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Abstract 
This essay discusses the roles of women from different perspectives during the Viking 

Age. It will show the strong and powerful women but also the unfortunate ones and 

women in their everyday life. The issue of the strong cementation of the Viking Age and 

the Viking age men and women that was made by the archeologists, the scientists and the 

writers in the 19th century will follow through this essay. The material used for this study 

is mainly literary sources that focus on the Viking age society. The geographic places, 

and the archaeological material that I focus on, is from East Blekinge, Köpingsvik on 

Öland and in Hedeby in Denmark/Germany.   
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1 Inledning 
Jag har valt att skriva om vikingatida kvinnor och deras roll i samhället. Anledningen till 

att jag valt detta ämne är att jag tycker att vikingatiden är väldigt intressant och också för 

att vikingatiden och i synnerhet vikingatida män och kvinnor ofta sätts in i olika 

stereotypiska fack. Några perspektiv på vikingatida kvinnor som jag ofta tycker 

förekommer i litteraturen, har ofta en hård feministisk approach där man nästan får 

uppfattningen om att de hade ett matriarkaliskt styre under vikingatiden. Eller så får man 

läsa om de mest ruggiga historierna man kan tänka sig eller så glöms kvinnorna helt enkelt 

bort till förmån för den kommersiella och populistiska manliga vikingavärlden. Jag vill 

istället belysa och lyfta fram både positiva och negativa aspekter i de vikingatida 

kvinnornas liv. Både det simpla och det komplicerade, det goda och det onda. Jag kommer 

att belysa vanliga kvinnor, ovanliga kvinnor, kvinnor med makt och de utan makt. Jag 

kommer försöka ta reda på varför alla dessa vikingatida kvinnor har hamnat i skymundan 

eller aldrig fått komma fram i det offentliga rummet. Jag kommer att leta mig lite djupare 

in i det faktum att vikingatiden framställs som en av de mest macho inspirerade 

perioderna i vår forntid, trots att de arkeologiska fynden och lämningarna säger mer än 

så.  

 

Jag kommer i min analys att titta närmare på tre geografiska områden och undersöka vad 

för slags kvinnohistorier som döljer sig på dessa platser genom de arkeologiska fynden 

som hittats där. För att kunna presentera dessa fynd och mina diskussioner på ett bra sätt, 

så kommer jag först att presentera hur det vikingatida samhället såg ut. Vilka som hade 

makt, hur man skaffade sig makt och hur man behöll den. För att förstå hur den 

ekonomiska samhällsstrukturen var uppbyggd kommer jag också att beskriva en del om 

de vikingatida handelsplatserna. Handelsplatserna hade mycket stor betydelse. Där 

möttes människor från alla samhällsklasser. T.ex. så kunde kungarna bygga hela sina 

kungadöme genom att de kontrollerade städernas handel. Det var också där många 

människoöden avgjordes genom att människor köptes och såldes som trälar på olika 

marknadsplatser.  

 

Jag kommer att titta närmare på Östra Blekinge, Köpingsvik på Öland och Hedeby vid 

gränsen mellan Danmark och Tyskland. Anledningen till att jag valt just dessa platser 

beror på flera olika saker. Alla platserna har arkeologiska fynd från kvinnor som är 

intressanta att titta närmare på. Alla platserna har också kopplingar på olika sätt, både till 

varandra och till platser som hade stor betydelse under denna period, b.l.a. Birka. Jag har 

också en personlig koppling till Östra Blekinge, eftersom jag är uppväxt där.  

 

I denna analys ska vi mer än 1000 år tillbaka i tiden, till en annan värld. 

 

2 Metod och material 
Jag har i denna uppsats valt att avgränsa mig till vikingatiden, ca 800 – 1050 e. Kr. För 

att få en större bild av vissa sammanhang kommer jag i korthet att förklara vissa händelser 

från äldre järnåldern eller medeltiden.  

 

De geografiska avgränsningarna som jag har gjort är att jag främst har studerat hur 

vikingarna levde i Skandinavien. I min analys av arkeologiska fynd har jag valt att 

begränsa mig till Östra Blekinge, Köpingsvik på Öland och handelsstaden Hedeby vid 

gränsen mellan Danmark och Tyskland.  
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Jag har valt att skriva denna uppsats genom att studera litteraturen, platserna och fynden, 

utifrån kvalitativa metoder. Materialet till min uppsats kommer framförallt från litteratur. 

