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Abstract 

The subject of this paper is to discuss the roles of women in the Viking Age society of 

Scandinavia. This is done using three different themes with positions that are usually 

addressed to men, Women as tradesmen, Women as seafarers and Women as magnate 

(women with a strong social position). Moreover, the question of why rich female graves 

often gets interpreted differently from rich male graves, will be discussed. The material used 

for this study is mainly literary source that focuses on women in the Viking Age society, this 

by e.g. examining graves, rune stones and settlements. This material will be studied, if it is not 

already, from a gender perspective with focus on women’s role in Viking Age Scandinavia, 

and how our modern society’s prejudices affects the image of the ancient women. The aim is 

to provide more and broader perspective of the Viking Age women. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Innehållsförteckning 

ABSTRACT................................................................................................................................1 

1.INLEDNING............................................................................................................................3

2.SYFTE/PROBLEM/FRÅGESTÄLLNING.............................................................................4 

2.1 SYFTE.............................................................................................................4 

2.2 PROBLEM/FRÅGESTÄLLNING.................................................................4 

3.TEORI......................................................................................................................................4

4.METOD/MATERIAL/AVGRÄNSNING...............................................................................5

5.FORSKNINGSHISTORIK......................................................................................................5

6.KVINNOR SOM SJÖMÄN.....................................................................................................7 

6.1 SKEPPSGRAFFITI.........................................................................................7 

6.2 KVINNOR I BÅTGRAVAR..........................................................................8 

6.3 TUNA I BADELUNDA................................................................................11 

7.KVINNOR SOM HANDELSMÄN.......................................................................................12 

7.1 VIKTER OCH VÅGSKÅLAR.....................................................................12 

7.2 SPÅR AV SKANDINAVISKA KVINNOR I ÖTERLED...........................13 

8.KVINNOR SOM STORMÄN/KVINNOR MED MAKT.....................................................17 

8.1 OSEBERGSGRAVEN..................................................................................17 

8.2 KVINNOR SOM VÄVARE OCH SAGOBERÄTTARE............................18 

8.3 KVINNOR OCH RUNSTENAR..................................................................20 

8.4 KVINNOR I VAPENGRAVAR...................................................................24 

9.DISKUSSION........................................................................................................................26

10.SAMMANFATTNING........................................................................................................30 

LITTERATURFÖRTECKNING..............................................................................................31 

 

 

 

 



3 
 

1. Inledning 

I dagens Skandinaviska samhälle innebär inte att vara kvinna samma sak som att utföra 

samma sysslor som alla andra kvinnor. Vi gör alla olika saker, har olika yrken och livsstilar, 

så varför buntas då svunna tiders kvinnor ofta ihop och ges en och samma roll? Detta faktum 

fick mig även att undra varför kvinnor fått mindre  plats i historieböckerna än män. Mönstret 

att antingen sätta kvinnan i skuggan av mannen eller som den typiska husfrun speglar väldigt 

väl den allmänna bilden av den vikingatida kvinnan. Arkeologen Gunilla Larsson skriver så 

här i sin artikel Kvinnor till sjöss under vikingatid från 2010: 

 "Kvinnor förekommer sällan eller aldrig i diskussionerna kring 

utlandsfärderna. I den kognitiva föreställningsvärlden avseende vikingatidens 

sociala liv hos många arkeologer, placeras kvinnan i hemmet med gårdens 

nyckelknippa, medan männen är utrikes på krigsfärder. Efter en närmare analys 

av det arkeologiska materialet finns anledning att omtolka denna bild av den 

vikingatida kvinnan i det maritima samhället i Mellansverige under yngre 

järnålder och vikingatid” (Larsson 2010 s.60). 

Det är alltså inte förrän nu på senare tid som andra sidor av vikingatidens kvinnor börjat 

intressera vissa forskare. Jag vill i denna uppsats lyfta fram de kvinnor som av ett eller annat 

skäl, inte blev husfruar eller mödrar, vad gjorde dessa kvinnor? Kunde man som kvinna under 

vikingatid styra över sig själv och sitt eget liv? 

Larsson nämner ovan nyckelknippan som kvinnor ofta förknippas med. Många vikingatida 

kvinnor begravdes med nycklar, och andra förmål som kan indikerar på ett liv som husfru, 

men det finns även annat material som tyder på att kvinnor kan ha gått helt andra vägar i livet. 

Många av dessa förmål är sådana som forskare länge ansett som typsikt manliga, och har 

därför, när de är funna i kvinnograv, i många fall förklarats med att vara gåvor från en man 

eller att även en man ska ha legat begravd i graven, så kallad dubbelbegravning. Den manliga 

kroppen ska då på ett eller annat vis förmultnat snabbare än kvinnans kropp, plockats ur eller 

plundrats.  

Detta speglar vår egen samtid i tolkningen av det arkeologiska materialet, då vi fört över våra 

egna normer av vad en kvinna ska och kan göra på den vikingatida kvinnan. Dessa tankar har 

väckt mitt intresse för det material som kan ha missbedömts på grund av detta, samt de 

vikingatida kvinnogravar som visar på att kvinnor kan ha valt ett liv utanför hemmets väggar.  

”One is not born a woman, but rather one becomes a woman” (Moen 2011 s.5). 

Varför bagatelliseras spektakulära fynd av exempelvis vapen, vågskålar och vikter i 

vikingatida kvinnogravar? Är det för att få den vikingatida kvinnan att  passa in med vad vi i 

vår samtid redan byggt upp av kvinnor under denna tid? För mig är detta sätt att tänka extremt 

missgynnande för forskningen, men sedan genusperspektivets intågande i den arkeologiska 

forskningen så har dessa bortförklaringar alltmer börjat uppmärksammats. Jag har hittat en hel 

del forskning som tyder på att kvinnor i det vikingatida samhället kan ha antagit helt andra 

roller, än att enbart vara den som skötte hemmet. Denna forskning tycker jag dock inte har 
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uppmärksammats tillräckligt, och därför har jag valt att lägga fokus på dessa bortglömda 

kvinnor i min uppsats.  

2. Syfte/Problem/Frågeställning 

2.1 Syfte 

Jag vill ge fler perspektiv av de Skandinaviska kvinnornas liv under vikingatid. Huvudsyftet 

med uppsatsen är alltså att lyfta fram kvinnan som normbrytare under vikingatiden. Med 

normbrytare syftar jag här på vår samtids normer, och inte vikingatidens normer. Detta främst 

för att vi inte vet vad människor under vikingatiden hade för normer. Jag vill alltså lyfta fram 

de roller kvinnor kan ha antagit i sitt liv, men som lätt glöms bort, suddas ut eller bortförklaras 

pågrund av den traditionella bild av könsroller som länge dominerat forskningen. 

Finner man exempelvis vapen, vågskålar eller vikter i en osteologiskt könsbedömd 

kvinnograv, så får detta allt för ofta förklaringen att även en man legat i graven, att det varit 

en gåva från en man, eller att det varit en familjesymbol. Hittar man vågskålar och vikter i en 

mansgrav blir tolkningen att detta varit en handelsman, fyndmaterialet tolkas alltså olika 

beroende på vilket kön individen i graven har. Syftet är här att genom en omtolkning av dessa 

fynd nyansera den traditionella bilden av det vikingatida samhället, och ge mer utrymme för 

kvinnans olika roller. 

2.2 Problem/frågeställning: 

Jag vill diskutera/problematisera kvinnliga stereotyper inom arkeologin med tonvikt på 

framställningen av kvinnor under vikingatid. 

Vilka roller/yrken kan den vikingatida kvinnan tänkas ha haft? 

Varför tolkas fyndrika kvinnogravar annorlunda än fyndrika mansgravar? 

Deltog kvinnor i utrikeshandel, samt handel på hemmaplan?  

Fanns det under vikingatiden kvinnor med hög social ställning? 

3. Teori 

Jag har valt att arbeta utifrån ett genusperspektiv, då jag anser att vår tids samhällssyn på det 

vi kallar manligt och kvinnligt, inte nödvändigtvis, behöver överensstämma med det 

vikingatida samhällets syn på manligt och kvinnligt. Detta anser jag kan påverka 

tolkningsarbetet vid bedömning av manliga och kvinnliga gravar, och på så vis påverka 

forskningen negativ. Jag anser att genusperspektivet öppnar upp för fler tolkningsalternativ, 

som i sin tur kan gynna forskningsresultaten positivt. 

Jag vill bortse från den förutbestämda uppfattningen vid tolking av manliga och kvinnliga 

gravar. Denna förutbestämda uppfattning vid tolkningen av manligt och kvinnligt anser jag 

bero på att kvinnan under 1800-talet, då arkeologiforskningen kom igång på rikitigt, var 

underställd mannen. Kvinnan blev självständig vid 25 års ålder som ogift, annars fick hon 

vänta tills mannen dog och hon blev änka. Denna bild av kvinnan fördes då över på den 
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förhistoriska kvinnan, och det är därför ett genusperspektiv är så viktigt i det nutida 

forskningssamhället.  

Elisabeth Arwill-Nordbladh är en välkänd forskare inom den arkeologiska genusforskningen. 

Hon går i sin Genusforskning i Arkeologin från 2001, samt hennes avhandling 

Genuskonstruktioner i nordisk Vikingatid, 1998, bland annat in på varför genusperspektivet är 

viktigt inom arkeologin och hur man tillämpar det. Arwill-Nordbladhs genusforskning har 

därför används vid mitt val och tillämpning av teori.  

4. Metod/Material/Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa mig till arkeologisk litteratur som behandlar kvinnans roll i 

vikingatiden (800 – 1050 e. Kr.), där materialet visar på alternativa livsvärldar än vad den 

traditionella bilden framställer.  

För att visa på fler perspektiv av den vikingatida kvinnan kommer jag att göra en tematisk 

framläggning av materialet. Jag kommer utifrån materialet göra en litteraturstudie där jag 

utgår ifrån flera teman av levnadsförhållanden. Jag kommer studera avhandlingar, böcker, 

uppsatser, sagor samt annan forskning som gjorts om den vikingatida kvinnans samhällsliv 

och som är relevant för mina frågeställningar. Jag kommer med hjälp av detta material bland 

annat gå igenom båtgravarna i Tuna, Osebergsskeppet och liknande utstickande kvinnogravar 

som kan dölja information om de olika livsval en kvinna kan tänkas ha gjort under perioden 

från 800 till 1050 e. Kr. 

Detta kan synas i gravmaterial, boplatsmaterial eller annat arkeologiskt material, samt i 

fornnordiska sagor. Sagor ska alltid granskas kritiskt och jag kommer i denna uppsats enbart 

använda sagor i jämförelser med arkeologiskt material.  

De teman som kommer att användas är: Kvinnor som Sjömän, Kvinnor som handelsmän, samt 

Kvinnor som stormän. Dessa teman har valts på grund av deras koppling till mannen, då 

samtliga teman slutar på ”män”.  

5. Forskningshistorik 

Judith Jesch kom år 1991 ut med boken Women in the Viking Age (Jesch 1991), där hon 

försöker bredda bilden av den skandinaviska kvinnan under vikingatid. Jesch, som är 

professor i vikingastudier vid universitetet i Nottingham, nämner i sin inledning att vikingen i 

allmänhet ofta framställs som skäggiga män som for till det fredliga kristna Europa i sina 

skepp med målet att plundra, våldta och mörda (Jesch 1991 s.1). Detta är, enligt Jesch, en bild 

vi byggt upp främst för att det låter väldigt spännande, men att vikingatidens nordmän i själva 

verket till största del utförde fredlig handel.  

