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Abstract 

 
 
Menard, E. 2018. Kvinnliga gravar under Vikingatid. 
Menard, E. 2018. Female graves during Viking Age. 
 
 
The aim of this thesis is to examine female Viking burials during the Iron Age. Issues such as 
what is a grave and in what way gender studies have influenced Viking woman`s research are 
the focus issues in this study. How has the view of male and female in graves changed over 
time and how have the objects in these graves influenced the gender approach?  I will in this 
essay delineate myself to the Viking age during the 800-1050 AD. The geographical 
demarcation is Scandinavia and my intention is to focus on analyzing three excavated graves 
interpreted as female. In this way I will try to understand various researchers interpretation of 
gender. This study is a qualitative research overview through literature studies.  
The result showed that the objects in the graves were previously interpreted as typically female 
or male, but that earlier view must now go through a paradigm shift. The archaeologist must 
now interpret the graves in a completely new way, where you can use genus archaeology along 
with other analyzes to broaden the previous approach, and not interpret the subjects as typically 
male and female according to old standards. 
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1. Inledning 

” Then the high-born lady saw them play the wounding game, 

she resolved on a hard course and flung off her cloak; 

she took a naked sword and fought for her kinsmen`s lives,  

she was handy at fighting, wherever she aimed her blows”.  

 

The Greenlandic Poem of Atli (s.49) (Larrington,1996). 

 

Traditionellt sett har arkeologin och historien tolkat vikingavärlden som dominerad av män, 
och majoriteten av forskningen har koncentrerats på att undersöka hur livet och den materiella 
kulturen var för den manliga delen av samhället. 

Men det finns skriftliga källor från den yngre medeltiden som visar att det under 
vikingatiden fanns kvinnliga vikingar som stred sida vid sida av männen. Men trots detta 
återkommande tema i skrifterna och även både målningar och i poesi, så har dessa kvinnliga 
krigare ej accepterats som ett mytologiskt fenomen (Gardela 2013: 273-314). 

     Detta beror säkerligen på att gravfynd såsom vapen ofta har tolkats av arkeologer som typiskt 
manliga, och gravfynd såsom hushållsredskap, nycklar, smycken, vävstolar och vävtyngder ofta 
förknippas med kvinnor. Men den senaste tidens uppmärksammade artikel av Hedenstierna-
Jonson et al. (2017) har visat att detta inte alls stämmer. Med hjälp av DNA har Hedenstierna-
Jonson et al. (2017) fastställt att en tidigare grav (grav nr 581) på Birka, med typiskt manliga 
gravgåvor såsom svärd, kniv, yxa, spjutspetsar, sköldbucklor, spelpjäser, häst och utrustning 
till häst, i själva verket var en kvinna – en kvinnlig vikingakrigare. Denna studie har 
omkullkastat alla de tidigare teorier och normer som finns. Det finns fler studier som visar att 
våra tidigare föreställningar om manligt och kvinnligt under vikingatiden behöver omvärderas. 

Jag önskar skriva om och undersöka kvinnliga gravar under vikingatid. Anledningen till att 
jag har valt detta ämne är att jag tycker att vikingatiden och dess gravar och gravfynd är en 
väldigt spännande och fascinerande tid inom arkeologin. Jag vill studera de kvinnliga gravarna 
även på grund av att kvinnorna ofta glöms bort, och om de nämns så är de ofta förknippade med 
normativa värderingar som är förankrade i våra föreställningar om vikingatida könsroller. Dessa 
normer kan till exempelvis vara att kvinnorna var viktiga personer inom hushållet och inom 
hantverk såsom vävning, men sällan nämns i andra sammanhang såsom i ledarroller eller i krig. 

Jag önskar analysera detta fenomen och undersöka om synen på manligt och kvinnligt i det 
vikingatida samhället har ändrats genom åren och om synen på manliga och kvinnliga gravar 
från denna period har förändrats över tiden. Också om vilken koppling vikingatida 
kvinnoforskning har till genusvetenskap och om hur den växte fram inom arkeologin. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka kvinnliga vikingatida gravar under järnåldern. 
Frågeställningar såsom vad är en grav och på vilket sätt genusvetenskapen har påverkat den 
vikingatida kvinnoforskningen är fokusfrågor i denne studie. Hur har synen på manligt och 
kvinnligt i gravar förändrats över tiden och hur har föremålen i dessa gravar påverkat synsättet 
på könsbestämning? 

1.2. Metoder, källor, avgränsning 
Den tidsmässiga avgränsningen är vikingatiden under järnåldern med traditionell datering till 
ca 800- 1050 e. Kr. Den geografiska avgränsningen är Skandinavien. Min intention är att 
fokusera analysen på tre utgrävda gravar - som tolkats som kvinnliga för att få en förståelse för 
forskarnas tolkning av könsbestämningen genom fyndmaterialet och DNA-analyser. 

Gravfynden jag tar upp i uppsatsen har jag studerat via litteratur men också studerat fynden 
på museum, och jag har även gjort fältbesök vid områden där man grävt ut gravarna samt tagit 
fotografier av några av dessa gravar. 

Denna studie är en kvalitativ forskningsöversikt genom litteraturstudier. Information om 
enskilda fornlämningar hämtas från fornsök FMIS samt SGU och Lantmäteriet. 

1.2.1. Genus 
Undersökningen i denna uppsats involverar genusvetenskapens introduktion i arkeologin och 
har säkerligen påverkat den kvinnliga vikingatida forskningen. Därför menar jag att det är 
väsentligt för denna studie att presentera begreppet genus. Enligt Elisabeth Arwill-Nordbladh 
(2001: 11) kan den arkeologiska forskningen med hjälp av genusperspektiv göra det möjligt för 
en bredare och nyare uppfattning som behandlar människans sociala liv under förhistorien. 

Genus speglar inte bara skillnaderna mellan män och kvinnor utan om hur människor 
samspelar och skapar ett socialt rum runt sig (Sørensen 2000: 7). 

Begreppet genus introducerades i slutet av 1980-talet som en översättning av det engelska 
begreppet gender. Inom engelsk och amerikansk forskning har gender använts sedan slutet på 
70-talet. Begreppet var framsprunget ur en önskan om att skilja ut den kulturella och sociala 
dimensionen från den biologiska i diskussionen om manligt och kvinnligt. I den svenska 
forskningen har genus definierats som de sociala och kulturella tolkningarna av de biologiska 
olikheter som finns mellan män och kvinnor. Arkeologer har genom att synliggöra 
genusperspektivet tagit fram kunskaper om kvinnors roller och positioner inom många olika 
samhällen. Ett tema som länge stått i fokus är social position hos järnålderns och vikingatidens 
kvinnor, vilket har identifierat flera kvinnliga aktörer (Arwill-Nordbladh & Hjørungdal 1999: 
452-455). 

1.3. Källkritik 
Genom att jag har försökt vara öppen och samtidigt känna till de eventuella olikheter som kan 
finnas i skilda tolkningar och åsikter som forskarna och författarna kan ha, ges en mer 
nyanserad bild över kunskapen som finns. 

Att arkeologiska utgrävningar med dess dokumentation och rutiner har utvecklats genom 
åren gör att de äldre utgrävningarna kan ha vissa brister, och dessa brister kan finnas i det 
äldre material som presenteras i studien. Politiska intressen och kulturella rörelser som var 
aktuella då forskarna skrev litteraturen kan även påverka tolkningen av de arkeologiska 
fyndmaterialen.  
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 En del av eller vissa delar av den litteratur som jag har valt att ta med kanske inte har en 
direkt koppling till gravar och gravfynd. Men jag har ändå valt att ta med dem då de tillför 
läsaren en inblick och en bakgrund till ämnet. 
 

2. Tidigare forskning 

2.1. Tidigare forskning av gravar och gravfynd 
När det gäller forskning om gravar och gravskick menar Kristin Jennbert (1988: 87) att detta 
har varit en av de viktigaste källorna i den arkeologiska forskningen alltsedan Worsaae 
formulerade betydelsen av de slutna fynden för kronologiska och typologiska studier. Gravar 
har använts på ett flertal olika sätt och har upptagit en central plats i flera arkeologiska arbeten.  