För att inte själv sätta in mig i ett fack med ett alltför snävt perspektiv, så har jag försökt 

att hitta litteratur med olika ingångsvinklar så att jag kan hitta min egen väg i det hela. 

Jag har valt litteratur skrivna av både kvinnor och män och utgivningsår är allt från 2015 

till 1870-tal.  

 

Områdena i Östra Blekinge har jag studerat både genom litteratur och egna observationer 

i landskapet. Jag har studerat flera av områdena på plats och tagit egna fotografier.  

 

3 Teori 
Som teoretiska utgångspunkter i min uppsats kommer jag att använda mig av följande 

teorier: 

 

Det finns många liksom jag som anser att maskuliniseringen av vikingatiden beror på att 

begreppen och uppfattningen befästes på 1800-talet, när synen på manligt och kvinnligt 

var annorlunda. Det fanns också en annan syn och fascination på 1800-talet av vissa 

detaljer i den vikingatida historien som de ville framhäva och som intresserade den tidens 

läsare och åhörare. Vissa detaljer har levt kvar, vissa mer historiskt korrekta än andra. 

1800-talets syn på vikingatiden har myntats hårt under så många år och vi fortsätter än 

idag, medvetet och omedvetet att lyfta fram det maskulina från vikingatiden. Sen håller 

jag med om att vikingatiden på många områden dominerades av mäktiga män. För 

vikingatiden var en period med påtaglig hierarki och starka klyftor mellan olika sorters 

människor. Men det döljer sig så otroligt mycket mer intressant i vårt förflutna om 

vikingatiden som bör lyftas fram, förutom de skäggiga männen med hornbeprydda 

hjälmar som for över världen och slogs och plundrade. Författare som använder sig av 

teorin att cementeringen av vår vikingatida uppfattning skedde på 1800-talet och har blivit 

en del i vårt Svenska och nordiska kulturarv är exempelvis (Harrison 2009:95ff, 

Lihammer 2007:76).    

 

Harrison menar att när vi målar upp en bild av vikingatiden tänker vi ofta på de djärva 

plundringstågen som vikingarna gjorde i fjärran länder. Vi målar också upp en bild av 

vikingen som en stark man med skägg, hornprydd hjälm och svärd. Vi tänker också på 

män som blotar till asagudarna och män som skålar i mjöd. I framställningar och 

funderingar kring vikingarna så tänker vi oftast på kraftfulla män. Men var vikingatiden 

verkligen männens storhetstid? Kanske, men det stämmer inte riktigt. Anledningen till att 

vi ofta associerar vår bild av vikingatiden till dessa modiga män, är att vår uppfattning 

kring vikingatiden myntades redan på 1800-talet. Men den lever kvar än idag eftersom 

den har präglats så hårt under så lång tid. Många betydande och kända vikingatida platser 

och arkeologiska fynd grävdes fram och dokumenterades under 1800-talet och början av 

1900-talet. Med den tidens prägel av b.l.a. romantiken och den rådande kvinnosynen och 

kvinnans roll i deras eget samhälle, så satte dessa män även de vikingatida kvinnorna på 

undantaget. Att vikingatiden är en oerhört maskulin tidsperiod beror alltså inte bara på 

hur de vikingatida männen faktiskt var, utan det beror snarare på hur männen för 100-200 

år sedan valde att framhålla och undanhålla information om de vikingatida männen och 

kvinnorna (Harrison 2009:95f).  

 

När man skriver om den vikingatida samhällsstrukturen tycker jag det är viktigt att belysa 

den stora förvandling som skedde i slutet av vikingatiden, runt år 1000 och som blev ett 

stort kliv in i medeltiden. För att beskriva denna förändring har jag b.l.a. använt mig av 

teorin Agency. Agency är ett ganska nytt begrepp som aktivt började används under 1980–
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90-talet. Andrew Gardner är en arkeolog som beskriver begreppet på följande sätt. ”In 

short, it is about the relationships between an individual human organism and everyone 

and everything else that surrounds it” (Gardner 2004:1). Teorin kan vara svår att få grepp 

om eftersom det innefattar alla mänskliga handlingar och kan användas på många olika 

sätt. För att förklara hur arkeologer kan använda teorin kommer jag att ge några exempel 

på hur några olika forskare använder begreppet i sina teorier och studier.  

