovala spännbucklorna 

och flera individer har även pärlor till dessa. Övriga smycken kan variera och det finns exempel 

på utlänska smycken som kommit till Birka via handel. Birka verkar ha varit en stad av 

möjligheter dess befolkning kan ha haft ett öppet sinne tolkat utifrån denna undersökningen. 

Även här kan handeln haft stor roll – befolkningen kom i kontakt med många nya och annorlunda 

kulturer, både från handelsresande och genom att de själva far på handelsresor. Att ha ett öppet 

och sinne och tillvägagångssätt borde då, liksom nu, varit A och O för att få affärerna att gå 

igenom. 

Birkas gravmaterial har goda möjligheter att tolkas utifrån ett intersektionelt perspektiv och 

resultatet av undersökningen visar en närvaro av kvinnlig aktivitet i flertalet kontexter och de 

olika individerna har möjlighet att tolkas och diskuteras genom flera faktorer än enbart som 

kvinna. Gravmaterialet påvisar att kvinnorna i Birka haft en bred variation av arbeten och varit 

aktiva inom flertalet kontexter. Arbeten så som textilproduktion och handel verkar ha varit en 

vanlig företeelse för kvinnorna i Birka som tillhört det övre samhällsskiktet. Kvinnorna i Birka 

har varit aktiva inom religionsutövande, speciellt inom fertilitet, barnaföddande samt ritualer 

kopplade till döden vilket har gett henne en viktig position – det är hon som haft den religiösa 

’makten’ av livets början och livets slut. Diskussionen kring huruvida gravgåvorna är en 

reflektion av individen eller individens familj har belägg för båda sidor, men trolitvis har det för 

de vuxna individerna delvis varit en tolkning av vem individen var och gjorde i livet då dess 

gåvor var menade att följa med i efterlivet. Däremot hade troligtvis individen en stark 

sammankoppling i sitt arbete till vad familjen var aktiv inom och på så sätt blir individen en 

reflektion av sin familjs ämbete också. En intersektionel tolkning visar att flera variablarar krävs 

för att utstaka en individ eller grupp samt påvisar att ett större spann av faktorer att ha i beräkning 

vid tolkandet av gravar ger en mångsidig tolkning vilket kan öppna nya dörrar för en klarare bild 

av historien och kvinnans roll. Kvinnorna får identiteter och är inte längre passiva i historien, 



tillika har den privata sfären fått en bredare tolkning och en förtåelse kring att de sysslor 

inkuderade på detta plan bör tolkas som arbete. Tolkningen möjliggör även för kvinnor att ha 

flera arbeten, till exempel både textilproduktion och handel, eller religiöst betingade arbeten och 

textilproduktion.   

Frågan om man kan se skillnad mellan status och makt i gravarna är svårtolkad och ett 

konkret svar kan inte ges. Status lyser igenom gravarna tydligt då det är individer som tillhört 

det övre sammhällsskiktet. Tolkning av makt finns det belägg för utifall man valt att se 

handelspositioner eller religiösa positioner som en indikation till detta.   
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6. Sammanfattning 

Birka har varit en plats olik andra i Mälardalen under dess samtid. På grund av handel och 

stort kontaktnät tillät det befolkningen att skapa nya identiteter och möjligheter. Stadens gravar 

visar upp flertalet olika individer och flera av dem anses kontroversiella då de inte följer ramarna 

för tidigare identiteter. Birka har gett människor, inte minst kvinnor möjligheter till utveckling, 

både som grupp och som individ och normerna har kunnat förändras i och med urbaniseringen. 

Birka visar upp flera exempel på normbrytande kvinnor, deras arbeten och den status och 

maktposition de har haft. Birka har tillhört ett av de tidigaste urbana samhällena i Skandinavien 

och varit med och skapat nya förutsättningar för kvinnor och deras positioner i framtiden. En 

intersektionell tolkning av kvinnliga gravar visar upp en mångfacetterad bild av individerna med 

de olika kategorierna som bakomliggande utgångspunkt. Kvinnorna i Birka utlovar ett brett 

spektrum av möjligheter, inte bara för sig själva i deras samtid, utan även för forskningen idag. 

Tack vare en plats av möjligheter, både i dåtiden och idag, ger Birka oss möjligheten att 

fortfarande hitta möjliga svar och nya infallsvinklar på historien, samt att bättre förstå hur vårt 

samhälle kom att formas som det ser ut idag. På detta sätt skulle Birka kunna ses som 

möjligheternas stad där kvinnan har varit mycket mer än det andra könet, hon har varit sig själv! 
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