 På 1800-talet och i början på 1900-talet var kronologiska och typologiska problem det 
centrala inom den arkeologiska forskningen. Men man hade samtidigt ett stort intresse av att 
diskutera kulturhistoriska och ibland även religiösa aspekter med hjälp av gravmaterialet. 
Senare under 1900-talet undersökte man begravningsseder för att urskilja kulturgrupper, den 
så kallade normativa kulturaspekten. Sedan kom New Archaeology med sina dynamiska 
arbeten om sociala dimensioner av bland annat Arthur Alan Saxe 1970 och Lewis Binford 
1971, där gravsed relateras till social position och graden av komplexitet i samhället (Jennbert 
1988:87).  

 Hur man tolkade de vikingatida kvinnorna berodde på vilka gravfynd som tolkades som 
manliga respektive kvinnliga i gravarna. I Mecklenburgisches Jahrbuch – Mecklenburgska 
historie och fornminnesföreningens årsbok från 1837 debatterar man om hur man i 
”fornkristna” gravar kan se om det är män eller kvinnor som ligger i dem. Man beslöt sig då 
för att dela upp de olika föremålen i gravarna i grupper för män och kvinnor. Svärd för männen 
och nålar för kvinnor (Hjörungdal, 1998). Detta synsätt höll i sig fram till 1900-talet, då man 
istället hade två stereotyper – ”woman the gatherer” och ”man the hunter”, och man kallade 
dem även kvinnogravar och männens gravar var vapengravar (Stjernquist, 1955). Arkeologer 
tolkade alltså vilket kön skeletten i gravarna hade, beroende på vilka artefakter som fanns i 
graven (Effros 2000:1). Detta synsätt på gravfynd lever kvar än idag trots att arkeologer i flera 
årtionden bedrivit genusforskning. Arkeologer har än idag svårt att erkänna att kvinnor i 
forntiden kunde vara ledare och ekonomiskt mäktiga (Arwill- Nordbladh, 2001).  

 Harrison (2009: 250-284) menar att forskarna inom arkeologi från 1800-talet och 1900-
talets början aktivt valde att lyfta fram en viss typ av bild av vikingatiden. Det kan vara därför 
vi känner till de manliga personerna, som den fiktive Röde Orm eller de verkliga äventyrarna 
Erik Röde och Leif Eriksson. Men vi vet ingenting om de kvinnliga kolonisatörerna och 
upptäckresande Gudrid Torbjörnsdotter och Frejdis Eriksdotter. Vi sammankopplar också ofta 
runor med män som reser stenar efter andra mäktiga män, men vi vet t.ex. ingenting om de 
kvinnor i Uppland som lät rista runor för att markera sitt territorium mot rivaliserade jordägare. 
Helheten av 1800-talets bild av vikingatidens behornade hjälmar, bärsärkar, vackra långskepp, 
väna kvinnor och stora festhallar, bokstavligt talat badar i romantik. Men detta säger mer om 
1800-talet, än om vikingatiden.  
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Vikingatiden formades av 1800-talets illustratörer, författare, konstnärer, sagoberättare 
mm och blev början på en guldålder i svensk historia. Man anser att det är under vikingatiden 
som Norden får sin första storhetstid och på riktigt träder in i världshistorien med styrka och 
kraft. Under 1800-talet skedde flera förändringar i landet, omvälvande regeringsformer och 
man ville då skapa nationell gemenskap och enhetlighet. Vikingen blev därför en viktig 
symbol som enade folket i Skandinaviens, även om gränserna förändrades. Vikingatiden och 
vikingen blev i Sverige nationalromantisk och en tidsperiod att se tillbaka på med stolthet 
(Harrison 2009: 250-284). 

 Enligt Hall (2007: 34) är vikingakvinnorna överträffade av män i antal både i de 
arkeologiska och i de skriftliga källorna under vikingatiden, men det finns indikationer på att 
kvinnorna deltog i många av den tidens viktiga händelser. Några av dessa kvinnor reste med 
sina män på plundringståg när de drog ut i viking. De anglosaxiska krönikorna berättar att när 
engelsmännen framgångsrikt attackerade ett vikingaläger i Benfleet, Essex, 893 så tog de 
tillfånga både kvinnor och barn, bland annat en hustru och två söner till en vikingahövding. 
Kvinnor och för den del även män av kunglig eller aristokratisk börd lyfts fram oftare i de 
anglosaxiska krönikorna. Kvinnor av hög status har enligt Hall (2007: 34) blivit behandlade 
frikostigt, i alla fall vid döden och gravläggningen.  

 Även om man tidigare inom arkeologin hade gett kvinnor och även barn mindre 
uppmärksamhet än männen under vikingatiden, så har flera forskare undersökt kvinnornas roll 
via gravar och gravfynd sedan 1970- 80-talet. En av de mest kända forskarna är Judith Jesch 
(1991) och Jenny Jochens (1996) som har demonstrerat att kvinnorna inte var några passiva 
medlemmar inom familjen som endast tog hand om barnen och djuren och hade fullt upp med 
att laga mat och väva. De hade en komplex roll som involverade resor, ledarroller, hade ansvar 
för kulturella och spirituella ritualer, en viktig roll vid införandet av kristendomen och som 
krigare (Gardela, 2013: 274).  

2.2. Tidigare forskning om genus 
Arwill-Nordbladh & Hjørungdal (1999: 452-455) menar att arkeologin sedan länge diskuterat 
frågor som kretsat kring ordnande av det arkeologiska materialet efter funktion och 
tidssammanhang. Andra viktiga frågor som diskuterats och analyserats är hur förhistoriska 
samhällen har organiserat sitt livsuppehälle under vissa speciella förutsättningar såsom en 
specifik naturmiljö. Att erhålla närmare svar på dessa frågor är viktiga för vår förståelse och 
kunskap av förhistorien, men det leder oss vidare till andra frågor om relationer och dynamik 
som uppstår mellan människor när de lever tillsammans. Under det senaste årtiondet har 
genusperspektiv blivit allt mer etablerat inom arkeologin och inom dess forskning och 
diskussion vilket har lett till att kvinnligt, manligt och transgender perspektiv diskuteras.  

Genusvetenskap inom arkeologin började växa redan under 1960-talet och grundades 
mycket på att lyfta fram kvinnliga forskare inom yrket men också inom historien och 
museivärlden. Genusvetenskapen är en viktig del inom arkeologin som fokuserar mycket på 
samhällets förändring över tid (Sörensen, 2000:7). Genusdebatten började 1984, men då under 
namnet feministisk arkeologi, med de två kvinnliga forskarna Spector och Cockney i täten. De 
framförde åsikter om att arkeologin då var överskuggad av de förutfattade meningar och de 
åsikter som fanns bland arkeologer och forskare. Forskningen då var färgad av de 
könsfördelningar och ”mans- och kvinnosysslor” som var norm på 1980-talet (Gilchrist 2009: 
2). I och med den tredje vågens feminism skiftade fokus från att lyfta fram kvinnors roll i 
historien till att arbeta med en mer komparativ metod som ser skillnaden som finns mellan 
kvinnligt och manligt kön men också till att se skillnader i ålder: både hos kvinnor och män 
men även med fokus på barn i relation till vuxna (Gilchrist 2009: 4).  
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Att forskning och tolkning av förhistoriska kvinnor har påverkats av samtidens 
samhällsnorm är något som tydligt framkommer i Arwill-Nordbladh forskning (1998:3). Hon 
menar att en mansdominerad forskning har etablerat en syn på kvinnorna under vikingatiden 
som den nyckelbärande husmoderns som hade hand om barnen och att dessa var som en separat 
grupp i samhället. Kvinnorna blev osynliga jämfört med den manliga vikingen som var ansiktet 
utåt i den här perioden. En period som tolkats som mycket krigisk och manscentrerad period 
(Arwill- Nordbladh 2001:17)  

Den så kallade gendergruppen från den arkeologiska institutionen i Lund skapades 1993 
och skrev tillsammans ett samlingsverk för att lyfta fram genusvetenskapen, och detta sågs som 
provokativt av många doktorander inom samma institution. När samlingsverket sedan släpptes 
år 1999 hade genusvetenskapen fått en större del av undervisningen och sågs mer som en 
självklar del i den arkeologiska forskarmiljön (Caesar et al., 1999).  

Att arkeologer fastställer kön på skelettet i graven genom att dela upp gravfynden i manliga 
och kvinnliga gravfynd, bekräftar att vi än idag lever med moderna stereotyper av könsroller 
(Gilchrist, 1997: 42-58).  
 