 

Teorin agency har utvecklats av b.l.a. Marcia-Anne Dobres, & John Robbs. Deras 

beskrivning av teorin bygger på att människor gör val, har intentioner med sin handlingar 

och vidtar åtgärder. Agency gör det möjligt att se bakom samhällsstrukturer och yttre 

förhållanden gällande t.ex. kulturella förändringar och istället se individen och gruppens 

inblandning i förändringar. En av grundtankarna bakom agency är att man granskar 

enskilda personer eller grupper och dess samspel med objekt, strukturer och samhälle. 

Teorin visar också hur enskilda personers/gruppers handlingar blir mönster skapade av 

tidigare personers handlingar, som i sin tur formar nya sociala normer och regler. Kvalitén 

på handlingarna är det som gör dem socialt betydelsefulla. Dobres & Robbs förklarar t.ex. 

hur forntida, enskilda personers strategiska strävan efter prestige och makt kan leda till 

storskaliga förändringar. Exempelvis makthavarnas strävan efter personlig status för sig 

själva genom att bjuda på fin mat på gästabuden, bidrog i slutändan till att hela den 

agrikulturella processen förändrades i hela samhället (Dobres & Robb 2000:3ff).  

 

John Barrett menar att en av anledningarna till att agency utvecklades under just 1980-

talet, var att det då fanns ett stort intresse för genus forskning och hur män och kvinnor 

arbetade tillsammans. Liksom Dobres & Robbs menar Barrett att agency är att resultaten 

av handlingar uppnås genom att män och kvinnor genom avsikter, val och åtgärder når 

sina mål. Resultatet kan ske både genom kunnande eller reflexmässigt handlande. 

Människor kallas i agencyteorin för agenter. Barrett menar att agenter både kan 

kontrollera sina egna handlingar och andras handlingar i skapandet av världen och i 

skapandet av sig själva, både kulturellt och socialt. Barrett menar att arkeologer kan arbeta 

med begreppet genom att man samlar in och dokumenterar data från arkeologiska 

utgrävningar. Genom att se regelbundenhet och mönster i människors sociala och 

kulturella beteende kan man också se när/var/hur förändringarna skedde. Dessa mönster 

av regelbundenhet kan man se både i det arkeologiska materialet och i den forntida 

interna, systematiska organisationen. I det arkeologiska materialet kan man t.ex. studera 

keramik, byggnader, gravar, kvarlevor från växter mm. När man studerar strukturen i 

samhället tittar man b.l.a. på hierarkin i bosättningarna, rika gravar osv. Resultatet av att 

studera artefakter och beteende gör att man får fram normativa processer för t.ex. en viss 

grupp eller geografiskt område osv. ”Human behavioural regularities”, är det som 

arkeologer ofta försöker att förstå (Barrett 2001:1ff). Teorin agency kommer jag b.l.a. att 

använda mig av i min diskussion om hur Skandinavien blev kristet och hur olika personers 

inblandning i processen gjorde att hela Skandinavien till slut övergick till en annan 

religion.   

 

Begreppet byråkrati kan också tillämpas för att beskriva skiftet från vikingatid till 

medeltid och förändringen i samhällsstrukturen. Som material har jag b.l.a. använt mig 

av Anna Lihammers bok Vikingatidens härskare. I och med kristendomen blev 

samhällsstrukturen mer organiserad. Makthavarnas möjlighet att bygga upp sina 

herravälden genom byråkrati blev möjlig i och med kristendomen. De fick nya redskap 

för maktutövning och banden mellan olika regenter världen över blev möjlig i och med 

kyrkan inblandning. Många vikingastäder försvann eftersom makthavarna ville slå sönder 

det gamla samhället och skapa en ny värld. Exempel på det är Birka som försvann och 
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istället byggdes Sigtuna upp som ett nytt centrum i mälarområdet omkring år 980. Planen 

med Sigtuna var att den skulle byggas som en kristen stad utifrån en bestämd byråkrati. 