Det är dock dessa myter, enligt Jesch, som har lagt grunden till att vikingen länge ansetts som 

en typiskt manlig figur. ”If a viking is a marauding pagan warrior, then a viking women is 

logically impossible” (Jesch 1991 s.1).   

Judith Jeschs bok visar alltså den vikingatida kvinnan i ett bredare perspektiv, vilket är 

mycket relevant för denna uppsats.  
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Judith Jesch går även in på att en stor del av den allmänna bilden av vikingen kommer från de 

isländska fornnordiska sagor som skrevs någon gång under 1300-talet. Dessa anses numera 

inte som vetenskapligt exakta eller helt trovärdiga, och att det av denna anledning kan vara 

nyttigt att gå igenom dem för att se hur mycket av vår bild av vikingen som grundats i dessa 

sagor (Jesch 1991 s.4).  

Hon tar även upp att Kvinnorna i de flesta isländska sagor framställs som starka individer, 

men det är ändå nästan enbart män som uppmärksammats och varit med i byggnationen av 

den stereotypiska vikingen. Starka män har plockats ut, men stakra kvinnor har uteslutits som 

”påhitt” (Jesch 1991 s.4).  

Av dessa två anledningar kommer jag till viss del använda mig utav sagor i jämförelse med 

det arkeologiska materialet. 

Anne Stalsberg är känd för sin forskning kring vikingatidens kvinnor och försöker bland annat 

finna svar på om kvinnan kan ha innehavat rollen som handelskvinna i Women as Actors in 

North European Viking trade från 1991, samt om män tog med sina kvinnor till Östeuropa i 

The interpretation of women’s objects of Scandinavian origin from the Viking period found in 

Russia från 1987. Detta gör hon bland annat genom att titta på förmål som har hittats i 

kvinnogravar. I birka går hon igenom kvinnogravar med vikter och vågskålar för att på så vis 

knyta kvinnan till handel, och i Östeuropa (Ryssland) går hon igenom kvinnogravar för att 

finna tecken på Skandinavisk närvaro. Stalsberg visar tydligt att mer ingående forskning om 

vikingatidens kvinnor kan leda till nya kunskaper om hela det vikingatida samhället. ”I hope 

that I have succeeded in demonstrating that an archaeology of women can lead to a new 

understanding of past societies as a whole: children, women and men” (Stalsberg 1987 s.99).  

Gunilla Larsson anser i sin artikel Kvinnor till sjöss under vikingatid från 2010 att en 

nytolkning bör göras av Skandinaviens vikingatida kvinnor i frågan om deras relation till 

båtar och sjöfart. Denna nytolkning gör hon bland annat utifrån skeppsgrafitti, runstenar och 

båtgravar, vilket för mig har varit mycket användbart i frågan om kvinnor och utrikeshandel, 

samt om kvinnor reste på eget bevåg, men även i temat kvinnor som stormän. 

Lena Elisabeth Norrmans bok Viking women – The narrative voice in woven tapestries från 

2008 går igenom kvinnans relation till vävning. Hon öppnar för nytolkningar av vävandets 

betydelse för kvinnor under vikingatiden. Det kan ha varit ett sätt att uttrycka känslor, eller 

förmedla sagor och berättelser.  

Elisabeth Arwill-Nordbladh, som är känd för sin genusforskning inom arkeologin, går i 

Genusforskning inom arkeologin från 2001 igenom genusforskningens historia och 

tillämning, som har varit grundläggande för mina tankar genom denna uppsats. Hon nämner 

att förhistoriska förhållanden ofta får tjäna som argument för att kvinnliga och manliga sfärer 

och roller alltid har funnits, eller att kvinnliga och manliga verksamheter alltid organiserats på 

ett visst sätt (Nordbladh 2001 s.10). Hon anser alltså att påståenden som ”Redan under 

stenåldern” eller ”Så har det alltid varit” lätt kan användas som argument för en oföränderlig 

historia. Diskussionen om förhistoriska tider kan även framställas på motsatt sätt, då 

framställs istället den forntida människan som en motbild av vårat eget civiliserade samhälle 

”den ädle vilden” (Nordbladh 2001 s.10). Dessa framställningar av forntida civilisationer 
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förklarar Nordbladh som ”förenklingar som motverkar en kritisk syn av vår egen tillvaro och 

reducerar de människor som levt under generationer före oss till stereotyper” (Nordbladh 

2001 s.10). Hon anser att det därför är lika viktigt att förstå det kulturella sammanhang eller 

den kontext där kunskapen skapas. Ett genusperspektiv ger en rikare och mer nyanserad 

uppfattning om människors liv och villkor under förhistorien, men även en förståelse för 

kunskapens framväxt. ”När kvinnofrågan varit aktuell i sin samtid så har det också ställts 

frågor kring kvinnor i forntiden” (Nordbladh 2001 s.11).  

Marianne Moen utgår från ett genusperspektiv i The Gendered Landscape – A discussion on 

gender, status and power in the Norwegian Viking Age landscape från 2011. Där skriver hon 

bland annat så här ”The overarching idea is that gender goes beyond physical attributes, and 

can be recognised as a set of roles, rules and behaviours” och “A persons gender identity will 

be modified from a variety of factors, such as age and status, and so there is no ‘one size fits 

all’ in terms of gender models” (Moen 2011 s.5). Hon förklarar skillnaden mellan biologiskt 

och socialt kön och visar på att detta sett olika ut i olika kulturer i olika tider. ”There is no 

such thing as a universal male or female experience, and consequently we ought to expect a 

spectrum of different gender expressions in any one society” (Moen 2011 s.5). Att arbeta på 

detta sätt anser jag ger bredare och mer korrekta tolkningmöjligheter. 

6. Kvinnor som sjömän 

6.1 Skeppsgraffiti 

Gunilla Larssons artikel Kvinnor till sjöss under vikingatid, som utgavs i jubileumsutgåvan av 

tidskriften Rospiggen (Nr 20/2010) från 2010, tar upp ämnet om kvinnor gick till sjöss under 

vikingatid. Hon inleder med orden "Skepp och sjöfart har för det mesta setts som del av en 

mansdominerad sfär i vår bild idag av förhistorisk tid och inte minst när det gäller de 

vikingatida sjöfärderna" (Larsson 2010 s.60). Här nämner hon att det är vår bild av 

förhistorien och inte förhistorien i sig själv som anser detta som manlig sfär.  

Hon fortsätter med att gå igenom Christensens (1995:184) tolkning av skeppsgraffiti, dvs 

graffiti med skeppsmotiv som ofta förkommer i tidiga kyrkor i kustmiljöer, se fig. 1 och 2 

(Larsson 2010 s.60). Dessa jämför han med pojkars teckningar av bilar och flygplan. Hans 

tolkning av dessa är att det är mäns arbete och att det avbildar en manlig intressesfär. Larsson 

menar att Christensens tolkning är tagen ur luften och att det inte finns någonting med 

skeppsgraffiti i sig som talar för att det enbart skulle vara män som utfört dem. Christensen 

har här grundat sin hypotes på sin egen fördom om att enbart män skulle intressera sig för 

skepp och deras användning för handel och krigståg (Larsson 2010 s.60).  

Här har vi ännu ett exempel på hur vår samtids syn på könsroller påverkar tolkningarna av 

svunna tider. Det finns nämligen ingenting som talar för att detta enbart varit ett manligt 

intresse. Christensen har inte heller några belägg för att inte kvinnor likväl kan ha utfört 

skeppsgraffiti.  
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Fig. 1 och 2. Till vänster: Skeppsgraffiti från Tavekyrkan i Fortun, Norge. Till höger: 

Skeppsgraffiti från Kilchattankyrkan, Isle of Luing, Argyll, Skottland. 

6.2 Kvinnor i båtgravar 

Larsson påpekar även att det finns liknande förutfattade meningar i tolkningar av kvinnor i 

båtgravar och på sjöfärder. "Kvinnor förekommer sällan eller aldrig i diskussionerna kring 

utlandsfärderna. I den kognitiva föreställningsvärlden avseende vikingatidens sociala liv hos 

många arkeologer, placeras kvinnan i hemmet med gårdens nyckelknippa, medan männen är 

utrikes på krigsfärder" (Larsson 2010 s.60). Efter en närmare analys av det arkeologiska 

materialet, anser Larsson, att det finns anledning att omtolka denna bild av den vikingatida 

kvinnan i det maritima samhället i Mellansverige under yngre järnålder och vikingatid.  

 

I de skriftliga källorna nämns ofta gravläggningar i båt, och ofta i samband med manliga 

gudar och hjältar, liksom kungar och hövdingar. Men det finns även omnämnda 

kvinnobegravningar i båt, exempelvis Unn i Laxdael saga (kap. 7) (Larsson 2010 s.60). Vem 

var denna Unn och av vilken anledning begravdes hon i en båt? Enligt sagan var Unn dotter 

till en högättad hövding vid namn Kettil Flatnäsa från Norge och hon ägde land och 

rikedomar. Unn hade även egna skepp och seglade själv mycket, bland annat från Skottland, 

där hon även varit bosatt under en period, till Orkneyöarna, vidare till Färöarna och slutligen 

till Island. Med tjugo män i sitt följe färdades hon till Island för att där hälsa på sina bröder 

som var bosatta på ön. Sedan segalade hon runt ön och tog allt land hon önskade i besittning, 

däribland Hvamm där hon bosatte sig och dog (Larsson 2010 s.60). I laxdael sagan beskrivs 

hennes begravning så här: 

“Every one thought it a wonderful thing, how Unn had upheld her dignity to the 

day of her death. So they now drank together Olaf’s wedding and Unn’s funeral 

honours, and the last day of the feast Unn was carried to the howe (burial 

mound) that was made for her. She was laid in a ship in the cairn, and much 

treasure with her, and after that the cairn was closed up” (Larsson 2010 s.60-

61).  

Enligt Larsson kan båtgravar berätta mycket om kvinnornas relation till skepp och sjöfart, då 

den avlidnes liv, sociala ställning och ibland även yrkesroll avspeglas i gravskick, gravgåvor 
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samt i begravningsritualen.  

 

Larsson diskuterar att båtgravarna kan indikera på kvinnor som haft anknytning till sjöfart, 

och att kvinnliga båtgravar inte är något undantag då man idag funnit så pass många. ”Minst 

nitton av femtioen båtgravar med kvinnobegravningar i Mellansverige utgör en betydande del 

av de i båtar gravlagda individerna” (Larsson 2010 s.63). 

 

Järnålderns båtbegravningar har genom tiderna till störst del associerats till manliga 

hövdingar, där de döda begravts med full vapenutrustning och fallit på plats i den populära 

bilden av vikingen till sjöss. Denna föreställning ska, enligt Larsson, grunda sig på de enda 

två gravfält, i Mälardalen, med båtbegravningar där enbart män har begravts. Hon fortsätter 

med att påpeka att denna bild av båtgravar även finns inom den akademiska sfären, och att de 

fall där kvinnliga båtgravar uppmärksamats, så har dessa begravts i enklare båtar (Larsson 

2010 s.61). Detta illustrerar hon med en text skriven av Schönbäck:  

”I jämförelse med de oftast betydligt mäktigare båtar, som männen utrustats med i 

de uppländska båtgravarna, tycks Tuna-kvinnornas disparata samling av flytetyg ge 

vid handen, att båtar icke spelat samma avgörande roll för deras status och i deras 

funktion på gården som för deras manliga motsvarigheter” (Schönbäck 1994 s.121) 

ur (Larsson 2010 s.61). 

 

Enligt Larsson stämmer inte dessa påståenden överens med verkligheten, då exempelvis båten 

i grav 84 (Tuna) innehöll fem nitade bordgångar, och är fullt jämförbar med finare båtar från 

Vendel och Valsgärde (Larsson 2010 s.61).  