3. Gravar under vikingatiden 

3.1. Vikingatiden 
Vikingatiden har av många definierats att börja då skandinaverna attackerade de brittiska öarna, 
som enligt de skriftliga källorna startade runt år 787 (Hines, 1984, 1996), år 793 mot Lindisfarne 
och runt år 795 mot Irland. Detta har gjort att det blivit bekvämt att benämna år 800 e.kr till 
vikingatiden. Vikingatiden är en period i slutet av järnåldern och innan medeltiden. Dessa två 
epoker skiljer sig åt på många sätt och vikingatiden blir därför en förbindelse mellan två helt 
skilda världar som innebär många förändringar både i samhällsstrukturen, religiöst och för 
individerna i sig. Vikingatiden kommer att gå från ett hedniskt samhälle med asatro till en 
kristen värld där könsrollerna såg helt annorlunda ut (Steinsland & Meulengracht Sørensen, 
1998). 

Vissa hävdar att detta var en period där kvinnor hade mest makt i hela vår historia medan 
vissa andra menar att kvinnor under vikingatiden inte hade någonting att säga till om. 
Vikingatiden varade från mitten av 700-talet till mitten av 1000-talet och det hann hända mycket 
på dessa år som innebar förändringar i de nordiska länderna. Nordborna seglade på handelsresor 
och plundringståg och genom alla lärdomar och nya idéer förändrades deras världsbild och 
samhällsform. Under denna period kristnades också Norden och långsamt började en kulturell 
och politisk förändring att ske i det vikingatida samhället. Kristendomen gjorde att Norden sakta 
men säkert blev en del av det övriga Europa (Steinsland & Meulengracht Sørensen, 1998).  

Vikingatiden 800-1050 e. Kr. var en expansiv tid. Det är även ett fascinerande tidsavsnitt i 
Nordens förhistoria där forskningen har intensifierats under de senaste åren. Man kan inte se 
någon enskild faktor bakom vikingarnas expansion, utan det ligger olika yttringar och orsaker 
bakom de långa färder som påbörjades mot slutet av 700-talet (Burenhult 1999: 346-347). 
Olikheterna mellan Danmark - Norge å ena sidan och Sverige å den andra märks särskilt starkt. 
I väster från Danmark och Norge var det plundringsfärder och kolonisationsföretag medan det 
i öster från Sverige utvecklades ett finmaskigt nät av handelsvägar och kolonier som gav 
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östersjöområdet stora mängder exotiska produkter och silver, främst från kalifatet i Arabien. 
Man kan tro att det var dramatiska vikingafärder med ständiga häradståg under vikingatiden, 
men de som drog i ”viking” utgjorde en minoritet, och flertalet av de människor som levde 
under vikingatiden var i bondesamhällen (Burenhult 1999: 347-348).  

3.2. Grav och gravskick 
Det finns många olika tolkningar av vad en grav är och inte en gemensam definition, och 
varierar med syftet. En definition är att en grav ska innehålla en begravning, alltså medvetet 
deponerade ben av människa och/eller djur. Men det finns andra definitioner som snarare 
betonar den bedömda anläggningens läge och konstruktioner (Gansum 2004:112, Engström & 
Wiborg, 2006:18). Anna Röst (2016) har valt att inte alls arbeta med begreppet grav utan 
benämner analyslokalerna som ”platser med stenkonstruktioner och 
boendekonstruktioner”(Röst, 2006). 

Kaliff (1997:68) definierar en grav som en sista viloplats för den döda, ett sätt att förvara 
de sista jordliga kvarlevorna. Men gravarna kan ha fler funktioner än så. Utformningen på 
gravarna kan vara en del av en religion då personer med samma tro begravs på ett likartat sätt. 
Edsman (1987: 223) menar att det inte heller är ovanligt att individers betydelsefulla kvarlevor 
kan ses som reliker inom många religioner. För utövning av en religion där man kanske tillbeder 
eller har offerritualer kan gravar utgöra en viktig plats. Kaliff (1997:68) menar vidare att rent 
teoretiskt kan en stensättning med brända människoben kunna vara ett altare med en 
bengömma. Men det behöver inte vara någon motsättning mellan altarfunktion och 
gravfunktion, ett röse och en stensättning kan ha båda funktionerna samtidigt. 

Att anlägga en grav och en stensättning var en process i flera steg enligt Olausson (2008: 
263). Först skulle marken rensas och förberedas, och det har ibland diskuterats om det tunna 
sotlagret som ibland återfinns kan vara rester av marken som svedjats. Sedan mättes 
stensättningen ut och markerades med linjer eller sten i marken. För att få den rund användes 
en markör i mitten som man utgick ifrån för att få utgångspunkten cirkelrund. Den döde brändes 
sedan på ett gravbål och de kvarliggande benen antingen samlades ihop för att placeras i en 
urna eller i annan gravgömma eller lämnades liggandes i resterna från branden. Därefter 
byggdes den skyddande stensättningen efter ett förutbestämt mönster över benen (Olausson 
2008: 263).  

Den flacka vällagda stensättningen torvades så småningom över och gömdes på så sätt för 
eftervärlden. Under den yngre järnåldern förändrades utseendet på gravarna successivt och de 
tidigare flacka stensättningarna ersattes av mer välvda stensättningar som förblev väl synliga i 
landskapet. Dessa stensättningar byggdes upp annorlunda med fler lager av sten. Men vissa 
delar av den äldre järnålderns formspråk hos stensättningarna levde kvar i den yngre järnåldern 
(Bennet 1987: 189). 
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Bild 2. Ovan en bild på järnålderns gravar och dess yttre utformning. Gravarnas yttre utformning under olika 
delar av järnåldern. Starkt schematiserad bild (efter Bennet 1987 a:20, fig 9). 
 
 
 

3.2.1. Vikingatida gravskick 
I Skandinavien kan man se att gravarna har styrts av regional sed under vikingatiden i 
järnåldern, när arkeologer jämför dess olika gravskick. Vissa människor blev kremerade under 
järnåldern och begravda i så kallade brandgravar och vissa blev begravda i skelettgravar. Social 
status och den politik som då var aktuell är viktiga faktorer för hur man begravdes. Hall 
(2007:172) menar att människornas sociala status reflekteras ibland i hur mycket värdeföremål 
som begravts med personen. Denna väldigt tydliga överkonsumtion av värdesaker gör att man 
kan sätta vissa gravar under epitet som ”kungliga”, ”aristokratiska” och ”hövdingagravar” (Hall 
2007:172).  

Från folkvandringstiden och framåt kom brandgravskicket successivt att bli det mer 
dominerande gravskicket. Det finns flera förklaringar till varför de döda brändes, en förklaring 
kan, såsom indikeras i Ib Falands reseskildning från 900-talet e kr, att den dödes själ släpptes 
fri genom brandröken, och med hjälp av den färdades vidare till dödsriket. En annan förklaring 
är att det kan ha funnits en rädsla för att kroppen skulle gå igen vilket förhindrades vid branden 
då kroppen förstördes (Kaliff 1992: 60).  

I Mellansverige och i Mälardalen dominerar höggravfälten under den yngre järnåldern. De 
flesta rösena är försedda med kallmurade kantkedjor och har ursprungligen haft gravklot som 
prydnad (Burenhult 1999: 295). Enligt Gustaf Trotzig (1999: 474) är en vanlig gravform under 
den yngre järnåldern en brandgrav som sedan täckts med en hög som kan variera i storlek, men 
oftast är något mindre än 10 meter i diameter. I brandlagret kan man finna de förbrända resterna 
av den döde och även hens häst och hund samt utrustning som hen fått med sig. Oftast kan man 
finna de brända benen från skelettet i ett lerkärl eller i en kittel av järn eller i ovanliga fall av 
koppar – om det är en mer påkostad begravning. Trotzig (1999: 474) menar vidare att i det 
omgivande brandlagret kan ligga förvridna dräktsmycken, vapen, seldon till häst, beslag och 
nitar av kistor m.m. Det finns även gravar där den döde gravsatt i skepp utan att brännas, som 
sedan inneslutits i en storhög av det slag som de berömda gravarna från Gokstad, Tune och 
Oseberg i Norge. Vid seden av dessa kremerade gravskick förekom även jordbegravningar i 
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träkistor, gropar skodda med sten och gravkammare (Trotzig1999: 474).    

3.3. Typiskt kvinnliga och manliga vikingagravar 
Som jag nämnt tidigare finns det ingen enkel uppdelning mellan kvinnliga och manliga 
gravar. Vad som skiljer könen åt, är de gravgåvor som de blivit begravda med. Både kvinnor 
och män var begravda med olika verktyg som representerar antingen det de arbetade med eller 
deras sociala status. Det finns några traditionellt typiska standarduppdelningar som jag tänkte 
gå igenom. Jag ska sedan undersöka vidare om denna uppdelning verkar stämma. 