T.ex. så byggdes stadsområde med helt ny karaktär, kyrkor byggdes och mynt började 

präglas (Lihammer 2012:221ff).   

 

4 Mellan två världar 
Forskningshistorik 

 

Vikingatiden är en period mellan järnåldern och medeltiden. Dessa två epoker skiljer sig 

åt på många sätt. Vikingatiden blir därför en förbindelse mellan två helt skilda världar 

som innebär många förändringar både i samhällsstrukturen, religiöst och för individerna 

i sig. Man kommer att gå från ett hedniskt samhälle med asatro till en kristen värld där 

könsrollerna såg helt annorlunda ut. Jag kommer att titta närmare på kvinnans roll och 

status i det vikingatida samhället. 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 alls.  

 

Vikingatiden varade från mitten av 700-talet till mitten av 1000-talet och det hann hända 

mycket på dessa år som innebar stora förändringar i de nordiska länderna. Nordborna 

seglade både på plundringståg och handelsresor och genom alla lärdomar och nya idéer 

så förändrades både deras världsbild och deras 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 1998:9).  

 

Forskning om vikingatidens samhällsstrukturer visar att detta var en tid där olika 

dominans-, hierarki- och kontrollformer var framträdande i samhället. Skandinavien hade 

statsbärande kungadömen där regenterna rekryterades från olika betydelsefulla ätter. Att 

olika tronkrävare från rivaliserande ätter försökte ta makten genom våld var inte alls 

ovanligt. Det var inte heller ovanligt att man sökte sig till grannländerna för att hämta 

stöd när det pågick inbördes stridigheter. Tiden runt år 1000 var en otroligt turbulent tid 

eftersom alla de stora nordiska kungarna vid denna tid var inblandade i stridigheter mot 

varandra, antingen genom allianser eller motsättningar (Varenius 1992:37f).    

 

Många människor lockades av de kristna missionärernas förespråkande kring evangeliet, 

glädjebudskap och seger över ondskan. Många män och kvinnor uppskattade t.ex. 

principen att vända andra kinden till eftersom denna lära kunde stoppa långdragna 

blodshämnder och skapa ordning. I slutet av vikingatiden efter ca 300 år av missionerande 

i Norden hade kristendomen fullständigt tagit över. Religionens magi fanns inte längre i 

ting såsom stavar, sländtrissor osv, utan makten fanns i bönen och de knäppta händerna 

(Harrison & Eriksson 2007:351) 

 

Ofta så är det historier om kungar och modiga vikingar som man hör talas om men de 

utgjorde bara en liten del av den vikingatida befolkningen. De allra flesta människor som 

levde under vikingatiden tillhörde inte den högre klassen, utan de var bönder, tjänstefolk 

eller trälar (Steinsland & Meulengracht Sørensen 1998:93). De gemensamma nämnarna 

och olikheterna mellan de fria och de ofria människorna, kommer jag att berätta mer om 

i kapitel 6.2. 

 

När man studerar vikingatiden så märker man hur stor betydelse handelsplatserna hade. 

Handel och handelsområdena var en väldig viktig del i det vikingatida samhället av flera 
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anledningar. De var viktiga både för uppbygganden av den politiska makten, ekonomin 

och strukturen. Handel mellan olika länder har pågått långt tillbaka i vår forntid men 

under vikingatiden började en helt annan sorts organiserad handel och många 

handelsplatser växa fram (Sawyer 1992:126).  

 

En trolig teori till starten av den organiserade handeln grundar sig i överenskommelsen 

som gjordes i Södra England omkring år 890 mellan Kung Alfred och den nordiske 

köpmannen Ohthere, som kallades Ottar. Kung Alfred kunde dra nytta av den kunskap 

som köpmannen hade och köpmannen kunde med kungens hjälp skapa en 

köpmannacivilisation. Kung Alfred var också mycket mån om att ha en fredlig 

överenskommelse med vikingakungen Guthrum i East Anglia. Genom att Guthrum och 

Alfreds folk kunde handla med varandra över gränserna och eftersom handeln skedde 

under kontrollerade former skulle dessa kontakter mellan folken bli fredligare och 