Else Nordahl, som jämte Schönbäck är en av de främsta personerna inom forskning kring 

båtgravar, har även hon påverkats av bilden av båtgravar som typiskt manligt. Detta märker 

man när hon i Båtgravar i Gamla Uppsala: Spår av en vikingatida högreståndmiljö 

kommenterar, en av henne undersökt båtgrav vid Prästgården i Gamla Uppsala, där en kvinna 

begravts. Hon skriver då att det märkliga med fyndet är att en kvinna gravsatts i båt, vilket 

egentligen inte förekommer. Hon jämför med att det på de stora båtgravfälten i Vendel och 

Valsgärde, endast ligger män i båtar (Nordahl 2001 s.114). Sedan går hon in på att det i 

gravfältet vid Tuna i Alsike lagts ned en kvinna i en båt, där tidigare en man begravts, samt att 

det även fanns en grav där en kvinna faktiskt fått en egen båt. Denna påstår hon dock vara av 

en betydligt enklare konstruktion än de övriga klinkbyggda båtarna, en stockbåt med ett 

påspikat övre bord (Nordahl 2001 s.114). 

 

Många arkeologer verkar ha påverkats av bilden av båtgraven som typiskt manlig, och 

påpekar att i de fall där kvinnor begravts i båt, så är den av enklare konstruktion. Larsson 

påstår dock att detta inte nödvändigtvis är en sanning, och att bilden av båtgraven bör ändras 

(Larsson 2010 s.61). 

 

Gravfältet vid Tuna i Alsike, undersöktes först av Hjalmar Stolpe och senare av T.J Arne, och 

består av totalt 14 båtgravar, fem av dessa visade sig innehålla kvinnor (Larsson 2010 s.62). 

Fynd från gravplatsen indikerade på långväga kontakter då man bland annat funnit 
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”karneolpärlor i grav VI och X, grav X innehåller också en nålhylsa av järn av samma typ 

som i sydöstra Ladogaområdet och även bronskedjan i denna grav  har östlig utbredning, grav 

XI innehåller en hornspets med djurhuvud som är vanlig i Ryssland” (Larsson 2010 s.62).  

 

Kvinnan i Tuna, Alsike som ligger begravd i grav VIb visade sig ligga i den största och mest 

avancerat byggda båten på gravfältet. Båten var klinkbyggd med fem bordgångar, medan 

männen begravts i mindre, enklare båtar, i två fall stockbåtar (Larsson 2010 s.61). När 

båtgravarna i Tuna i Alsike under 1800-talet grävdes ut, och man där hittade kvinnor, fick 

dessa väldigt liten uppmärksamhet. Detta då man inte ville bryta den gamla invanda 

föreställningen att båtgravar var för män, och så sent som 1970 skriver, enligt Larsson, 

Michael MullerVille att de litterära källorna, trots undantagen, styrker antagandet att 

båtbegravningarna var för män (Larsson 2010 s.62).  

 

Det arkeologiska källmaterialet verkar här tala emot de litterära källorna, då den mest 

praktfulla båtgraven, med det näst största gravskeppet i Skandinavien är båtgraven i Oseberg i 

Norge. Detta 23 meter långa skepp visade sig innehålla två individer som båda två var 

kvinnor.  

 

Det ska ändå påpekas att det även finns gravar där kvinnor begravts i enklare båtar. Exempel 

på detta är båtgravarna i Sala i Västmanland, där man funnit två välbeställda kvinnor (Larsson 

2010 s.62), en liten båt från Årby i Rasbokils socken, Uppland, innehöll en kvinna (Arbman 

1940 s.52), samt åtminstånde en utav de fyra båtgravarna från Prästgården i Gamla Uppsala 

(Nordahl 2001 s.115). Hjalmar Stolpes utgrävningar på Björkö 1878 indikerar på att det 

funnits båtgravar på Birka, då han har angivit att han funnit en gravlagd båt innehållande en 

rikt utsmyckad kvinna (Larsson 2010 s.62). 

 

I Norsa i Köping, Västmanland,  har man även funnit en av de äldsta båtgravarna i Mälardalen 

med kvinnobegravning. Denna återfanns 1963 av Peter Manneke och var belägen på ett 

gravfält med ett tjugotal andra båtgravar, samt ett antal kammarliknande konstruktioner. Den 

undersökta båtgraven innehöll en ung kvinna som hade fått med sig ett fåtal glaspärlor och ett 

ryggknappspänne som gravgåvor. Inte mycket finns att läsa om denna grav, förutom att 

graven var dåligt bevarad (Larsson 2010 s.63).  

 

I Kaupang, Skiringssal i Norge har 62 båtgravar identifierats och av dessa har 32 bedömts 

tillhöra en man, och 23 bedömts tillhöra en kvinna. Den mest spektakulära av dessa båtgravar 

har dessutom visat sig innehålla två kvinnor och en man “The most spectacular burial 

structure at Kaupang is a triple boatgrave from Bikjoholberget, where three individuals, two 

women and a man, were inhumed in a boat nearly 9 m long. An iron staff was associated with 

the woman in the stern witch, together with some other special objects, suggests that she 

might have been a sorceress” (Stylegar 2007 s.66). 

 

I Fittja, Botkyrka socken och Årby, Turinge socken återfinns Södermanlands båda båtgravar 

som även är kvinnogravar. Dessa båtar är medelstora med två bordgångar. Turingebåten anses 
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lite exklusivare än Fittjabåten då den är helt nitad med järnnitar, medan båten i Fittja enbart är 

delvis nitad. Turingebåten som har en längd av 7-7,5 meter är även längre än Fittjabåten som 

enbart är 6 meter lång. Kvinnan i Turingebåten begravdes tillsammans med en rik 

smyckesuppsättning med ovala spännbucklor, pärluppsättningar, fyra bronshängen, samt en 

häst. Kvinnans dräkt är lika exklusiv som övriga fynd, och har inslag av österlänskt siden 

(Larsson 2010 s.63). Tolkningen att dessa kvinnor varit iväg sjövägen för att handla utrikes, är 

värd att spekulera vidare i. Båtar av liknande storlek som de man funnit i dessa gravar 

användes i tidigare tider vid postfärder över Ålands hav. Ålandshav utgör den längsta 

havssträckan vid färder i österled, alltså bör dessa båtar klara av en färd utrikes (Larsson 2010 

s.63).  

 

6.3 Tuna i Badelunda 

Vid Tuna i Västmanland (Badelunda socken) ligger ett gravfält där endast kvinnorna begravts 

i båtar. Under en period av 750 år, från 300-talet till 1000-talet, har nittioen begravningar 

skett här, var av tjugotvå har visat sig innehålla gravgåvor från över sju föremålskategorier. 

Dessa tjugotvå gravar anses alltså som rika gravar, och man räknar på att ungefär en grav per 

generation har uppförts, var 37,5 år (Larsson 2010 s.62).  

Anmärkningsvärt är också att den äldsta graven på fältet är Sveriges rikaste grav från 

romartid. Denna kammargrav innehöll en kvinna med guldhalsringar, guldarmringar, glas 

m.m. Detta gravfält är alltså spektakulärt i flera avseenden, och kvinnorna här verkar på ett 

eller annat sätt varit av stor betydelse.  

Den första båtgraven i Tuna, Badelunda, uppfördes först under slutet av vendeltiden. Dessa 

fortlöpte sedan under vikingatiden, och det är även vid denna tid  båtfärder utrikes i österled  

förekommer. Kanske deltog dessa kvinnor i sådanna resor? I vissa av gravarna har man 

nämligen hittat spår av långväga kontakter, exempelvis mosaikpärlor (båtgrav 35), siden och 

arabiska silvermynt omgjorda till hängen (grav 75), samt ett engelskt Ethelredmynt (grav 76). 

Ethelredmyntet i grav 76 tros vara en del av den så kallade danagälden och det tyska myntet 

som återfanns i grav 84, där även karneolpärlor återfanns (Larsson 2010 s.62).  

Gravarna i Badelunda räknas vara 18 stycken och bestod av både kvinnor och män, men i 

detta fall är inte kvinnorna ”undantagen” utan 13 av gravarna har bedömts som kvinnogravar 

och enbart fem som mansgravar. Dessa gravar har tolkats som de lokala ledarnas gravar 

(Larsson 2010 s.63).  

Larsson gör här en intressant tolkning. ”Det för osökt tankarna till romaren Tacitus 

beskrivning år 98 e. Kr av sitorerna, ett folk som lever intill svearna, vilket kanske är en 

långsökt association, men ändå tankeväckande i sammanhanget” (Larsson 2010 s.63).  

Tacitus skriver såhär om sitonerna i sin Germania:  

”Till svionerna sluter sig omedelbart sitonernas stammar. I övrigt lika (de 

förra) skilja de sig från dem i ett avseende, nämligen däri, att deras härskare är 

en kvinna. Till den grad äro de vansläktade ej blott från friheten utan också från 

slaveriet” (Tacitus Germania kap.45) i (Larsson 2010 s.63).  
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Kan kvinnorna i Tuna, Badelunda, varit sitonernas härskare?  

7. Kvinnor som handelsmän 

7.1 Vikter och vågskålar 

Under vikingatid hade alla handelsmän med sig en liten bärbar, hopfällbar balansvåg. 

Betalade gjorde man med en viss vikt silver, inte en viss valör (Larsson 2010 s.64). Därför 

kunde man använda både hela och sönder hackade mynt, smycken eller bitsilver för att 

komma upp i den önskade vikten. För att veta när man var uppe i den önskade vikten krävdes 

därför även att man hade med sig vikter. Bland annat i Birka på Björkö har man i gravar 

funnit både vikter och vågskålar. När dessa hittas i mansgravar tolkas de alltid som 

handelsmäns gravar, men på Birka finns även vågar och vikter i flera kvinnogravar (Larsson 

2010 s.64). Dessa förklaras då inte på samma sätt som de vågar och vikter som förekommer i 

mansgravar, utan får ofta tolkningen att det är kvinnornas makar som varit handelsmän. 

Anne Stalsberg har studerat vågskålar och vikter i kvinnogravar på Birka, i syftet att svara på 

frågan om den vikingatida kvinnan kunde varit handelsman.”How is the connection between 

weighing equipment and women to be explained, and what were the possible female roles as 

agents in trade?” (Stalsberg 1991 s76). Hur kan man förklara vågskålar och vikter om dem 

finnes i både mansgravar och kvinnogravar, om det endast var mannen som var handelsman? 

Anne Stalsberg ger fler exempel på hur vågskålar i kvinnogravar bagatelliseras, exempelvis 

kan det varit en gravgåva från en man, detta för att visa på familjens status. Den begravda 

kvinnan kan i slutet av sitt liv haft huvudansvaret över hemmet på grund av att mannen var 

borta på handelsresor, därför fick hon vågskålar med sig i graven som en slags indikation på 

hennes status (Stalsberg 1991 s.77). Hon anser, likt Larsson att dessa tolkningar är enformiga 

och egentligen inte ger något svar på frågan om kvinnans relation till vågskålar och vikter och 

varför de hittas i kvinnogravar. Hon menar att ingenting lades ned i gravar av en slump, utan 

att allt hade en rituell mening, därför bör de vikter och vågskålar i kvinnogravar haft större 

betydelse än gåvor från mannen, om hon ens hade en man (Stalsberg 1991 s.78). Stalsberg 

anser även att det är konstigt att föremålen räknas som manliga attribut, när de hittas i både 

mansgravar och kvinnogravar (Stalsberg 1991 s.78). 