Ovala spännbucklor verkade endast användas av nordiska kvinnor, man har hittat dessa 
endast i kvinnliga gravar i Norden (Jesch 1991: 9). Svärd, sköldar och andra vapen verkar 
mest sammankopplade med män. Trots att det finns vissa kvinnliga gravar med vapen, är de ej 
vanliga. Genom den arkeologiska historian, har vapen varit ett manligt attribut och använts till 
att könsbestämma gravar, så som ovala spännbucklor har använts för att könsbestämma de 
kvinnliga gravarna (Jesch 1991: 19). Smycken av olika slag har hittats i kvinnliga gravar. 
Armband, halsband, hängsmycken och smycken i olika metaller var burna av kvinnor och 
speciellt glaspärlor är ett typiskt fynd i kvinnliga gravar (Jesch 1991: 10).   

Spjut och järnstavar är väldigt speciella objekt. Spjut har man funnit i både kvinnliga och 
manliga gravar, kanske mer vanligt i manliga gravar där de tolkats som krigsvapen eller 
jaktvapen. När de hittats i kvinnliga gravar har kvinnan tolkats som en trollkvinna. Skrivna 
källor berättar om völvor som höll i ett spjut eller järnstavar som en trollstav. Om en kvinna 
hittas med en järnstav så var hon troligtvis en trollkvinna och om hon hittas med ett spjut så 
tolkas det som ett substitut till en järnstav som används vid magiska ritualer (Gardela 2013: 
299).  

Nycklar har nästan enbart hittats i kvinnliga gravar och har tolkats som om kvinnorna är 
huvudansvaret för hushållet, särskilt när männen var ute på för att idka handel eller vid 
krigsräder. Nycklar var en del av den kvinnliga dräkten under vikingatiden, och de bar 
nycklarna i en kedja på utsidan av dräkten för att visa deras makt över gården och gårdens 
ägodelar (Gräslund 2001: 93). Saker som man använder vid vävning som sländtrissor, nålar, 
vävtyngder, och andra vävredskap har man funnit nästan bara i kvinnliga gravar. 

Köksutrustning däremot har man funnit mestadels i kvinnliga gravar men förekommer 
även i manliga (Jesch 1991: 19). Saker som är associerade med jakt såsom pilbågar, pilar, 
pälsar återfinns i manliga gravar. Pälsar var viktiga vid byteshandel och har påträffats i både 
kvinnliga och manliga gravar, men har det även ingått jaktföremål kan man troligtvis tolka det 
som att personen varit en jägare. I vissa rika jaktområden som i Aurland i Norge, har det 
påträffats pilspetsar i flera kvinnliga gravar vilket ger en indikation att kvinnor deltog i jakt 
(Dommasnes 1982: 77). 

Verktyg för jordbruk, smidesverktyg, vågar och vikter, dessa gravfynd visar att personen 
hade ett speciellt yrke. Under vikingatiden återfinns dessa mest i de manliga gravarna, men 
19% har legat i kvinnogravar i Skandinavien enl Jesch (1991: 21,37). På Birka har just 
flertalet vågar och vikter återfunnits, men det är inte så konstigt då Birka under vikingatiden 
var en av de viktigaste handelsstäderna (Jesch 1991: 21,37). Jordbruksarbete var det mest män 
som utförde, men man har hittat skäror även i kvinnogravar som indikerar att kvinnorna var 
delaktiga i skörden (Jesch 1991: 19). 
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4. Tre fallstudier av kvinnliga vikingagravar och dess 
gravfynd 

Det bästa sättet att få en så tydlig bild som möjligt över vilka arkeologiska källor som finns 
över kvinnliga gravar och de gravfynd man funnit, är att presentera olika fall av kvinnliga 
gravar. Jag har endast valt att inkludera 3 olika gravar i Skandinavien, en från Norge, en från 
Sverige och en från Danmark. Detta för att de är någorlunda jämförbara men även ligger på så 
pass skilda ställen så att det även kanske visar en intressant skillnad. De har även så pass olika 
gravfynd så att även det ger en intressant aspekt på den kvinnliga vikingagraven. Jag vill titta 
på om alla kvinnliga vikingatida gravar är någorlunda lika vad gäller dessa gravfynd, eller finns 
det en stor skillnad och vad kan det då kan berätta.  

 En till aspekt är att jag även valt dessa gravar på grund av att jag har besökt den ena graven 
– Osebergsgraven, och där blev intresserad och fascinerad av ämnet vikingatida kvinnogravar. 

När jag började studera graven och gravföremålen i Osebergsgraven upptäckte jag även att 
graven var ett återkommande ämne inom genusdiskussioner och forskning på kvinnorna under 
vikingatiden. Min första tanke var att undersöka detta närmare. Det var då jag fann de andra två 
gravarna. 

Jag anser att mitt syfte och frågeställningar kan relateras till mitt analysmaterial. 

4.1. Kvinnorna i Osebergsgraven 
Osebersggraven är en av Skandinaviens mest kända, största och rikaste kvinnograv från 
vikingatiden. Det är en rik högstatusgrav som har analyserats tidigare i förhållande till 
genderperspektivet och som ibland används som ett exempel på kvinnor med makt. Den 
praktfulla kvinnograven från Oseberg i Vestfold, Norge, var en stor gravhög och år 1904 
påbörjades en utgrävning (Arwill-Nordbladh 1998:85, Jesch 1991:31).  
  I gravhögen fann man det så kallade Osebergsskeppet som var 21,6 meter lång och 5 meter 
bred. Inne i skeppet fanns en kammare och där låg efterlämningarna av två kvinnor, en stor 
mängd praktföremål och personliga tillhörigheter. Det fanns järnkittlar och träföremål som 
skopa, pall, tråg, minst 11 tinor (byttor), tunnor och sänghästar, spår av sängutrustning, 
sängtextilier i form av fjädrar och dun och fragment av tre sängar. Det fanns även spår från flera 
kistor, en med spår av vetekorn och vildäpplen, andra som hade spår av kammar, sax, skinn- 
och tygrester av fin kvalitet, tränålar, hästbroddar med mera. I graven fann man även spår av 
större fynd som tre vävstolar, vävföremål, fyra vackert utsnidade trästolpar som prydde skeppet, 
en vackert snidad trävagn med två vagndrag, fyra slädar med tre släddrag och spår av flertalet 
tält. Man fann också skeppsutrustning som en landgång, ankare av järn, minst 30 åror, 
skelettrester från flertalet olika djur som 13 hästar, en oxe och fyra hundar (Arwill-Nordbladh 
1998: 94, Jesch 1991:31, Rydh 1926:138). 
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Bild 3. Vagn i vackert snidat trä, vackert snidat djurhuvud på trästolpe samt trä-släde. Bilder tagna av författaren 
sommaren 2017 på Vikingskipshuset, ett museum på Bygdoy i Oslo. 
 

En ekkista fanns placerad vid gravkammarens östra vägg och den hade ett lock som gick 
att låsa. Ett föremål i kistan var en sländtrissa som man använde för att spinna, ett skinn utan 
päls så vi vet inte vilket djur det var. I kistan fanns även ett lång ihåligt trärör av björk som 
var delat i två delar som förmodligen sammanbundits med lintråd. Detta har tolkats som en 
völvestav, ett redskap som kvinnan/kvinnorna har använt för att komma i kontakt med 
andevärlden. Även cannabisfröer som påträffats i graven har möjligen ett samband med 
möjligheten att göra andliga resor (Harrison & Eriksson 2007: 264). 

De osteologiska analyserna av materialet visade att det var två olika individer i graven 
och att de var kvinnor i olika åldrar. Man tolkade det som om den ena kvinnan var 
huvudpersonen och en var ”träl/tjänare” eller ”tillbehör”. En av de gravlagda kvinnorna 
beskrivs även på senare tid som en del av artefakterna. Vem av de två kvinnorna som graven 
var menad för vet man inte, men det har spekulerats om detta. Var det en drottning och hennes 
slav i graven, eller var det två jämnställda mäktiga kvinnor. Den osteologiska analysen visade 
att den ena kvinnan haft svår artros, och att den ena kvinnan var något äldre än 50 år medan 
den andra var 30-40 år (Arwill-Nordbladh 1998:100). 