gynnsammare för båda sidor. Även om handeln framställs som gynnsam för alla menar 

vissa forskare att de flesta handelsplatserna och varuhandeln inte var fri, utan ingick i just 

ett socialt och politiskt system som bestämdes av kungar eller stormän. Eftersom handeln 

var en väldigt viktig del i kungarnas och stormännens välden, var de mycket måna om att 

detta skulle fungera bra (Harrison & Eriksson 2007:83ff). Den snabba ökningen av 

urbaniserade orter tror man beror på att dessa områden är brickor i det ekonomiska och 

politiska maktspel som pågår i slutet av vikingatiden och i in i medeltiden. Som belägg 

för att olika handelsstäder används i politiska syften är att de dyker upp och försvinner 

snabbt. Dessutom kontrolleras och förbjuds handeln av den kungliga byråkratin. Flera 

handelsplatser förstördes och eldhärjades också (Varenius 1992:40). Genom handeln 

gjordes många långväga resor till t.ex. de nordatlantiska öarna och Nordamerika. Vissa 

nordbor migrerade och bosatte sig på dessa platser. Alla dessa möten mellan människor 

gjorde att man inte bara utbytte varor, utan man fick också nya drömmar, ideal och 

ambitioner (Lihammer 2012:22f).   

 

Några av de skriftliga källor som ligger till grund för tolkningar av vikingatiden är Saxo 

Grammaticus och Snorre Sturlassons skrifter. Saxo var munk i Danmark på 1200-talet. 

Han fick ett uppdrag av den danska ärkebiskopen Absalon att skriva en historia på latin 

om danskarnas bedrifter från tiden före kristendomens införande och fram till hans egen 

tid. Verket heter Gesta Danorum. Snorre Sturlasson levde också på 1200-talet. Snorre 

levde i en kulturell och litterär miljö i en stormanssläkt på Island. Han hade litterär talang 

och han hade stort historiskt intresse. Detta utgjorde grunden till att han började skriva 

isländsk skaldediktning. I dessa skrifter skildringar han den fornnordiska religionen och 

dess myter (Moen 2015:35). Jag har läst och använt mig en del av både Snorres verk 

Heimskringla men också litteratur där Saxo och Snorres verk blivit översatta och tolkade 

av andra författare.  

 

Många av 1800-talets och början av 1900-talets författare, forskare och arkeologer har 

aktivt valt att lyfta fram en viss typ av bild av vikingatiden. Det är därför vi känner till de 

manliga personerna, som den fiktive Röde Orm eller de verkliga äventyrarna Erik Röde 

och Leif Eriksson (fig. 1). Men vi vet ingenting om de kvinnliga upptäckresandena och 

kolonisatörerna 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 berghällar med runor för att markera sitt territorium 

mot rivaliserade jordägare. Helheten av 1800-talets bild av vikingatidens bärsärkar, 

behornade hjälmar, olika huvudbonader, väna kvinnor, vackra långskepp och stora 

festhallar, bokstavligt talat badar i romantik. Men det säger mer om 1800-talet än om 

vikingatiden. Vikingatiden formades av 1800-talets författare, illustratörer, sagoberättare, 
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konstnärer 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 kraft och styrka. Under 1800-talet skedde flera landsförändringar, 

omvälvande regeringsformer och man ville skapa nationell gemenskap och enhetlighet. 

Vikingen blev därför en symbol som enade Skandinaviens folk, även om gränserna 

förändrades. Vikingen och vikingatiden blev i Sverige nationalromantisk och en 

tidsperiod att se tillbaka på med stolthet (Harrison 2009:95f).   

 

  
 

Figur 1. En populistisk framställd version av äventyraren Leif Eriksson, med 

vikingaskepp i bakgrunden och de historisk felaktiga hornbeprydda hjälmarna. 

Teckningen är hämtad från: Wikipedia 2016a. 

 

Även om 1800-talets forskare stod för romantiserandet av vikingatiden som en manlig 

värld så var det inte alla som enbart gick på det spåret. Oscar Montelius skriver i sin bok 

om Sveriges Historia att han blir lite konfunderad över att forskare före honom inte 

nämner relevant information från sägnerna. Montelius skriver b.l.a. att Ragnar Lodbrok 

och hans söner är vikingatidens mest berömda hjältar. Ragnar gifte sig och de fick sonen 

Björn. Montelius skriver sedan att märkligt nog så nämner man inte Ragnars förbindelse 

med Aslög, som han sedan får fler söner tillsammans med (Montelius 1877-1881:250f). 