Man har även hittat vikter i barngravar (Gräslund 1980 s.79-80). Detta är svårtolkat, men som 

senare nämns i avsnittet om kvinnliga vävare, kunde kvinnor med små barn utföra sysslor där 

hon samtidigt kunde ha koll på barnen (Norrman 2008 s.33). Kanske var detta en syssla där 

kvinnan hade med sig sina barn? Stalsberg påstår att detta kan vara en möjlighet (Stalsberg 

1991 s.78-79). 

I Birka har man totalt hittat 133 gravar med antingen vikter eller vågskålar. Bland dessa 

hittade man totalt fyra vågskålar, tre stycken i brandgravar, samt en i kammargrav. Vikter har 

därimot hittats i störra kvantiteter, totalt 129 gravar innehöll vikter. 36 av dessa var 

brandgravar och 93 var skelettgravar. Fördelningen av vågskålar och vikter mellan kvinnor 

och män såg ut på följande vis: 32 % i kvinnogravar, 28 % i mansgravar, 3 % i pargravar, 

samt 37 % som inte är könsbedömda (Gräslund 1980 s.79-80). Detta visar ett överskott och 

inte ett undantag av vikter och vågskålar i kvinnogravar.  
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I 49 gravar har man även funnit penningpungar. Dessa kan även räknas som handelsföremål 

då de innehöll vikter och mynt. 24 av dessa har bedömts som mansgravar, 18 till kvinnogravar 

och 7 kunde inte könsbedömas (Gräslund 1980 s.80).  

I Saaremaa (Osilian state cemeteries) i Estland har man räknat till att vågskålar och, eller 

vikter i 16% av fallen återfinns i mansgravar och 13% i kvinnorgravar (Mägi 2002 s.94), detta 

är dock inte från Skandinaviska gravar. 

I Rusriket därimot har man hittat 31 fynd av vikter och vågar i Skandinaviska gravar. 45% av 

dem i mansgravar, 19% i kvinnogravar och 36% i pargravar (Stalsberg 1987 s.98).  

Larsson går i sin text även in på de indikationer som finns av att kvinnor deltog i handelsresor 

på österledsfärderna. Hon nämner i sin artikel ett avsnitt ur Nestorskrönikan, i avseende 

handelstraktaten år 945 som visar att kvinnor kunde vara sändebud i Ruriksklanen: 

”Ivar, envoy of Igor, Great prince of Rus, and the general envoys as follows: 

Vefast representing Sviatoslav, son of Igor; Isgaut for the princess Olga; Slothi 

for Igor, nephew of Igor; Oleif for Valdislav; Kanitzar for Thorth; Leif for 

Arfast; Grim for Sverki; Freystein for Haakon, nephew of Igor; Hegri for 

Efling; Voist for Voik; Estr for Amund; Freystein for Bjorn; Yatving for 

Gunnar; Sigfrid for Halfdan; Kill for Klakki; Steggi for Jotun; Sverki; Hallvarth 

for Guthi; Frothi for Throand; Munthor for Ut; the merchants Authun, Authulf, 

Ingivald, Oleif, Frutan, Gamal, Kussi, Heming, Thorfrid, Thorstein, Bruni, 

Hroald, Gunnfast, Freystein, Ingjald, Thorbjorn, Manniu, Hroald, Svein, 

Halfdan, Tirr, Askbrand, Visleif, Sveinki, Borich; sent by Igor, Great Prince of 

Rus, and from each prince and all the people of the land of Rus… (Efter Duczko 

2000:212) (Larsson 2010 s.64).  

Här syns det nordiska ursprunget hos Rus delegater och sändebud, samt att det även syns 

kvinnonamn bland de med egna sändebud. ”Isgaut för prinsessan Olga, Kanitzar for 

Predslava, liksom Sigbjorn för Svanhild, Oleif’s hustru” (Larsson 2010 s.64). Med i texten 

finns även Thorfrid, listad som köpman. Medlemmar av Ruriksklanen, deras sändebud och 

köpmän var alltså både kvinnor och män. 

7.2 Spår av skandinaviska kvinnor i Österled 

Enligt Larsson härrör inte de främsta spåren av svear som farit österut från män utan från 

kvinnor, de ovala spännbucklorna, som var den välbeställda Skandinaviska kvinnans främsta 

smycke. Dessa är ofta gjutna i Birka, men är så vanligt förekommna i Ryssland att de kan 

användas för att visa Rus-rikets utbredning. ”De har rest i österled och ofta slutat sina dagar 

här, gravlagda i högar som hemma i Mellansverige och liksom där är de mer välbeställda 

begravda i båtar” (Larsson 2010 s.64).  

Stalsberg skriver att fynd från Skandinaviska kvinnor i Rus-riket varit känt sedan länge, men  

trots detta har inte materialet studerats speciellt ingående (Stalsberg 1987 s.89). Istället har 

man studerat materialet i sin helhet för att utläsa förhållandena mellan Skandinavien och det 

ryska riket under perioden 800 – 1050 e. Kr. Ett exempel från Talbot Rice lyder så här: ”The 
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Varangians did not take their women with them into Estern Europe. This attitude helps to 

account for the speed with which the newcomers became slavicised” (Talbot Rice 1969 

s.152). Rice måste här ha ignorerat alla Skandinaviska kvinnofynd.  

Ett annat exempel där man istället gjort ett antagande att en sak är på ett visst sätt är Arbmans 

beskrivning från 1955 av en grav sydöst om Ladoga sjön. Denna grav innehöll en kvinna som 

gravlagts bredvid en härd tillsammans med köksredskap, samt gravgåvor från både Sverige 

och Finland. Arbman kunde inte hitta någon paralell mellan denna typ av ritual och Sverige, 

eller något annan land, och antog därför att svenskarna adopterad denna rit från ett okänt 

område (Stalsberg 1987 s.89). 

Ritualen är i självaverket känd från finska inhemska gravar sydöst om Ladoga sjön (Cf. 

Kockurkina 1973 s.11) i (Stalsberg 1987 s.89). ”He did not even ask how the grave should be 

interpreted because he supposed that the Swedes settled there” (Stalsberg 1987 s.89).  

Stalberg ställer frågan om Skandinaviska män tog med sig sina kvinnor till Öst Europa eller 

inte? (Stalsberg 1987 s. 89) medan Larsson verkar vara fullt besluten på att kvinnor till och 

med tog sig dit själva (Larsson 2010 s.64).  

Larsson berättar vidare att förekomsten av nitar i Ryssland sker enbart i samband med 

Skandinaviska båtar och skepp, de inhemska ryska båtarna var istället sammanfogade med 

krampor, eller sydda. De Skandinaviska nitarna har hittats i både städernas kulturlager, samt i 

båtgravar (Larsson 2010 s.64). Nästan  i alla gravar vid Gnezdovo, Smolensk Oblast i 

Ryssland har båtnitarna samma kvadratiska skaft som vi återfinner i Mellansveriges 

båtgravar. Dessa skiljer sig från södra Skandinaviens runda nitskaft, och indikerar därför på 

att de flesta österledsfarare kom från Mälardalen (Larsson 2010 s.64).  

Stalsberg studerar Rus-riket (Old Russia, Kievan Russia, Drevnjaja Rus), samt området som 

vikingarna måste ha färdats över för att komma dit, se fig. 3. Baltikum och Polen är dock inte 

inkluderat även om närmare studiera av dessa områden är extremt viktiga för tolkningen av 

vikingarnas spår i österled. Stalsberg använder sig av kvinnliga föremål gjorda i Skandinavisk 

tradition som källa, detta innebär att fynden inte behöver vara tillverkade av Skandinavier 

eller ens i Skandinavien, utan behöver enbart härstamma från Skandinavisk tradition 

(Stalsberg 1987 s.89). Tradition innebär exempelvis begravningsritualer eller kultföremål som 

kan kopplas till Skandinavien. 
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Fig. 3. Karta över Rus-rikets största utsträckning 

år 1045 e.Kr. (Stalsberg 1987 s.91). 

Stalsberg tar upp problemet med svärdfynd i Rus-riket, då Ryska arkeologer ansers dessa som 

Europeiska utan etnisk betydelse (Stalsberg 1987 s.89). Hon håller med om att svärden ska 

användas med försiktighet när de förknippas med Skandinavisk närvaro, men att de inte kan 

bortses ifrån, då det inte finns något som säger att de inte är Skandinaviska. Stalsberg anser att 

åtminstånde en tredjedel av svärdsfynden i Ryssland är Skandinaviska, och därför räknas även 

dessa in bland de Skandinaviska fynden. 

Fynden som Stalsberg använder i sin studie av Skandinavier i Rus-riket inkluderar därför: 

Broscher (kvinnliga och manliga), svärd, svärdsskidor, sköldknoppar, bandfästen, spännen, 

ringar med Thors hammare, runskrift (på stenar, ben och trä), samt några unika föremål 

(Stalsberg 1987 s.89). Hon bedömmer även några gravritualer som typiskt Skandinaviska, 

gravar med båtar och med svärd eller spjutspetsar som med avsikt har förstörst eller förts in 

vertikalt i marken under graven.  

Både Stalsberg och Larsson drar kopplingar till båtgraven som ett typiskt Skandinaviskt 

gravskisk, alltså bör kvinnofynd i båtgravar indikera på Skandinaviska kvinnors närvaro i  

Rus-riket. 

De tidigaste fynden av Skandinavier i Ryssland, enstaka fynd från Staraja Ladoga, beräknas 

vara från 800 e. Kr. Men de flesta fynd är från 900-1100 e. Kr. Fynden från 900-talet är funna 

sydöst om Ladoga sjön, längs med floden Volgas övre delar, samt de övre delarna av floden 

Dnepr (Vid Novosëlki och Gnêzdovo). Som nämnt tidigare kommer de flesta fynd från 

mälarområdet i Mellansverige, och här återfinns både Birka på Björkö, samt dess föregångare 

Helgö (Stalsberg 1987 s.91).  
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De skandinaviska fynden hittas på boplatser, i städer, samt i gravar. ”Finds from settlements 

are not so well suited for our study as are grave finds. The finds from settlements, notably the 

runic inscriptions, strongly suggest that Scandinavians did vistit, and women’s objects, such 

as oval brooches, may suggest that women were among them” (Stalsberg 1987 s.91).  

Anne Stalsberg har även sammanställt en del av de undersökta båtgravar man funnit i 

Ryssland och finner då Skandinaviska kvinnor som fått en egen båtgrav (Larsson 2010 s.65). 

Stalsberg använder sig av just gravar då de kan ge information som antal, kön och etnicitet på 

ett mer konkret sätt än exempelvis en boplats. Vad hittas då i kvinnogravarna? Stalsberg går 

främst in på broscherna, då det ofta bara är dessa som bevarats av kvinnodräkten. Hon anser 

det därför viktigt att gå igenom hur kvinnor i Mellansverige bar sina broscher, för att sedan 

kunna skilja dem från hur de inhemska kvinnorna bar sina broscher. På så vis urskiljer hon 

den Skandinaviska kvinnan i gravmaterialet (Stalsberg 1987 s.92). 

Den Skandinviska kvinnan bar till vardags två broscher som satt ihop med en sträng av pärlor, 

men hon kunde även ha en tredje brosch som höll ihop capen, som hon alltså enbart bar när 

hon bar capen. De andra två höll ihop klänningen (Stalsberg 1987 s.92). Det finns dock starka 

indikationer på att finska stammar vid Ladoga sjön och längs övre delarna av Volga bar 

liknande dräkter, en klänning med två axel broscher. Slaviska kvinnor behövde bara en brosch 

för att hålla igen sin klänning, och bar därför enbart en brosch.  