Hanna Rydh (1926:140) håller fast vid en teori kring kvinnan i graven. Enligt författaren 
tillhör graven drottning Åsa vars historia kan återfinnas i Snorre Sturlassons berättelser. 
Namnet Oseberg ska ha kommit från hennes namn, gården hette tidigare Berg. Åsa var enligt 
sagorna född omkring år 800 e. Kr och var gift med kung Gudröd, kung över Vestfold och 
gården Berg. Rydh motiverar teorin med att graven är daterad till omkring 850 e.kr.  

Harrison & Eriksson (2007) skriver att ingen grav är så rik på föremål som Osebergs 
båtgrav, och ändå var det inte värdesakerna som plundrarna i första hand ville åt, de ville 
krossa en maktsymbol. I båtgraven fanns inget som speglar den schablonmässiga bilden av 
makt. Det fanns inga vapen, ingen mäktig hövding, utan två kvinnor i en båt byggd som en 
lustjakt full av snidade konstföremål av högsta klass (Harrison & Eriksson 2007: 250-284). 

 Den senaste forskningen om Osebergsgraven har en del nya synsätt och tolkningar. 
Dessa var att inga smycken har påvisats. Det är mycket troligt att graven blivit skändad, och 
att smycken då blivit stulna. Det fanns även typiskt manliga gravfynd som två yxor och 
knivar, dessa har föreslagits vara hushållsföremål tillhörande köket. Det har även föreslagits 
att det tidigare skulle ha varit en man i graven då man funnit fyra kammar, varav en tolkats 
som en hästkam. Och att det är tre par skor i graven, ämnat för tre individer. Men kan det vara 
så att de två kvinnor som legat i graven ägnat sig åt typiskt manliga aktiviteter? I de textilier 
som är återfunna i graven kan man se kvinnor som håller i svärd ute i krig (Gardela, 2013: 
292).  

 



 

15  

 
Bild 4. Osebergsskeppet i lerjord. Här är hela skeppet exponerat och begravningskammaren och de flesta 
gravfynd bortforslade. Foto: Vaering.  

 
 
 
 

4.2. Kvinnograven i Fyrkat 

Fyrkat ligger på Jylland i Danmark och är en av fyra fästningar som liknar varandra och är av 
en typ som kallas ”Trelleborgs” typ. De andra borgarna som liknar Fyrkat är Nonnebacken på 
Fyn, Aggersborg på Jylland och Trelleborg på Själland. Det är ingen som säkert vet vad man 
använt dessa borgar till men några alternativ är militärsamlingsplats, ett ekonomiskt centra eller 
en skattebetalningsstation. Parallellt längs den nord-västra sidan ligger ett gravfält och man tror 
att gravfältet och borgen är från slutet av Harald Blåtands regeringstid år 980 e.kr. då man i en 
av byggnaderna har daterat detta via en dendrokronologiskt undersökning (Price, 2002: 149-
157). 
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Bild 5. Teckning av kvinnan i grav 4. Ritad av: Torhallur Trainsson Tagen ur: Price, 2002:153. (OBS. 
Öppningen på vagnen ska vara vid kvinnans huvud, ej vid fötterna.) 

I gravfältet finns omkring 30 gravar men en av dem var annorlunda. Det var en kvinna som 
var begravd i en vagnsgrav (Hall, 2007: 172-173). Kvinnan låg utsträckt på rygg i ett 
vagnsunderrede som lyfts bort från sina hjul. Spåren av kläderna avslöjade att kvinnan varit 
enkelt klädd, troligtvis endast i en lång särk. Smyckena var inte typiska för en vikingatida 
kvinna (Harrison & Ekero Eriksson, 2007: 56-57). Det som har bevarats av kvinnan i graven 
är tandemalj och spår efter skenben, lårben, höger överarm. Kvinnan låg på ryggen i graven 
med huvudet mot väst och man tror att hon hade någon typ av kudde. Hennes högra arm låg 
böjd över hennes höft och hennes vänstra arm längs kroppen. Hon hade inte med sig några av 
de vanligare vikingatida gravfynden, men istället fanns det andra gravartefakter. Några av 
dessa artefakter var två tåringar i silver, vilket är väldigt ovanligt, vilket tyder på att hon 
kanske var barfota och bar sandaler vid begravningen. Vid huvudet låg ett brons och 
silverinfattat gotländskt dosformat spänne (Price, 2002: 149-157).  

Harrison & Ekero Eriksson (2007: 56) menar att detta spänne kanske inte alls använts 
som ett spänne, utan som en liten bägare. 

Nedanför hennes midja, och hängde säkerligen från ett bälte, fanns flera små föremål i 
berlockform, däribland en liten miniatyrstol (Hall 2007: 172-173). Harrison & Ekero Eriksson 
(2007: 57) skriver att dessa miniatyrstolar ser ut som de kubbstolar, huggna ur en trädstam, 
som långt fram i tiden användes av allmogen. Dessa gravfynd har oftast påträffats i ett fåtal 
andra kvinnogravar i södra och östra Skandinavien. Vid hennes sida låg ett järnspett, tolkat 
som ett stekspett, en trästav, och två dryckeshorn. Vid kvinnans fötter har man funnit en låst 
ornamenterad trälåda innehållande textilier. Det fanns också en griskäke och en klump av en 
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spyboll från en uggla i graven och en bronsskål med spår av frukt, bär och gräs. Man fann 
även fragment av en metallstav, som man har tolkat som en rituell stav. Dessa stavar är 
väldigt ovanliga men återfinns, såsom miniatyrstolen, i ett fåtal kvinnogravar (Hall, 2007: 
172-173).  

Man fann även spår av en träbit virad i silvertråd, som man tror är handtaget till en kniv, 
en brynsten av mörkt skiffer, en silverkedja, ett silverhänge, en klädesnål i koppar täckt med 
guld, ett guldhänge och några glaspärlor. Smycken är det silverhänge med tre stycken 
utklippta ”fågelfötter” vilka är ovanliga i Skandinaviska gravar men är vanligt i Finland vilket 
tyder på kontakter med öst (Price, 2002:155). Ett annat ovanligt gravfynd man fann i graven 
var hundratals frön från bolmört som troligtvis hade legat i en fårskinnspåse. Bolmört är en 
potent trolldryck, om den används som salva kan den ge en effekt av att man svävar, vid 
inandning kan den ge en effekt av sömnighet. Dessa ovanliga gravfynd tolkas som att kvinnan 
i graven var en person som hade kontakt med den andra världen (Hall, 2007: 172-173; Price 
2002:155). 

 
 
 

4.3. Den kvinnliga krigargraven på Birka 
Birka var en stor och viktig centralplats för handel under vikingatiden, länkat till socialt, 
kulturellt och ekonomiskt nätverk som spreds nedanför Uralbergen i Kalifatet i öst och söder 
till det bysantiska riket (Ambrosiani, 2012). Birkas populationsmängd låg ungefär på mellan 
700-1000 invånare som bestod av hantverkare, krigare och de som drev handel (Hedenstierna-
Jonson, 2014: 90-101). Över 3000 gravar är kända på Birka men det är ungefär 1100 gravar 
som har blivit utgrävda. Detta gör platsen till en av de största samlingar som finns av 
vikingagravar. En av dessa gravar, grav 581, är exceptionell i och med att den innehåller en 
komplett vapenutrustning, något som bara finns i ett fåtal gravar på Birka (Hedenstierna-
Jonson et.al, 2017).  

 Graven grävdes ut redan för 130 år sedan av Hjalmar Stolpe. Han ansåg att denna grav var en 
av de mest kompletta krigargravarna från vikingatiden och tolkade den som en mansgrav. 
Graven låg på den höga platå uppe på Birkas borgberg där vikingastadens garnison en gång 
låg. Graven innehöll gravgåvor såsom ett svärd, en krigarkniv, en yxa, ett spjut, spjutspetsar, 
två sköldbucklor, spelpjäser, två hästar en märr och en hingst och utrustning till hästarna, alltså 
en hel krigarmundering för en professionell krigare.  