Så även 1800-talets män blir ibland förundrade över undanhållandet av relevant 

information.  

 

Det finns många små och stora berättelser om de vikingatida kvinnorna som sällan får ta 

någon plats i det offentliga rummet och några av dessa vill jag titta närmare på.  

 

5 Målsättning och frågeställning 
Min målsättning med denna uppsats är att försöka belysa och lyfta fram de vikingatida 

kvinnornas liv ur flera olika synvinklar och försöka få en så rättvis bild som möjligt över 

hur de egentligen levde. För att lättare kunna förstå och sätta sig in i olika situationer som 

dessa kvinnor befann sig i, så kommer jag först att presentera hur den vikingatida 

samhällsstrukturen såg ut. Sedan kommer jag att gå djupare in på historien om de 
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vikingatida kvinnorna och till sist koppla samman de teoretiska analyserna med några 

platser där man funnit fynd efter vikingatida kvinnor. Utifrån min målsättning har jag 

skapat följande frågeställningar:  

 

 Hur såg den vikingatida samhällsstrukturen ut? 

 Hur såg kvinnans roll och status ut på vikingatiden? 

 Vad berättar de arkeologiska fynden och fornlämningarna om kvinnorna som 

bodde i Östra Blekinge, i Köpingsvik på Öland och i Hedeby under vikingatiden? 

 

6 Det vikingatida samhället i Skandinavien  
 

6.1 Makthavarna  
För att kunna bli en överherre som t.ex. kung, storman eller hövding i det vikingatida 

samhället så var det för det första viktigt att kunna legitimera sin position eller sin titel. 

Det gjorde man genom att bevisa sitt ursprung eller härstamning genom att påvisa sin roll 

i stamträd och kungalängder. Att man kunde bevisa att man hade gudomligt ursprung 

hade förstås stor betydelse. Ett annat sätt att visa sin legitimitet var genom sitt namn. 

Många kungar i Norden hade samma eller liknande namn, som t.ex. Anund, Emund, Erik, 

Sven, Harald och Knut. Men det räckte inte att man bara kunna legitimera sin position 

genom härstamning eller namn, man var också tvungen att bli erkänd som makthavare 

och upprätthålla makten efter samhällets fordringar (Varenius 1992:28f). Under 

vikingatiden var inte de nordiska länderna olika stater som hade en kung, utan det var 

istället småkungar och stormän som styrde över olika landområden (Kvinnorum 2011:4). 

Att vara kung på vikingatiden innebar alltså inte att man hade makt över ett avgränsat 

land, utan det innebar att man hade makt över människor. Därför var makthavarna 

tvungna att ha tydliga ledaregenskaper och leva upp till de krav som ställdes på denne. 

Fungerade inte detta sociala samspel mellan kung/storman och folket, kunde denne 

avsättas eller förvisas. Ett exempel på det är Olof Skötkonung som förvisades från 

Danmark p.g.a. att han döpts och konverterade till kristendomen. Han fråntogs dock inte 

makten helt, utan fortsatte istället regera i vissa delar av Sverige bl.a. Västergötland. 

Några av de maktutövningar som dessa överherrar ägnade sig åt var vikingatåg, 

tributtagning och andra handlingar som innebar förmögenhetsanskaffning. Det var 

otroligt viktigt för en överherre att ha ett starkt följe. Detta följe kallades för hird. En 

hirdmans uppgift och mening i livet var att slåss för sin ledare. För att kunna skaffa och 

behålla ett starkt följe, var det därför väldigt viktigt för en överherre att ha en stor 

förmögenhet och stärka sin personliga status genom att kunna dela ut dyrbarheter. Genom 

att tjäna som hirdman, så underkastade man sig överherren, men positionen var ärbar och 

hade en positiv social innebörd i samhället. Överherrens rykte och status bedömdes inte 

alltid efter hur stor framgång denne gjorde, utan mer efter gott anseende och efter hur 

starkt och stort följe man hade och sina prestationer gentemot sina hirdmän (Varenius 

1992:29ff).  