Werner utgick därför ifrån att tre par broscher i motsats till en brosch, skilde Germanska och 

Slaviska stammar åt i Europa på 700-talet (Stalsberg 1987 s.93). Stalsberg utgår i sina 

beräkningar utifrån att en kvinna är Skandinavisk om man i en finsk miljö finner två ovala 

broscher tillsammans med en tredje brosch, som alla ska vara Skandinaviska. På så vis får 

man mer trovärdiga resultat, dock utelämnas de kvinnor som begravts utan cape. I en slavisk 

miljö anser hon en kvinna vara Skandinavisk om dom återfinns med två Skandinaviska 

broscher. Med detta som utgånspunkt finner Stalsberg 99 Skandinaviska gravar i Gamla 

Ryssland under vikingaperioden. 37 av dessa har hon bedömt som kvinnogravar, 21 som 

pargravar (man och kvinna), 32 som mansgravar, 1 barngrav och 8 som inte kunde 

könsbedömas. Det är alltså 60% av gravarna som är kvinnogravar och 55% som är 

mansgravar (Stalsberg 1987 s.94). Det totala antalet fynd av Skandinaviska gravar i Gamla 

Ryssland beräknar hon till 330-360 st. Av dessa bedömer hon 163 gravar till kvinnorgravar, 

136 till mansgravar, samt 36 till par gravar (kvinna och man) (Stalsberg 1987 s.94).  

Av detta vill hon konstatera att tidigare forskare haft fel i frågan om Skandinaviska män tog 

med sig sina kvinnor till Östeuropa. Kvinnor togs uppenbarligen med på färden, eller så tog 

de sig dit på egen hand. Stalsberg ser dock bara alternativet att män tog med sig sina kvinnor 

som en möjlighet i sin text, detta förklarar hon med att kvinnogravarna dateras till samma 

period som männens.  

Den enda skildring där vi möter en kvinna i beskrivningen av svearna är  i Ibn Fadlans 

beskrivning av en båtbegravning hos rusiska köpmän vid Volga. En kvinna ska då ha valt att 

offras tillsammans med sin hövdning, och han skriver även att de manliga slavarna kunde 

välja att offras med sin ledare (Larsson 2010 s.65). 
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Larsson noterar även att man på Plakungravfältet, som är ett Skandinaviskt gravfält daterat 

800-900 e. Kr mittemot Staraja Ladoga i Ryssland, hittat fem kvinnogravar, av totalt åtta 

gravar. Två av de åtta gravarna bedömdes till mansgravar och en förblev obestämd. Den 

största och den näst största båten på fältet var en kvinna begravd i, så inte heller här finns ett 

mönster av att kvinnor skulle ha lagts i enklare båtar. Enligt Larsson kan dessa kvinnor 

begravts i sina egna båtar på grund av sin status (Larsson 2010 s.65).  

Enligt Larsson kan alltså Skandinaviska kvinnor farit i Österled själva i sina egna båtar. 

8. Kvinnor som Stormän/Kvinnor med makt 

8.1 Osebersgraven 

Osebergsgraven, daterad runt 830 e. Kr, är ett exempel på en kvinna som innehavat hög 

status. ”The royal mound of Oseberg, in southeastern Norway, shows the pinnacle of status 

women could reach in Viking Age Scandinavia” (Jesch 1991 s.31). Detta är utan tvekan 

vikingatidens rikaste och mest praktfulla gravfynd. Kvinnorna, eller åtminstånde en utav 

kvinnorna, som begravdes i denna jättegrav har, under sin levnadstid,  innehavat stor makt, 

inflytande och rikedom. Gravhögen grävdes ut 1904 och innehöll ett vikingatida skepp som i 

sin tur innehöll två individer, en ung och en äldre kvinna, en av dessa har tolkats som slavinna 

och den andra drottning (Jesch 1991 s.32). Gravhögen var så väl uppbyggd utav lera, stenar 

och torv att den nästan var hermetiskt tät. Därav har förmål skapta i trä, läder och textil, som 

normalt skulle ha förmultnat, återfunnits välbevarade (Jesch 1991 s.31). Mycket tid gick dock 

åt till rekonstruktion, då tyngden från högen hade varit så intensiv att den krossat stora delar 

utav skeppet inklusive en del gravgåvor, samt att graven vid ett tillfälle även blivit plundrad. 

Trots detta pussel stod det ändå klart att detta var en grav gjord för en person som under sin 

livstid innehavat hög status (Jesch 1991 s.31). Gravgåvorna, enligt Jesch, som vid 

utgrävningstillfället fanns kvar bestod av skeppet, som visade sig vara 21.6 meter långt och 5 

meter bred, en vagn, fyra slädar, en sadel, 12 hästar, tre sängar, en stol, två lampor, tre ek 

kistor, hinkar, skålar, knivar, skänkar, två järn kittlar, en stekpanna, två oxar, bröddeg, äpplen, 

kryddor, tre vävstolar, föremål för vävning, textilier av röd färg och finaste kvalité, kammar 

och två par skor. Man hittade inga smycken i graven och dessa antas därför bivit bestulna vid 

plundrings tillfället (Jesch 1991 s.33). 

Denna plundring har även öppnat upp för andra teorier om vilka som begravts i båten. Fedir 

Androshchuk kom 2005 ut med artikeln En man i Osebergsgraven? i Fornvännen (s. 115-

128), där han menar att även en tredje kropp ska ha legat i graven, men som förts bort vid 

plundringstillfället. Denna kropp påstår han ska ha tillhört en man, och artikelns syfte är att 

lägga fram belägg för denna hypotes.  

”Utom de två paren hela skor påträffades en skosula av dubbelt fint skinn i skeppet. Fyra 

kammar, varav en är en hästkam, två tält och ett ramverk till ett hus, kan också associeras med 

tre personer. En sadel och ornerade betselbeslag av brons tyder på en manlig närvaro” 

(Androshchuk 2005 s.115).  

Frågan blir då hur Androshchuk förklarar de andra föremål som inte finnes i tre exemplar. 

Jesch nämner även mer ingående detaljer om de två par skor som man funnit i graven, och 
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dessa ska enligt henne ha tillhört samma person. ”Two pairs of specially made shoes for the 

swollen arthritic feet of the older women” (Jesch 1991 s.33). Om skorna hörde till samma 

kvinna, så indikerar inte en skosula till på att ytterligare en person ska ha legat i graven.”The 

special shoes made for the older woman’s arthritically deformed feet were of a very fine 

calfskin, beautifully hand-stiched” (Jesch 1991 s.34). Alltså var även dessa skor, likt sulan, 

gjorda av fint skinn, så varför skulle inte även denna sko kunnat tillhört samma kvinna?  

Kanske kan den tredje sängen indikera på detta, men om detta skulle vara fallet, varför skulle 

det vara en man? 

Androschuk påstår även att sadeln man hittat i graven indikerar på en manlig närvaro, detta 

citat fortsätter han med att påstå att inget fynd av sadlar eller betsel har gjorts i kvinnogravar 

(Androshuck 2005 s.122).  

I Saaremaa i Estland har det dock hittats betsel i 26% kvinnogravar och 36% mansgravar 

(Mägi 2002 s.95). Det bör inte vara helt omöjligt att detta kan förkomma även i Skandinavien. 

”In Birka horse harness was found in 44 graves, most of which belonged to men and only one 

inhumation grave and two cremation burials to women. Iron bridle parts were found also in 

other graves, in those of both men and women (Mägi 2002 s.95-96)”.  

Detta är ett exempel på hur kvinnogravar som sticker ut från samtidens normer blir 

omkullkastade av teorier och spekulationer om att graven från början varit menad åt en man.  

Försök att koppla dessa kvinnor till Snorre Sturlassons saga om kungarna över Norge, 

Heimskringla, har lett till en tolkning av att kvinnorna kan ha hetat Åsa och Ålfhildr. Speciellt 

Åsa har uppmärksammats då hennes namn finnes i ortnamnet, Oseberg (Åsuberg) (Jesch 1991 

s.34).  

Vem var då denna Åsa? Snorre berättar inte mycket mer än hennes namn, att hon var mor till 

Halvdan Svarte, farmor till Harald Hårfagre, samt att hon arrangerat mordet på sin man. Detta 

indikerar på en stark och betydelsefull kvinna som inte i första taget kan antas som en typisk 

husfru. Även om vi inte vet att en av kvinnorna i graven är denna Åsa, så vet vi att 

åtminstånde en av dessa kvinnor varit en betydelsefull person, kanske till och med båda. 

8.2 Kvinnor som vävare och sagoberättare 

Lena Elisabeth Norrman anser att gobelänger, vävar, broderier och tyger var kvinnans sätt att 

uttrycka sig under stora delar av historien, och att vi bör försöka läsa dessa som en text 

(Norrman 2008 s.16). När skrivarkonsten uppfanns för runt 5 500 år sedan, så var det bara en 

liten grupp människor som kunde läsa och förstå vad som skrevs. ”Images were then used for 

communication in a more widespread way than written text, since only an exclusive group 

was literate” (Norrman 2008 s.20). För dem som inte behärskade skriv och läskonsten var 

bilder ett alternativt sätt att uttrycka sig på.  

Att sy och väva kan jämföras med att skriva, det är ett sätt att uttrycka intryck på. ”Writing 

could, however, be compared to weaving or sewing. In this activities, different parts are 

stitched together for a distinctive design. A text is traditionally built on words already uttered, 

just as visual images are built upon already seen images” (Norrman 2008 s.21). 
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Det går dock inte att utesluta manliga vävare. ”Generally, weaving is considered a female 

activity, but, of course, we can not exclude the possibility of men as weavers” (Norrman 2008 

s.24). Norrman utgår ifrån att det till störst del var kvinnor som vävde. ”In ancient texts, we 

find that both the metaphors of weaving and the depictions of the act always describe women 

as those who weave” (Norrman 2008 s.21). Denna fördelning kan, enligt Norrman, tyda på att 

kvinnor inte fick uttrycka sig verbalt på samma vis som män, men även att detta var en syssla 

som var lätt att lämna och återkomma till.  

Norrman nämner att Judtih Brown i sin uppsats Note on the Division of Labor by sex 

diskuterar  att kvinnans delaktighet i olika sysslor beror på ”the compatibility of this pursuit 

with the demands of child care”. Brown menar att anledningen till att kvinnor ofta stannade 

hemma var att de ammade, och inte att de var okapabla att utföra samma sysslor som män. 

Därför drar hon slutsatsen att kvinnor kan delta i samma sysslor som män, bara de kan ta hand 

om barnen samtidigt ”women can perform work where they can watch children at the same 

time” (Norrman 2008 s.33). Kvinnor kan jaga, och män kan laga mat och sy, men vill man 

riskera att jakten går dåligt pågrund av att barnen behöver mat. Brown påpekar nämligen även 

att ”Nowhere in the world is the rearing of children primarily the responsibility of men” 

(Norrman 2008 s.33). Dock ammar inte kvinnor hela livet och det finns heller inga universella 

själ till att utgå ifrån att kvinnor av detta själ alltid var bundna till hushållet. 

Att väva och sy är exempel på arbete som lätt kan lämnas för att sedan lätt återupptas. Ett 

annat exempel på en sådan syssla är handel. Kvinnor med små barn kan lätt haft med sig dem 

när dem deltog i handel. Då utgrävningarna på Björkö givit fynd av vikter/vågskålar i 

kvinnogravar, samt barngravar (Gräslund 1980 s79-80). 

Detta öppnar även för tanken att kvinnor som inte fick barn, kan ha gett sig av på resa för att 

handla, söka en make eller strida, då dessa kvinnor inte hade den anledningen att stanna kvar. 