 Hedenstierna-Jonson et.al (2017) kunde med hjälp av aDNA fastställa att graven, grav nr 581 
på Birka, med typiskt manliga gravgåvor, i själva verket är en kvinnlig vikingakrigare. 
Misstanken om att det kanske kunde röra sig om en kvinna i graven istället för en man har 
funnits länge då de osteologiska av skelettet visat på att skelettet har tydliga kvinnliga drag. 
Men då det rört sig om en krigargrav har forskarna en längre tid tvistat om könet. Trots att 
kvinnliga krigargravar har påträffats tidigare, har en kvinnlig krigare av denna betydelse ej 
påträffats. Forskare har motvilligt fått erkänna dessa vikingatida kvinnor med vapen (Hernaes, 
1984; Moen, 2011). 
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Bild 6. Ovan grav Bj581 illustrerad av Evald Hansen baserad på original-gravplanen av Hjalmar Stolpe, 
publicerad 1889.  
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4.4. Sammanställning över gravgåvor i tabell 
Jag har ovan sammanställt de traditionellt typiskt kvinnliga och manliga gravgåvorna   
( Effros 2000:1; Arwill- Nordbladh, 2001; Hjørungdal, 1998) för att på ett tydligare sätt visa 
hur arkeologer tidigare har tolkat de tre kvinnliga gravarna jag just redovisat.  
 

Tabell 1. Tabell uppförd av författaren som visar de traditionellt typiskt kvinnliga och manliga gravgåvorna baserat 
på informationen från Effros (2001:1), Arwill-Nordblad (2001) & Hjørnungdal (1998). 

Några exempel av gravgåvor i gravarna 
nedan: 

Traditionellt typiskt 

Manliga gravgåvor 

Traditionellt  typiskt 

Kvinnliga gravgåvor 

Osebergsgraven • 2 yxor 
• Knivar 
 
 
 

• Textilier 
• Völvestav 
• Skeppsutrustning 
• Järnkittel 
• Hushållsföremål 
• Kammar 
• Nålar 
• Vävstolar, vävföremål 
• Sländtrissa 
• Cannabisfröer 

Fyrkatgraven • Kniv 
 

• Smycken 
• Völvestav 
• Dosformade spännen 
• Tåringar 
• Miniatyrstol 
• Järnspett 
• Trästav 
• Två dryckeshorn 
• Klädesnål 
• Glaspärlor 
• Frön från Bolmört 

Den kvinnliga krigargraven på Birka. • Svärd 
• Krigarkniv 
• Yxa 
• Spjut och spjutspetsar 
• Två sköldbucklor 
• Spelpjäser 
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5. Analys 

I texten nedan kommer olika exempel från uppsatsens tidigare kapitel att studeras mer 
ingående, och även hur genusperspektiv kan kopplas till hur synen på manligt och kvinnligt i 
gravar förändrats över tiden. Vi ska även analysera närmare hur föremålen i dessa gravar 
påverkat synsättet på könsbestämningen. Marie Louise Stig Sørensen skriver i sin text (2009: 
257) om hur genus kan appliceras på de vikingatida människorna och ställer sig frågan om 
vikingarna hade ett liknande genustänk som vi har idag. Sørensen ställer sig även frågan om 
hur genus kan studeras i förhållande till den materiella kulturen och människors olika 
identiteter. Alla dessa frågor som uppstår kring genus, hur det syns och vad det är, utvecklar 
forskningen framåt genom nya analyser kring hur genus kan synas i förhistorien genom dess 
artefakter. Sørensen (2009: 258) anser att genustolkningar kring det arkeologiska materialet i 
början av 1970 -80-talet växte fram ur kampen för jämnställdhet. Forskningen byggde därför 
mycket på att lyfta fram de förhistoriska kvinnorna, och den materiella kulturen användes ofta 
för att visa rikedom och makt som skulle ha varit lika eller högre än de förhistoriska männens. 

Osebergsgraven som tidigare nämnts är ett bra exempel på en rik vikingatida kvinnograv 
som många gånger studerats ur ett genusperspektiv. Redan från början av utgrävningen, innan 
den osteologiska analysen gjorts, var det klarlagt att Osebergsgraven var en kvinnograv. 
Tolkningen grundade sig på de fynd som hittades utanför själva gravkammaren (Arwill- 
Nordbladh 1998: 100). Hon diskuterar i sin avhandling kring Osebergsgraven ur ett 
genusperspektiv (1998), och hur man har tolkat artefakterna under utgrävningens gång som en 
kvinnograv. De olika gravfynd som har tolkats som typiskt kvinnliga har varit de olika 
vävredskapen som använts i textilarbeten. Redskap som kopplas till matlagning som byttor, 
tråg och andra redskap har tolkats även de som kvinnliga. Arwill-Nordbladh nämner däremot 
att det finns andra tolkningar av gravar med innehåll av järnkittlar och annan köksutrustning, 
som en koppling till både mansgravar och kvinnogravar. Exempelvis så har fynden som 
köksyxa och kniv i Osebergsgraven inte alls tolkats som traditionellt typiskt manliga 
gravgåvor som i min tabell ovan, utan tolkats som matberedningsverktyg och kopplat till ett 
kvinnligt genus. Medan man i mansgravar tolkat yxa och kniv som vapen och då kopplat till 
ett manligt genus. Författaren kallar detta för en ”dubbel genuspositionering” (Arwill-
Nordbladh 1998:100). Även själva skeppet har tolkats som ett typiskt kvinnligt skepp, då det 
har en platt undersida av skrovet vilket visar att det är ett skepp gjort för resor på grunt vatten 
nära land och inte gjort för längre resor över haven. De skepp som var gjorda för längre resor 
är ofta förknippade med män (Arwill-Nordbladh 1998: 102). 

Nina Nordström diskuterar också kring Osebergsgraven och de två kvinnorna i graven ur 
ett genusperspektiv. Författaren följer upp Arwill- Nordbladhs åsikt om att Osebergsgraven 
redan från början i de arkeologiska analyserna ”bekönats” på grund av vetskapen om att det 
var en kvinnograv. Norström menar att det finns risker att ”beköna” fynden efter som man då 
bestämt vad som anses vara kvinnliga eller manliga objekt. Samma risk ligger i att studera 
objekt som neutrala, då det kan vara lätt att missa sådant som är unikt (Nordström 2007: 339). 

I Osebergsgraven fanns även gravfynd som tolkats som en völvestav som 
kvinnan/kvinnorna har använt för att komma i kontakt med andevärlden. Även cannabisfröer 
som påträffats i graven har möjligen ett samband med möjligheten att göra andliga resor 
(Harrison & Eriksson 2007: 264). Unn Pedersen (2008: 585) diskuterar att tidigare 
publicerade artiklar har tolkat den ena kvinnan i graven som ”Osebergsdrottningen”, men hon 
själv menar att det inte går att utesluta att de två kvinnorna i graven var jämbördiga. 
Osebergsgraven har tolkats som en grav som har haft en viktig rituell betydelse baserat på 
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gravfyndet völvestaven och ”Osebergs-drottningen” har tolkats som en kultledare eller 
sejderska (Pedersen 2008: 585). Osebergsfynden visar att det är en tydlig högstatusgrav som 
visar att de gravlagda hade en stor politisk makt, vilket skapar förvirring då det var två 
kvinnor i graven, och som enligt äldre skrifter inte alltid hade stor politisk makt. Kanske är 
det därför graven har tolkats ur en rituell synvinkel och ger ”Osebergsdrottningen” hög 
maktställning som völva istället för drottning (Pedersen 2008: 586). 

Pedersen gör även en jämförelse av Osebergsgraven med en annan välkänd gravhög 
utgrävd på 1800-talet i Gokstad, Norge. Det var en liknande skeppsgrav som Osebergsgraven, 
men istället innehöll en man som tolkats som en politiskt aktiv kung eller mäktig hövding. 
Men få tolkar Osebergsgraven som tillhörande en mäktig drottning. Pedersen anser att man 
oftare diskuterar den politiska makten när det gäller mannen i Gokstadsgraven än att diskutera 
den tolkade Osebergsdrottningen och hennes politiska makt lika ingående. Författaren vill 
med denna jämförelse lyfta fram den vikingatida kvinnan som en regerande drottning och 
nämner exempel på runstenar som framställer kvinnor med makt. Kvinnor har även genom 
historien klivit fram och regerat i sin mans plats när till exempel tronarvingen ännu var för 
ung (Pedersen 2008: 589). 

Den senaste forskningen om Osebergsgraven har en del nya synsätt och tolkningar som 
nämnts ovan. Dessa var att inga smycken har påvisats. Det är mycket troligt att graven blivit 
skändad, och att smycken då blivit stulna. Det fanns även typiskt manliga gravfynd som två 
yxor och knivar, dessa har föreslagits vara hushållsföremål tillhörande köket. Det har även 
föreslagits i en artikel av Androshchuk (2005) att det tidigare skulle ha varit en man i graven 
då man funnit fyra kammar, varav tre skulle tillhört människor och en tolkats som en hästkam. 
Det har också påträffats tre par skor i graven, ämnat för tre individer (Gardela 2013: 292; 
Androshchuk 2005: 115-123). 