 

Gästabuden var också en väldigt viktig del i stormännens sociala maktspel. Vid dessa 

sammankomster skulle man också ha med sig en gåva till stormannen. Gästabudens gäster 

kunde vara både jämlikar eller mer och mindre likställda med varandra. Oavsett skulle 

gästerna uppträda på ett korrekt och hedervärt sätt mot varandra (Varenius 1992:31). En 

kung eller en hövding erbjöd ofta en plats vid sina gästabud åt sina hirdmän. Ofta fanns 

det tillgång av trälinnor för sexuella ändamål. Förmågan att kunna tillhandahålla kvinnor 

för sexuella tjänster, stärkte överherrens position ytterligare i den manliga hierarkin och 

anseende (Brink 2012:266).   
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Kungar och stormän blev de stora vinnarna i och med att Sverige kristnades. De blev nu 

utan tvivel ännu mer mäktiga eftersom de nu hade kyrkans män, lära och makt på sin sida 

(Harrison & Eriksson 2007:347). De behövde inte längre bli erkända och bevisa sin makt 

för folket. 

 

I samband med kristnandet minskade de lokala hövdingarnas makt. Istället för att det 

fanns ett flertal hövdingar/stormän som härskade över små geografiska områden, så 

kröntes istället kungar för ett helt land. Detta var förstås en tid av total omvälvning av 

både politik och religion och för att styrka sin makt så blev det ett mode att resa runstenar 

just i syftet att förtydliga sin makt. Harald Blåtand lät resa en stor runsten i Jelling (DR42), 

som ett bevis för sitt herravälde. Harald skrev b.l.a. att han hade gjort alla danskar kristna 

och att han hade vunnit hela Danmark till sig själv. Haralds son Sven Tveskägg var under 

en period i början av 1000-talet, kung i både Danmark och Norge, samtidigt som Olof 

Skötkonung var kung av Sverige. Harald och hans son satte också igång en ny 

samhällsstruktur genom byråkrati och började organiserat att bygga ringborgar, grunda 

nya städer, biskopssäten och kungliga utmyntningsorter (Sawyer 2015:1f).   

 

6.2 De fria och de ofria 
På vanliga gårdar gjorde man ingen direkt skillnad på gårdsägare och tjänstefolk. De 

bodde och roade sig tillsammans. Men deras rättigheter, plikter och sociala livsvillkor var 

helt åtskilda. Det fanns en djup klyfta mellan de som ägde jord och de som inte ägde jord. 

Trots att det kunde vara väldigt stor skillnad mellan bönder och jordlösa, så hade de en 

sak gemensamt som var värt otroligt mycket, de var fria. Friheten betydde förstås olika 

saker beroende var i hierarkin man befann sig men den gemensamma nämnaren var att 

de var okränkbara. Kring den enskilda fria människan fanns en helig integritet som man 

inte fick bryta. Exempelvis fick ingen såra eller döda en fri man. Inga sexuella övergrepp 

på fria kvinnor tolererades heller. De tog också allvarligt på fysiskt våld, erotiska 

närmanden eller nedsättande ord. Den fria människan bestämde själv över sin kropp och 

sin personlighet. Även om det skedde övertramp av olika moraliska regler, så ogillade 

allmänheten alla slags övergrepp mot fria människor (Steinsland & Meulengracht 

Sørensen 1998:97ff).   

 

Motsatsen till den fria okränkbara människan, var de ofria trälen som inte hade någon 

bestämmande rätt över sig själv. Man förmodar att en del trälar togs med från olika krigs- 

och plundringståg. Man kunde också tvingas att bli träl om man inte kunde betala sina 

skulder, frivilligt göra sig till slav om inte längre kunde försörja sig och vissa sålde sina 

barn som trälar. Trälarna hade få eller inga rättigheter alls. Man kan likna det vid att 

trälarna ägdes som boskap och kunde säljas, hyras ut och dödas av dess ägare. Det gick 

att bli fri genom hårt arbete eller att köpa sig fri. Men ofta tog det flera generationer ändå, 

innan man ansågs vara fri. Träsystemet handlade inte bara om arbetskraft, utan också om 

att förödmjuka sina fiender. Att t.ex. göra de besegrade stormännens fruar till slavar, sågs 

som en stor triumf för segerherren (Steinsland & Meulengracht Sørensen 1998:101ff).  