Enligt Norrman var en man som antog sig en syssla som av omgivningen ansågs som feminin, 

omanlig. Hon nämner att Snorre Sturlasson beskriver vävning som en syssla som tillhörde 

övernaturliga kvinnor ”the most interesting point in Snorri’s description is how he connects 

the female with supernatural women. This indicates that spinning and weaving, as the norns 

and the valkyries do, was considered a female activity”. En man som vävde skulle därför 

ansetts som omanlig (Norrman 2008 s.37). 

Hur var det då med kvinnor som gjorde övertramp i den manliga sfären? Enligt Norrman 

ansågs det mer acceptabelt att som kvinna göra manssysslor (Norrman 2008 s.38). Det måste 

med andra ord funnits en markant gräns för vad som ansågs manligt och kvinnligt.  

Norrman berättar även om kvinnan som sagoberättare. Dessa sagor kunde exempelvis berättas 

via deras vävar, gobelänger. Ett exempel på vikingatida gobelänger från Sverige är 

Överhogdals vävarna, se fig. 4, som berättar om Sigurd Drakdödaren. (Norrman 2008 s.74). 

"The storyteller does not tell his or her own personal story, but in verbal or visual art the story 

expands the audience's horizon of expectations" (Norrman 2008 s.74).  
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Fig. 4. En utav Överhogdals vävarna. 

 

I både Völsunga sagan och Gudrúnarqvida önnor kan man läsa om Gudrún och Brynhildr och 

deras vävar som vävts i syftet att berätta om heroiska gärningar. (Norrman 2008 s.100). 

Snorre Sturlasson nämner i sin edda att poet kunde man vara oavsett kön.  

 

"He is renowned for wisdom and especially eloquence and command of language. 

Especially he is knowledgeable about poetry, and because of him poetry I called 

brag, and from his name a person I said to be a brag of men or women who has 

eloquence beyond others, whether it is a woman or a man" (Norrman 2008 s.84). 

 

 En persons färdigheter var alltså viktigare än personens kön. Att väva ord istället för att 

skriva eller tala dem kan ha varit ett sätt för kvinnor under vikingatid att berätta historier, eller 

uttrycka känslor. I sagorna finner man exempel på kvinnliga poeter. Norrman nämner att 

Helga Kress i sin bok Mattugar Meyjar från 1993, diskuterar förväntningar av den "maktlösa" 

kvinnan (Norrman 2008 s.85). Hon fortsätter diskussionen med att ta upp kvinnan Ingunn, 

som är ett exempel på en kvinna som var allt annat än maktlös. Ingunn är, istället för den som 

blir upplärd, den som lär ut (Kress 1993 s.19) i (Norrman 2008 s.85). Dock så är den riktiga, 

samt den litterära kvinnans röst i allmänhet marginaliserad. Därför behövde kvinnorna finna 

andra sätt att uttrycka sin röst och poesi på, exempelvis via vävning "visual poetry". Norrman 

skriver "Shaun F. D. Hughes notes that there are eight women among the poets listed by name 

after whom poetry survives from the ninth to twelfth century in the anthology edited by 

Finnur Jónsson (1967)" (Norrman 2008 s.85).  

Under vikingatiden levde de litterära kvinnliga poeterna ofta utanför det som ansågs som 

typiskt kvinnligt. Ett exempel på kvinnor som accepterats i "manlig sfär". 

Rollen som vävare under vikingatiden verkar till största del utgjorts av kvinnor och var under 

epoken av stor betydelse för sagoberättandet, samt ett sätt att uttrycka känslor.  

 

I kvinnogravar finner man väldigt ofta textilredskap, så som ullkammar, vävtyngder, 

sländtrissor och nålar m.m. Detta är enligt Judith Jesch ett tecken på att dessa kvinnor ägnat 

sig åt textilier i livet (Jesch 1991 s.21). 

8.3 Kvinnor och runstenar 

Runor ristades i Norge, Sverige och Danmark under hela vikingatiden, men man har även 

funnit runor i områden utanför Skandinavien. Dessa runor har hittats på platser som vi vet att 

vikingatidens nordbor besökte, bland annat Grönland, Istanbul, Brittiska öarna, samt Irland. 

Alla runristningar härstammar dock inte från vikingatid (Jesch 1991 s.44).  
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Siri Sandquist skrev 2011 en magisteruppsats om Runstenar och kvinnor sociala makt under 

vikingatid- En analys av hegemonisk femininitet och dess manifestation på runstenar i 

Uppland, där hon går igenom de vikingatida kvinnornas relation till runstenar och makt. Hon 

utgår då ifrån runstenarna i Uppland, då detta är en mycket runtät trakt (1400 kända 

runstenar), dessa har hon hittat i Upplands runlexikon som är sammanställd av Elias Wessén 

och Sven B F Jansson. Enligt Sandquist återfinns kvinnonamn på inte mindre än 39 % av 

runstenarna, som är en hög siffra i jämförelse med resten av landet (Sandquist 2011 s.4).  

 
Fig. 5. Diagram över de antal runstenar som Siri Sandquist (Sandquist 2011 s.8) analyserat, 

överst ser man hur många av de 603 runstenarna som nämner kvinnor. 

Som diagramet visar så finns det en stor kvantitet av stenar där kvinnor av en eller annan 

anledning har nämnts. 25% av de stenar Sandquist går igenom benämner kvinnor, dock har 

hon sollat bort de stenar där kvinnor enbart benämns som någons syster, mor och så vidare, 

utan att vara aktiv varken som objekt eller subjekt (Sandquist 2011 s.8). 

Med subjekt menas de kvinnor som, antingen ensam eller tillsammans med andra, rest sten 

över någon annan, och med objekt menas de kvinnor som fått en sten rest över sig.  

Av de runstensar som ingår i diagramet var 123 stycken stenar resta av en kvinna till en man, 

26 stycken resta av en man till en kvinna, 2 stycken resta av en kvinna till en annan kvinna, 

samt 2 stycken från en man och kvinna till en man och kvinna.  

Judith Jesch går igenom runstenar i Danmark, Norge och Sverige. I Danmark, ”if we include 

the Swedish provinces that were a part of Denmark in the Viking Age” (Jesch 1991 s.49), så 

har man räknat till åtminstånde 220 runstenar år 1991. Av dessa stenar nämner 45 stycken 

kvinnor i ett eller annat avseende, detta antal är dock inte exakt då några namn kan ha tillhört 

både en man eller kvinna. På ungefär hälften av dessa stenar står kvinnan som ensam resare. 
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Elva av stenarna är resta för en kvinna, samt en sten som går under båda kategorier då stenen 

är rest av en dotter till en mor. Sedan finns en kategori med stenar som är resta av en man 

tillsammans med en kvinna, och stenar som är resta för en man och en kvinna, dessa har jesch 

dock ingen exakt siffra över (Jesch 1991 s.49). 

Enligt Sandquist måste resning av en runsten varit socialt laddat, detta då runstenen i sig är 

monumental, men också det faktum att det måste ha kostat mycket resurser till att resa ett 

sådant monument (Sandquist 2011 s.23). Resning av en runsten, vare sig man rest en eller fått 

en rest över sig indikierar med andra ord på en hög social ställning eller status, detta gjordes 

inte av vem som hellst.  

Runstenarna i Danmark och Norge skiljer sig från de i Sverige då kvinnor nämns mer sällan, 

dock är kvinnan på de svenska stenarna mer sällan den mest framhävda personen i 

monumentet (Jesch 1991 s.49). De danska stenarna föreslår, vad runorna i sig själva ofta 

berättar, att de är resta av en rik och mäktig familj och i sådanna familjer kan kvinnan haft en 

framträdande roll. Bilden av kvinnor med hög social status förstärks av att endel kvinnor rest 

mer än bara en sten (Jesch 1991 s.49-50).  

Ett exempel på en sådan kvinna är Ragnhild, som tillsammans med sina söner rest ett 

monument över sin man Ali, vid Glavendrup i Danmark. ”This stone, as well as having the 

longest of all the Danish runic inscriptions, is part of an impressive monument to the dead 

man consisting of a stone ship setting and two small mounds, with the runestone on one of 

them (Jesch 1991 s.50).  

Ragnhild var gift åtminstånde två gånger, då hon rest ytterligare en sten över en annan man, 

Tryggevaelde stenen i Danmark. Vi antar att detta är samma Ragnhild då runristaren Soti 

nämns i båda stenar, samt att stilen på stenarna liknar varandra. Genom runorna kan man 

utläsa att Ragnhild reste denna sten, och gjorde denna gravhög och tillhörande skeppsättning 

till minne av sin man Gunnulf, son till Naerfi. Stenen förtäljer även att Gunnulf varit populär, 

detta då texten ”Few will be born who are better than him, May he be an outcast who tips this 

stone or drags it away from here” (Jesch 1991 s.50).  

När de gäller de svenska stenarna så tar Jesch även upp runstenarna i Uppland. Hon nämner 

stenarna från Färentuna kyrka (U 20-21), Hillersjö (U 29), Snottsta (U329-31), samt Vreta 

(U332). Dessa stenar förmedlar så mycket information att man kan utläsa att samtliga 

hänvisar till samma familj, som levde i området under 1000-talet (Jesch 1991 s.53). I runorna 

kan man utläsa födslar, dödsfall och vigslar genom tre generationer av familjen. Runorna har 

en gemensam nämnare och det är en kvinna vid namn Geirlaug och hennes dotter Inga. Inga 

är huvudpersonen i dramat då alla personer som nämns i stenarna, antingen via giftermål eller 

via blod, är släkt med henne. Trots detta så visar det sig att hennes mamma Geirlaug är den 

viktigaste personen (Jesch 1991 s.53).  

Stenarna från Färentuna, Snottsta och Vreta delar samma struktur, först nämns namnet på 

runresaren, följt av namnet eller namnen på de personer den rests för, följt av deras relation 

till runresaren och slutligen övrig information om dessa personer (Jesch 1991 s.54).  
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De tre stenarna ifrån Snottsta, samt stenen från Vreta, har alla rests av Inga till minne av 

hennes man Ragnfast. Fall där samma runresare rest flera stenar är alltså inte unika, även om 

stenarna resta av Inga är unika till antalet, hela fyra stycken. Stenarna har även tolkats som ett 

komplement till varandra, då de är resta vid samma tidpunkt. Detta då tre av de fyra stenarna 

(Snottsta 1 och 2, samt Vreta) refererar till ”stenar” resta av Inga.Varje sten anger olika 

aspekter av Ingas minnes resningar. Snottsta 1 nämner enbart resningen av stenarna, Snottsta 

2 tar även upp att hon byggt en bro, Snottsta 3 nämner att hon ristat runor och på Vreta stenen 

nämns det att hon rest en stav och en sten (Jesch 1991 s.54). Tre av de fyra stenarna nämner 

även olika typer av information om hennes man, Ragnfast. På Snottsta 1 att han hade två 

systrar vid namn Gyrid and Estrid, Snottsta 2 att han hade en huskarl som hette Assur, och på 

Snottsta 3 att han var ensam ägare över denna gård, efter sin far Sigfast.  

”The very elaborateness of Inga’s monuments to her husband and the careful detailing of the 

information in the inscriptions suggest that their commissioner was motivatied by something 

more than just affection for the dead” (Jesch 1991 s.54). Vad var då detta? 