När jag började studera graven och gravföremålen i Osebergsgraven upptäckte jag att 
graven verkade vara ett återkommande exempel inom genusdiskussioner och forskningen på 
kvinnorna under vikingatiden. Min första tanke var att undersöka detta närmare. 
Problematiken i ”beköning” av gravar som Nordström (2007) nämner ovan är ett intressant 
exempel på hur man tidigare tolkat de gravlagda personernas kön genom stereotypa 
tolkningar av gravgåvorna. Även om genusdebatten har gjort att många känner till 
problematiken med beköning av gravgåvor, så menar jag att de stereotypa tolkningar kring 
kön och gravgåvor fortfarande finns. Arkeologer har traditionellt tolkat knivar och yxor som 
typiskt manliga gravgåvor (Effros, 2000; Arwill- Nordbladh, 2001; Hjørungdal, 1998), men 
som jag visar i min tabell ovan så har arkeologer tolkat dessa gravgåvor annorlunda i 
Osebergsgraven. Gardela (2013: 292) pekar på att i Osebergsgraven har yxor och knivar 
tolkats som hushållsföremål bara för att det är en kvinnograv, och inte krigsvapen. Det visar 
att vissa forskare är eller har varit fast i normer om att kvinnor inte krigar utan bara lagar mat 
och sköter hushållet. Gardela (2013: 292) menar vidare att det är intressant att det i ny 
forskning ifrågasätts om det tidigare funnits även en man i graven och att detta då kan leda till 
andra tolkningar. Är detta för att påvisa att sådan prakt och maktstruktur som graven visar, 
förutsätter att en man måste vara delaktig på något sätt? Finns det svårigheter med att 
acceptera att kvinnor kunde både ha makt, kunna kriga och samtidigt väva och laga mat? 
Mycket tyder på att genusperspektivet har påverkat synen på kvinnorna i Osebergsgraven och 
hur man har tolkat dessa gravfynd. Ifrågasättandet av tidigare tolkningar genom till exempel 
genusperspektivet kan omformulera synen på vikingatidens samhälle och deras sociala 
konstruktioner. 

Kvinnograven i Fyrkat är en vikingatida grav som tolkats som en kvinnograv där en völva 
är begravd. Detta på grund av de mer ovanliga gravfynd som tidigare nämnts såsom att i ett 
midjebälte fanns flera små föremål i berlockform, däribland en liten miniatyrstol (Hall 2007: 
172-173). Dessa miniatyrstolar ser ut som de kubbstolar, huggna ur en trädstam, som långt 
fram i tiden användes av allmogen (Harrison & Ekero Eriksson 2007: 57). Man fann även 
flera stavar men en ovanligare metallstav, som tolkats som en rituell stav. Dessa stavar är 
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väldigt ovanliga men återfinns, såsom miniatyrstolen, i kvinnogravar (Hall, 2007: 172-173). 
Några andra sällsynta artefakter var två tå-ringar i silver, vilket tyder på att hon kanske var 
barfota och bar sandaler vid begravningen. Vid huvudet låg ett brons och silverinfattat 
gotländskt dos-spänne. Det fanns även några glaspärlor (Price, 2002). Dosformade spännen är 
inte så vanligt förekommande i gravar speciellt inte utanför Gotland. När det förekommer är 
de placerade i bröstläge under hakan på den döde (Thedéen 2012: 78). Harrison & Ekero 
Eriksson (2007: 56) menar att detta spänne som inte hade sin bottenplatta kanske inte alls 
använts som ett spänne, utan upp och ner som en liten bägare. I graven fanns även ett unikt 
smycke som är ett silverhänge med tre stycken utklippta ”fågelfötter”. Hänget med 
”fågelfötter” är vanligare i Finland vilket tyder på kontakter med öst (Price, 2002). 

Ett annat ovanligt gravfynd som tidigare nämnts är de hundratals frön från bolmört som 
troligtvis hade legat i en fårskinnspåse. Bolmört är en potent trolldryck, om den används som 
salva kan den ge en effekt av att man svävar, vid inandning kan den ge en effekt av 
sömnighet. Dessa ovanliga gravfynd tolkas som att kvinnan i graven var en person som hade 
kontakt med den andra världen. Dessa fynd kan stärka tolkningen om att det rör sig om en 
schaman eller völva (Hall, 2007: 172-173). 

Enligt Gustin (2010) menar vissa forskare att völvorna inte var några rika personer och 
troligtvis inte begravdes i kammargravar eller vagnsgravar med dyra gravgåvor, men vissa 
forskare tror att völvorna hade en viss makt i samhället (Gustin 2010: 343-354). De mäktiga 
ledarna hade i alla tider bett mäktiga gudinnor om råd när det gällde krig och väder. Völvorna 
kunde ej vägra, och hjälpte då till så gott de kunde. Spådde völvorna rätt sågs det säkert som 
om de hade magiska krafter, spådde völvorna fel, fick de istället dåligt rykte (Jochens, 1996 ). 

Susanne Thedéen (2012: 78) menar att det gotländska dosformade spännet är ett mycket 
ovanligt spänne att hitta i gravar. Placeringen av spännet är även det ovanligt då det vanligtvis 
ligger under hakan, men i denna grav ligger ovanför huvudet. Att dosspännet i Fyrkatgraven 
saknar botten är också ovanligt. Detta kan tyda på ett annorlunda användningsområde än som 
ett klänningsspänne. Det kan ha varit en souvenir eller använts som förvaring av något. Hon 
menar vidare att genusperspektivet finns vid tolkningen av dessa gravar då dessa kvinnliga 
gravar med blandade gravartefakter från olika etniska grupper som graven i Fyrkat, visar att 
kvinnan i graven har en viss social position. Dessa kvinnor hade en viktig roll i att fylla när 
det gällde att hålla de sociala relationerna levande och hållbara mellan de etniska grupperna. I 
denna roll ingick det att byta gåvor mellan varandra. Handelsplatser, stadscentrum och tidiga 
städer där dessa dosformade spännen hittats, representerar en ökad kosmopolitisk livsstil 
(Thedéen, 2012: 78). 

Det fanns glaspärlor i kvinnograven i Fyrkat. Speciellt glaspärlor är ett typiskt fynd i 
kvinnliga gravar enligt Jesch (1991:10). Men detta verkar inte riktigt stämma. I en studie från 
Sullivan (2016: 73-86) diskuterar man gravfynd som pärlor i vikingagravar. Sullivan (2016) 
har studerat kopplingen mellan pärlor i gravar och vikingakvinnor, och sett att detta inte har 
en större korrelation än mellan pärlor i gravar och vikingamän. Sullivan menar att vi idag 
måste vara realistiska och inse att pärlor även funnits i det arkeologiska källmaterialet hos de 
manliga vikingagravarna. 

Det som talar för att kvinnan i graven skulle vara en völva är de många och mycket 
speciella gravgåvorna. Dels miniatyrstolshänget och staven, isotopanalyser skulle t.ex. vara 
ett komplement till att ta reda på vem kvinnan var och hur det kommer sig att hon har 
”utländska” gravgåvor. Völvorna reste ju runt mycket i samhället för att utföra sina sessioner. 
Som tack för sina svar på olika frågor fick völvorna säkerligen de speciella gåvor som 
personer kanske ”plundrat” från andra länder, som exempelvis fågelbenshänget i Finland. På 
det sättet kan völvorna ha fått ihop alla de speciella gåvor de har i graven. Föremålen i graven 
tyder ju på kontakter från öst, från Finland men t.o.m. borta i Ryssland. Det dosformade 
spännet härstammar från Gotland och har antagligen även det kommit dit med hjälp av 
byteshandel. De två tå-ringarna är helt unika i vikingatida Skandinaviska kontext. Då tå-
ringarna är mycket vanliga i öst under senare tider tror man att ringarna ursprungligen 
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kommer därifrån, även ända bort från orienten. Jag tycker att tolkningen som Thedéen (2012: 
78) gör genom att via genusperspektivet analyserna kvinnliga gravar med blandade 
gravartefakter från olika etniska grupper som graven i Fyrkat, visar att kvinnan i graven har 
haft en viss position i samhället där hon upprätthöll dessa viktiga kontakter. En annan aspekt 
är omtolkningar av glaspärlor som gravfynd och könstillhörigheterna. Nya analyser visar att 
glaspärlor i graven visar att det lika gärna kan finnas en manlig eller kvinnlig grav. 