Familjens historia klargörs på den massiva runhällen vid Hillersjö på Mälaröarna i Uppland, 

se fig. 6, som är speciell på många sätt då den har en ovanligt lång text, samt att den inte 

inleds med runresarens namn, som är den vanliga utformningen på runstenar. Runorna lyder: 

”Tyd (Runorna)! Germund fick till hustru Gerlög som ungmö. Sedan fingo de en 

son, innan han drunknade. Och sonen dog sedan. Därpå fick hon Gudrik till 

man. Han ... denna ... Sedan fingo de barn. Men en enda flicka levde kvar, hon 

hette Inga. Henne fick Ragnfast i Snottsta till hustru. Därpå dog han och sonen 

sedan. Och modern kom till arv efter sin son. Sedan fick hon Erik till man. 

Därpå dog hon. Då kom Gerlög till arv efter Inga, sin dotter. Torbjörn skald 

ristade runorna” (Svärdström 1969 s.303).  

Tillsammans förmedlar dessa stenar en historia om två kvinnor som successivt, genom 

giftermål och död, blir ägare till stora tillgångar. De reste dessa stenar för att visa för världen 

att de var de rätta arvtagarna av denna egendom, samt exakt hur detta har gått till, utifall att 

någon skulle tvivla på detta (Jesch 1991 s.55).  
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Fig. 6. Runhällen vid Hillersjö på Mälaröarna i Uppland förmedlar 

en historia om hur två kvinnor blir ägare till stora tillgångar. 

Jesch beskriver även väldigt personliga runstenar. Ett exempel på en sådan är en sten rest av 

kvinna vid namn Ingerun. Runorna berättar om Ingeruns vilja att göra en pilgrimsfärd till 

Jerusalem (U 605, Stäket). Hon måste därför innehavat självbestämmande rätt över sitt eget 

liv, samt någon slags ekonomisk säkerhet (Jesch 1991 s.69). En kvinna med makt, om inte 

över andra, så åtminstånde över sitt eget liv. 

8.4 Kvinnor i vapengravar  

Judith Jesch nämner att forskare i stort anser följande föremål som typiskt manliga/kvinnliga 

gravgåvor:  

Manligt: Vapen, yxor, spjut, ridföremål, verktyg till smide m.m  

Kvinnligt: Broscher (framför allt ovala), armringar, halsband samt sländtrissor. 

Jesch tar även upp föremål som kopplas till båda könen:  

Kammar, lerkäl, knivar, slipstenar, mynt samt pärlor (Jesch 1991 s.14). 

Denna bild av manliga och kvinnliga gravgåvor kräver dock en omtolkning då bland annat 

vapen även hittas i kvinnogravar (Moen 2011 s.44). 

I Nordre Kjølen vid Flisa i Hedmark, Norge, har man funnit en kvinnograv med en hel 

uppsättning vapen. Uppsättningen bestod bland annat av ett svärd, en yxa, sköldknopp, 

pilspetsar, en spjutspets och en slipa, alltså det som forskare i allmänhet skulle bedöma som 

mansföremål (Moen 2011 s.44). Denna grav skulle med stor sannolikhet blivit bedömd som 

en mansgrav om inte benmaterialet via en osteologisk undersökning indikerat på att den 

begravda var en kvinna. 

Ett annat sådant spektakulärt fynd är kvinnograven i Gausel, nära Stavanger i Rogaland 

socken, Norge (Moen 2011 s.44). Denna grav innehöll typiskt kvinnliga artefakter, så som 
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ovala broscher, smycken, bronskärl och pärlor, men även typiskt manliga föremål, så som 

ridutrustning och sköldknoppar. Där fanns även ett grillspett eller möjligen en völvestav, 

vilket kan indikera på någonting rituellt. Denna grav har daterats till 850 e. Kr., vilket gör den 

tidskronologiskt nära belägen med Osebergsgraven, även om geografin dem emellan är 

avsevärt längre (Moen 2011 s.44). 

I sydnorska Kaupang innehöll ett flertal kvinnogravar enstaka vapen. ”Single weapons were 

found in a number of female gendered graves as well. Four of Nicolaysen’s graves at Nordre 

Kaupang contained an axehead combined with oval brooches” (Stylegar 2007 s.83-84). Detta 

är även fallet för fem gravar i Bikjholberget, Kaupang. Två av dessa innehöll spjutspetsar, och 

i två hittades rester av sköldknoppar. ”The axes might of course have a double function as 

weapons and everyday tools, and the latter may account for their presence in female graves” 

(Stylegar 2007 s.84). Spjutspetsarna och sköldknopparna kan tolkas till någon sorts 

Valkyriesymboler, och kopplingar kan dras till en grav i Sydöstra Norge, C22541 från Åsnes, 

Hedemark. Här hittades en osteologiskt bedömd kvinnograv med en full uppsättning vapen. 

Även i Västra Norge har man funnit ett fåtal bedömda kvinnogravar med ”manliga” föremål, 

samma fenomen är även känt från andra områden (Stylegar 2007 s.84). 

Den mest spektakulära graven i Kaupang är en båtgrav från Bikjholberget innehållande tre 

individer Ka. 294-296 (som nämnts tidigare), se fig. 7. Båten var 9 meter lång och låg i 

sydväst-nordöstlig riktning. I fören med ansiktet vänt åt andra hållet låg en kvinna (Ka. 294) 

med antingen ett spädbarn eller ett litet djur i sin famn. Bredvid kvinnan låg en man med 

huvudet nära hennes (Ka. 295). Bredvid dem låg en häst och en hund, bredvid hunden låg en 

till kvinna med ansiktet vänt mot fören (Ka. 296). ”The two women’s graves in particular 

were lavishly furnished. Ka. 294 contained, for instance, a pair of gilded oval brooches, a 

silver arm ring, and a silver ring that seems to have been a part of a bead necklace” (Stylegar 

2007 s.95). Ka. 296 begravdes med en mängd artefakter, däribland en brons kittel med en 

runinskription som utläses Muntlauku. Bredvid kitteln låg en äggformad sten, samt ett spett 

eller en stav. ”Ka. 296 also contained two objects usually associated with men’s graves: an 

axehead and a shield-boss” (Stylegar 2007 s.96). 

Graven är unik och det gör den svårtolkad. Staven har föreslagits vara en völvestav, och 

gravmaterialet i övrigt indikerar på att kvinnan i Ka. 296 har innehavat någon form av hög 

status. ”Fragments of leather found near one of the oval brooches suggest that the women in 

Ka. 296 have been wearing a costume somewhat out of the ordinary” (Stylegar 2007 s.96). 

Kvinnan ligger även på mage med huvudet ned mot marken, detta kan indikera på att kvinnan 

begravts i sittande position. ”Seated burial is one of the characteristics of völva graves” 

(Stylegar 2007 s.96). Det är möjligt att Ka. 294 och Ka. 295 är ett par som innehavat en hög 

social ställning, medan den sittande kvinnan varit deras völva med ett speciellt förhållande till 

paret. Som völva utförde hon kanske tjänster åt paret medan de fortfarande var vid livet, ”as 

well as in death, judging from her position at the rudder, steering the little family towards the 

realm of the Dead” (Stylegar 2007 s.96). 
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Fig. 7. Rekonstruktion av båtgrav Ka. 294-296. Illustration, Porhallur Práinsson (Stylegar 

2007 s.100). 

Vapengravar har ändå länge legat i kontrast till kvinnliga gravar som istället defineras med 

smycken bland gravgåvorna. Detta bör dock ifrågasättas då ett flertal kvinnogravar, som 

nämnts ovan, inkluderar vapen, samt att det även förekommer i flertalet gravar på Östersjöns 

östkust (Baltikum). I Batlikum förekommer det även mansgravar med smyckesskrin som 

gravgåva, i Svergie och Finland är detta dock inte förekommande (Mägi 2002 s.76).  

I Saaremaa i Estland har Marika Mägi räknat ut att ungefär 30% av alla kvinnogravar med 

kremerade kroppar innehöll någon typ av vapen. De vanligast förekommande är här yxa och 

pilar (Mägi 2002 s.79).  

9. Diskussion 

Det som jag i uppsatsen hittils lagt fram i mina tre olika teman talar nästan för sig själv i min 

frågeställning vilka roller/yrken kan den vikingatida kvinnan tänkas ha haft?. Det är dessa 

roller jag i mina tre teman Kvinnor som sjömän, Kvinnor som handelsmän, samt Kvinnor som 

stormän går igenom. Det jag anser mig komma fram till av det material jag lagt fram är att 

kvinnor kan ha varit sjömän, handelsmän, vävare, sagoberättare, ”völvor”, innehavat hög 

socialställning, samt varit resare av runstenar. Jag anser även att en fortsatt forksning av 

kvinnor under vikingatid kan visa på fler kvinnoroller och genom detta utöka bilden av hela 

det vikingatida samhället. 

I min frågeställning Deltog kvinnor i utrikeshandel, samt handel på hemmaplan?, lämnas jag 

med svaret: Med största sannolikhet, Ja. Det verkar som att kvinnor varit delaktiga i handel på 

hemmaplan, detta med tanke på spåren av vikter och vågskålar i kvinnogravar i Birka. Under 

vikingatid hade troligen alla handelsmän med sig en liten bärbar, hopfällbar balansvåg. 

Betalade gjorde man med en viss vikt silver, inte en viss valör (Larsson 2010 s.64). När dessa 

hittas i mansgravar tolkas de alltid som handelsmäns gravar, men på Birka finns även vågar 

och vikter i flera kvinnogravar (Larsson 2010 s.64). Dessa förklaras då inte på samma sätt 

som de vågar och vikter som förekommer i mansgravar, utan får ofta tolkningen att det då 

istället är kvinnornas makar som varit handelsmän. Hur kan man förklara vågskålar och vikter 

om de finns i både mansgravar och kvinnogravar, om det endast var mannen som var 

handelsman? 

I materialgenomgången framgår det väldigt tydligt att det inte är några fåtal eller undantag där 

kvinnor får med sig vikter och vågar i graven, hela 32 % i kvinnogravar, jämfört med 28 % i 
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mansgravar (Gräslund 1980 s.79-80). Detta visar på ett markant överskott och inte ett 

undantag av vikter och vågskålar i kvinnogravar. Om mansgravar och kvinnogravar skulle 

tolkas utifrån samma principer ser vi här istället att rollen som handels”man” istället borde 

döpts till handels”kvinna”, då vågar och vikter faktist förekommer oftare i kvinnogravar på  

Birka. 

I materialgenomgången drogs även paralleler mellan kvinnor som handelsmän, och resor i 

österled. Detta grundas på antagandet att resor i österled gjordes till största del på grund av 

handeln, och att spåren av Skandinaviska kvinnor i Rus-riket därför indikerar på att de kan ha 

varit delaktiga i utrikeshandel. Detta antagandet grundar jag på att man i Rus-riket har hittat 

31 fynd av vikter och vågar i Skandinaviska gravar. 45% av dem i mansgravar, 19% i 

kvinnogravar och 36% i par gravar (Stalsberg 1987 s.98).  

Fynd av kvinnor i fyndrika båtgravar anser jag indikera på kvinnans relation till båtar och 

sjöfart, samt att fynden i båtarna i exempelvis Tuna i Badelunda visar på utrikeskontakter. 

Som nämnts i materialgenomgången fann man i vissa av gravarna spår av långväga kontakter, 

exempelvis mosaikpärlor (båtgrav 35), siden och arabiska silvermynt omgjorda till hängen 

(grav 75), samt ett engelskt Ethelredmynt (grav 76). Ethelredmyntet i grav 76 tros vara en del 

av den så kallde danagälden och det tyska myntet som återfanns i grav 84, där även 

karneolpärlor återfanns (Larsson 2010 s.62).   

Larsson nämner även kvinnan i Turingebåten som begravdes med en rik smyckesuppsättning 

med ovala spännbucklor, pärluppsättningar, fyra bronshängen, samt en häst. Kvinnans dräkt 

är lika exklusiv som övriga fynd, och har inslag av österlänskt siden (Larsson 2010 s.63). Hon 

nämner också att båtar av liknande storlek som de man funnit i dessa gravar användes i 

tidigare tider vid postfärder över Ålands hav. Ålandshav utgör den längsta havssträckan vid 

färder i österled, alltså bör dessa båtar klara av en färd utrikes (Larsson 2010 s.63).   

 

Jag anser alltså att materialet jag lagt fram ger en stark indikation på att kvinnor deltagit i 

både utrikes och inrikes handel. 

Båtgraven kan även vara en indikation på kvinnor som innehavat någon form av hög social 

ställning (inte minst kvinnan i Turingebåten). Därför har dessa gravar även hjälpt mig att 

besvara min frågeställning Fanns det under vikingatiden kvinnor med hög social ställning?. 

Båtgravarna i Tuna, Badelunda är rikt utsmyckade, och detta är även fallet för inte minst 

Osebergskeppet och skeppet från Bikjholberget i Kaupang, Ka. 294-296. En tolkning av 

graven från Bikjholberget är att en av kvinnorna, Ka. 296, ska ha varit en Völva med en 

speciell relation till mannen och kvinnan i Ka. 294 och Ka. 295, som även dem låg begravda i 

båten. Graven är som nämnts tidigare unik och det gör den svårtolkad. Staven, som har 

föreslagits vara en völvestav, och gravmaterialet i övrigt indikerar på att kvinnan i Ka. 296 har 

innehavat någon form av hög status. ”Fragments of leather found near one of the oval 

brooches suggest that the women in Ka. 296 have been wearing a costume somewhat out of 

the ordinary” (Stylegar 2007 s.96).   
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Jag har även lagt fram material vad gäller kvinnor i vapengravar, och hittat en, enligt mig, 

relevant tolkning av dessa i At the crossroads of space and time av Marika Mägi från 2002. I 

den går hon igenom gravar i Saaremaa, Estland och som nämnts tidigare har där hittats många 

kvinnor begravda med vapen. Mägi skriver så här om tolkningen av kvinnor i vapengravar: 

”In cases where women were able to achieve a similar status, they were also buried with 

weapons” (Mägi 2002 s.140). Innan detta uttalande har hon nämnt att vapen i mansgravar 

kopplas till hög social status. Är det kanske därför kvinnor ibland hittas med ”manliga” 

föremål och vapen, för att de i dessa regioner kunde uppnå samma eller högre status än 

männen? I mansgrav anses vapen som en statussymbol och denna tolkning anser jag bör gälla 

även för kvinnor som hittas med vapen. ”A difficulty with archaeological gendering on the 

basis of weapons indicating men, and jewellery indicating women, is the danger of missing 

variations in the mortuary record, and thus by assuming these categories are fixed, of only 

finding what look for” (Moen 2011 s.7). 

Här är en av mina andra frågeställningar relevant: Varför tolkas fyndrika kvinnogravar 

annorlunda än fyndrika mansgravar? Jag anser att detta har med det faktum att forskningen i 

allt för hög grad har påverkats av vår samtids normer. Som nämnt tidigare var kvinnan under 

1800-talet, underställd mannen och blev inte myndig förren hon fyllt 25 år. Detta om hon var 

ogift, annars fick hon vänta tills mannen dog och hon blev änka. 1800-talets bild av en ogift 

kvinna var inte positiv och det var därför bättre för en kvinna att vara gift. Det är alltså under 

denna tid som arkeologiforskningen växer fram, och det är då inte, enligt mina ögon, konstigt 

att bilden av forntiden märkts av denna kvinnosyn. Elisabeth Arwill-Nordbladh nämner 

Mecklenburgs program för att förfina de antikvariska undersökningsmetoderna. Programmet 

publicerades i föreningens årsbok Mecklenburgisches Jahrbuch, år 1937 (Nordbladh 2001 

s.17). En av punkterna på listan var att forskarna skulle ta ställning till om de fornkristna 

gravarna var anlagda för en man eller för en kvinna. Långa listor med föremål som ansågs 

representera kvinnor respektive män skrevs, och på dessa listor framgår det tydligt hur 

forskarna tar sin utgångspunkt i den egna tidens uppfattning om kvinnors och mäns 

uppträdande och verksamheter. ”Så tolkades exempelvis svärd som manliga artefakter och 

nålar som kvinnliga. När man så småningom började finna dolkar i kvinnornas gravar, dolkar 

som ibland till sin form närmade sig korta svärd, blev forskarna tvungna att konfrontera 

tanken att dolkar kanske kunnat finnas också i kvinnogravar” (Nordbladh 2001 s.18). Efter en 

lång diskussion angående detta kom man fram till att det visserligen kan ha funnits ”krigiska 

kvinnor”, men att de inte hörde till det normala.  

Genom denna framläggning ser man hur mycket våra förutbestämda tankar om manligt och 

kvinnligt leder forskningen, detta ända tills det finns så pass mycket belägg för att bevisa 

motsatsen att det inte längre går att peka ut som ett undantag. Det är alltså denna tidiga 

forskninsbild som gör att kvinnliga och manliga gravar tolkas olika, och en trolig tolkning är 

att bilden av förhistoriskt material förändras i takt med vårt samhälle. Nu när bilden av 

kvinnan som underställd mannen inte längre finns kvar, i alla fall inte i lika hög grad, har 

kvinnan även fått en större roll i det arkeologiska materialet. Problemet som fortfarande 

kvarstår är, enligt mig, att en del forskare nu istället ser på den forntida kvinnan som mindre 

”fri” än dagens kvinnor, och att våran syn på kvinnan är allt för ”modern” för att förefallit i 
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det vikingatida samhället. Här bör Moens citat ”one is not born a woman, but rather one 

becomes a woman” (Moen 2011 s.5) nämnas. Samt hennes uttalande om att det inte finns ett 

“one size fits all in terms of gender models” (Moen 2011 s.5). Man ska inte ta förgivet att alla 

kulturer sett på kvinnor och män, kön och socialt kön på samma vis som vi gör idag. Det är 

denna bild av manligt och kvinnligt vi måste bortse ifrån för att kunna tolka materialet utan att 

påverkas av våra egna åsikter av vad som är kvinnligt och vad som är manligt. 

Om vi istället väljer att tolka det arkeologiska materialet, inte så mycket utifrån om de är ett  

manligt eller kvinnligt ting, utan istället för vad de kan ha betytt i personens liv, så får vi 

mycket bredare tolkningsmöjligheter. ”More interesting are the implications of the 

archaeology of Scandinvian women in Russia for our understanding of the nature of more 

ordinary relations. I hope that I have succeeded in demonstration that an archaeology of 

women can lead to a new understanding of past societies as a whole: children, women and 

men” (Stalsberg 1987 s.99). Detta utlåtande avslutar Anne Stalsbergs The interpretation of 

women’s objects of Scandinavian origin from the Viking period found in Russia, och jag 

tycker att hon med detta utlåtande lyckas snäva in det jag vill förmedla. Om man visar att 

kvinnan varit delaktig i aktiviteter som exempelvis handel ändras hela forskningsbilden, och 

det är därför det är så ofantligt viktigt att lyfta fram denna forskning och sluta bagatellisera 

exempelvis vågar, vikter och vapen i kvinnogravar. ”There is always a danger of subscribing 

to a ’gender mythology’ in the study of the past, which draws on stereotypes rather than 

posing open questions and asking questions” (Moen 2011 s.6). Moen nämner även att 

västerländska länder i allmänhet har få genus-kategorier, och att detta kan bidra till en snäv 

uppfattning av svunna samhällen (Moen 2011 s.6). Jag anser att vi måste förstå att vi inte till 

fullo kan förstå forntidens syn på kvinnan och mannen, men att det blir betydligt lättare om vi 

inser att vår västerlänska syn inte är universal, vare sig geografiskt eller tidsmässigt. 

Om vi återgår till diskussionen om kvinnor och makt, eller kvinnor som innehavat en hög 

social status, så framkommer detta även i de runstenar som rests av kvinnor. Ibland har 

runstenarna både en kvinna som subjekt och objekt (kvinna som rest sten över annan kvinna). 

Här är ingen man involverad över huvudtaget, förutom runristaren. Dessa kvinnor måste 

innehavat egna tillgångar att betala stenen med och troligen en stark social ställning för att få 

tillåtelse att resa en sådan sten. ”Resning av en runsten var socialt laddat, detta då runstenen i 

sig är monumental, men också det faktum att det måste ha kostat mycket resurser till att resa 

ett sådant monument” (Sandquist 2011 s.23).  

Runhällen vid Hillersjö på Mälaröarna i Uppland är en av de stenar som förmedlar en historia 

av två kvinnor, Geirlaug och hennes dotter Inga, som genom giftermål och död, blir ägare till 

stora tillgångar. De reste stenarna för att visa för världen att de var de rätta arvtagarna av 

denna egendom, samt exakt hur detta har gått till, utifall att någon skulle tvivla på detta (Jesch 

1991 s.55). Dessa kvinnor involveras, som nämnts tidigare, i flera stenar och som runorna 

lyder hade dessa kvinnor stora tillgångar och hade alltså därmed rätt att äga stora tillgångar, 

vilken förmodligen även gav dem en hög ställning i samhället. 

10.  Sammanfattning 
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I den här uppsatsen har jag tematiskt undersökt några av kvinnans tänkbara samhällsroller i 

Skandinavien under vikingatid, detta utöver rollen som husfru. För att utföra detta har jag 

genom ett genusperspektiv undersökt tidigare forskning kring vikingatidens kvinnor, och dess 

tänkbara roller i samhället. Resultatet samlade jag i tre olika teman: Kvinnor som sjömän, 

Kvinnor som handelsmän och Kvinnor som stormän. Genom detta har jag bland annat kommit 

fram till att man av det totala antalet vikter och vågar, funna i Birka på Björkö, hittat hela 

32% i kvinnogravar och enbart 28% i mansgravar. Vågar och vikter kopplas normalt till 

handelsmän, men med dessa siffror nämnda bör det kanske egentligen heta handelskvinna. I 

49 gravar hittades även penningpungar, som också räknas som handelsföremål då de innehöll 

vikter och mynt. 24 av dessa har bedömts som mansgravar, 18 till kvinnogravar och 7 kunde 

inte könsbedömas. Kvinnor i båtgravar har länge varit kända, men har även länge ansets vara 

mindre och färre än de båtar som var gjorda för män. I denna uppsats har jag bevisat 

motsatsen genom att lägga fram belägg för att båtgravar gjorda för en kvinna är lika stora, om 

inte större och rikare än de gjorda för en man. Jag har även visat hur man genom att tolka rika 

kvinnogravar på ett sätt och rika mansgravar på ett annat sätt, försummar 

tolknings/forskningsresultaten. Genom att ta förgivet att alla kulturer sett på kvinnor och män, 

kön och socialt kön på samma vis som vi gör idag utesluts möjligheten till korrekta resultat. 

Vår egen samtids inställning till ”hur det ska vara” och ”hur det alltid har varit” påverkar i allt 

för hög grad forskningen kring manligt och kvinnligt i forna tider. I denna uppsats visas en 

bild av kvinnan som inte ofta läggs fram eller publiceras, men som i själva verket har mycket 

belägg bakom sig. Kvinnor har rest runstenar, kvinnor har med största sannolikhet utövat 

handel, haft stor kunskap om båtar, rest själva, och haft stort inflytande över andras och inte 

minst sitt eget liv.  
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