Den kvinnliga krigargraven på Birka grav 581, är exceptionell i och med att den är så 
komplett och väl inredd. Graven har omtalats av Stolpe, som den mest kompletta krigargraven 
på Birka och han har traditionellt tolkat den att tillhöra en man. Misstanken om att det kanske 
kunde röra sig om en kvinna i graven istället för en man har funnits länge då de osteologiska 
analyserna skelettet visat på tydliga kvinnliga drag visat sig vara en kvinnas grav. Men då det 
rört sig om en krigargrav har forskarna en längre tid tvistat om könet (Hedenstierna-Jonsson 
et.al, 2017) Nyligen har Hedenstierna-Jonson et al (2017) med hjälp av DNA fastställt att det 
är en kvinnlig vikingakrigare i graven. 

Min tabell ovan visar att inga gravgåvor kan tolkas som traditionellt är typiskt kvinnliga, 
utan endast typiskt manliga. Det fanns inte några nålar, textilier, sländtrissor, hushållsföremål, 
smycken eller andra typiskt kvinnliga föremål som man brukar finna i gravar som tolkas som 
kvinnliga. Lezlek Gardela (2013: 274) har i sin studie undersökt olika kvinnliga krigargravar 
från Skandinavien och där kommit fram till att det behövs mer forskning i ämnet. Flertalet 
gravar som inte undersökts osteologiskt men har gravfynd som yxor, knivar och spjut har 
tolkats som manliga vikingagravar. Att många av gravarna också hade typiskt kvinnliga 
gravföremål som hushållsföremål och smycken har man bortsett ifrån. 

Efter Hedenstierna-Jonson menar att även om det nu finns bevis för att det är en kvinna, 
så blir studien ifrågasatt av vissa. De blev mycket upprörda eller förvånade och har svårt att 
acceptera att det faktiskt är en kvinnlig krigare och inte en man (Saga Thing Podcast 
2017:10). 

Birkagraven 581 vänder upp och ner på tidigare föreställningar om den typiskt kvinnliga 
och manliga vikingagraven. Även om osteologer tidigare misstänkt att graven innehöll en 
kvinna, bortsåg man från detta då man tolkade könet via de gravartefakter man funnit. Detta 
kan ge en tankeställare inför framtida studier. Tack vare genusperspektivet har t.ex. Arwill-
Nordblad (2001) och Nordström (2007) redan innan denna studie försökt få arkeologer att 
tolka artefakterna utan förutfattade meningar om hur kvinnor och män är. Genom en ökad 
användning av DNA och kanske ökade osteologiska undersökningar kommer vi komma 
närmare sanningen. Den kvinnliga krigargraven i Birka, tror jag, kommer att ge 
genusforskningen en skjuts framåt, men genusarkeologin behöver synliggöras mer. 
Genusarkeologin idag står för ungefär 2 % av de publicerade arkeologiska artiklarna. Det 
visar att genusarkeologin är ett marginaliserat fenomen i de viktiga arkeologiska tidskrifterna 
och i de populäraste arkeologiska böckerna (Back-Danielsson & Thedéen, 2012: 30). 
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6. Resultat 

Den vikingatida kvinnoforskningen är i fokus för denna studie där jag har beskrivit och 
analyserat vad en grav är och på vilket sätt genusvetenskapen har påverkat forskningen.  

Min studie har visat att föremål i vikingagravar tolkats som typiskt manliga och typiskt 
kvinnliga enligt strereotypa normer som rådde under tidigare arkeologiska utgrävningar och 
att dessa föremål till stor del bestämt könet på personen som var begravd i graven. De föremål 
som tolkats som typiskt kvinnliga var dosformade spännen, pärlor, hushållsföremål, smycken, 
väv-föremål och nycklar. Medan typiska manliga föremål är svärd, knivar, yxor, pilbågar, 
spjut, jaktvapen, sköldar och verktyg.  

       En annan fråga är hur synen på vad som är manligt och kvinnligt i gravarna förändrats 
genom tiden och hur föremålen i gravarna påverkat synsättet på könsbestämningen. 

Genusarkeologin har sedan 70- 80-talet fått många arkeologer att ändra synsätt på hur man ska 
tolka föremålen i gravarna. Att följa de förlegade normer och föreställningar om kvinnornas 
roller under vikingatiden stämmer inte, och där har genusperspektivet fått arkeologer att tänka 
nytt. Dessa förlegade normer lever till viss del kvar än idag där kvinnor främst framställs som 
viktiga personer inom hushållet och inom hantverk såsom vävning, men sällan nämns i andra 
sammanhang såsom i ledarroller eller i krig.  

I de tre gravarna som tolkats som kvinnliga där två av dem är genetiskt och osteologiskt 
kvinnligt kodade visade det sig att ny forskning omkullkastat tidigare tolkningar av typiskt 
kvinnliga och manliga gravar, och man har även ifrågasatt tidigare tolkningar av föremålen i 
gravarna. I den rika Osebergsgraven har tolkningen att yxor, och knivar varit köksutrustning 
istället för vapen problematiserats. I kvinnograven i Fyrkat har gravföremålen tidigare tolkats 
som tillhörande en völva, men det kan lika gärna vara en kvinna med hög social makt och 
position i samhället. Glaspärlorna i graven har tolkats som typiskt kvinnliga, men den senaste 
forskningen visar att glaspärlor är lika vanliga i manliga gravar. I den kvinnliga krigargraven 
i Birka hade man tidigare tolkat gravföremålen som typiskt manliga, och man tolkade då 
graven som tillhörande en manlig krigargrav. Men med hjälp av DNA vet man nu att det var 
en kvinna, en kvinnlig krigare. Denna studie har omkullkastat alla tidigare tolkningar. 
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7. Sammanfattning 

Denna uppsats är en forskningsöversikt genom litteraturstudier och den visar att synen på 
manligt och kvinnligt i gravar förändrats över tiden. Studien visar även hur föremålen i dessa 
gravar har påverkat synsättet på könsbestämning. Genusvetenskapen inom arkeologin har 
påverkat kvinnoforskning och om hur vikingatida kvinnor framställs i vetenskaplig litteratur, 
men den är marginaliserad. 

För att besvara frågeställningarna användes en kvalitativ forskningsöversikt genom 
litteraturstudier. Avgränsningen var vikingatiden under järnåldern från ca 800- 1050 e kr. De 
geografiska avgränsningarna är främst att närmare studera tre kvinnliga gravar i Skandinavien. 
Dessa är Osebergsgraven, Fyrkatgraven och den vikingatida kvinnliga krigargraven i Birka. 

Resultatet visade att föremålen i gravarna tidigare har tolkats som typiskt kvinnliga eller 
manliga men att detta tidigare synsätt nu måste gå igenom ett paradigmskifte. Alltså ett helt nytt 
sätt för arkeologer att tolka gravarna, där man kan använda genusarkeologin tillsammans med 
andra analyser för att vidga det tidigare synsättet och inte slentrianmässigt tolka föremål som 
typiskt kvinnliga och manliga enligt gamla normer.  
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Bild 1. Osebergs-skeppet i Oslo på Vikingskipshuset som är ett museum på Bygdoy. Taget av författaren 
av uppsatsen sommaren 2017. 
Bild 2. Figur 48, Gravarnas yttre utformning under olika delar av järnåldern. Från Bennet. 1987 a:20. 
Fig.9. 
Bild 3. Vagn i vackert snidat trä, vackert snidat djurhuvud på trästolpe samt trä-släde. Bilder tagna 
sommaren 2017 av författaren på Vikingskipshuset, ett museum på Bygdoy i Oslo. 
Bild 4. Osebergsskeppet i lerjord. Här är hela skeppet exponerat och begravningskammaren och de flesta 
gravfynd bortforslade. Foto: Vaering. 
Bild 5. Teckning av grav 4, kvinnan i fyrkat. Ritat av Torhallur Trainson. Tagen ur. Price, 2002:153.  
Bild 6. Bild på den kvinnliga vikingakrigaren på Birka, grav Bj 581. Illustration av Evald Hansen 
baserad på den original-gravplan som grävdes ut av Hjalmar Stolpe som publicerades 1889. 
 

 

 