 

Information om träldom i Norden får man b.l.a. genom Rimberts historia om den kristna 

missionärens Ansgars resor under 800-talet. Där beskrivs hur Ansgar och hans 

medhjälpare letar efter pojkar att köpa för att kunna fostra till att tjäna gud. Det var ett 

smart drag eftersom pojkarna både kunde det inhemska språket och heller inte hade något 

val än att göra som Ansgar önskade. Dessa trälpojkar satte man i skola för att bli 

predikanter eller präster (Brink 2012:41).    
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6.3 Tinget 
På vikingatiden fanns inga enhälliga upprättade lagar i de nordiska länderna, utan Tinget 

var det system man använde för att upprätthålla lagar och ordning. Tinget utgjordes av 

fria män inom ett visst geografiskt område. Det var i allmänhet sedvana att männen 

representerade hela hushållet på tinget. Alla fria män hade rättighet men också skyldighet 

att delta. Om man inte kom fick man böter. Kvinnor kunde också räknas in i 

tingsförsamlingen om de ensamma tagit över ansvaret för en gård. I den norska 

Gulatingslagen står det dock att kvinnor och ofärdiga bönder behövde endast resa till 

tinget om de själva ville. Tingsplatsen var helig och ingen fick bryta tingsfreden genom 

att använda våld. Förmodligen var också tingsplatserna en plats för gudsdyrkan och 

religion eftersom riter av olika slag utfördes på dessa platser. Tingets huvuduppgift var 

att verkställa domar. ”Domstolen” bestod av bönder som var medlemmar av tinget. 

Eftersom det inte fanns någon slags polismakt eller liknande som såg till att domarna 

verkställdes så kan man förstås tro att folk gjorde som de själva ville med det straff som 

de tilldelats. Men de hade så starka kulturella och etiska levnadsregler och gemensamt 

intresse av att upprätthålla samhällsordningen, att detta system fungerade i de flesta fall. 

En vikingatida individs största plikt var att leva med ära, att leva med skam var inget sätt 

att leva. Man förstår att respekten för domar och lagar var stor eftersom t.o.m. kungarna 

var underställda och fick rätta sig efter det som var bestämt (Steinsland & Meulengracht 

Sørensen 1998:134ff).  

 

6.4 De vikingatida handelsplatsernas betydelse 
I Sverige låg de mest kända handelsplatserna i Mälaren, med Birka och Helgö som de 

mest välkända. Birka var lätt att nå från havet, vilket gynnade handeln. Men 

tillgängligheten gjorde också platsen osäker och utsatt. Staden skyddades av en vall med 

träpalissader och försvarstorn. Birkas storhetstid slutade abrupt i slutet av 900-talet när 

den orientaliska handeln från öst upphörde (Klindt-Jensen 1967:170f). Helgö hade sin 

storhetstid precis före Birkas glansperiod. I Helgö har man hittat b.l.a. en Buddhafigur 

och kristna föremål. Under denna period var inte Helgö kristet, vilket visar på långväga 

kontakter (Harrison & Eriksson 2007:270, 337). 

 

Efter Mälarområdets storhetstid blev istället Gotland ett handelscenter mellan öst och väst 

från slutet av 900-talet. En runsten på Gotland vittnar b.l.a. om att dessa köpmän var 

mycket beresta. På stenen räknar de upp alla platser de varit på. B.l.a. har de varit i en 

stad som de kallar för Miklagård. Det är skandinavernas namn för Konstantinopel som 

var en världsstad under denna tid (Steinsland & Meulengracht Sørensen 1998:157). I 

Konstantinopel, i dagens Istanbul, finns b.l.a. en runsten som vittnar om dessa långväga 

resenärer. Runan är rest av en Ragnvald från Stockholm. På inskriften står det: ”Runorna 

lät Ragnvald rista. Han var i Grekland, han var krigarskarans hövding”. I t.ex. grekiska 

traktater från år 912 så dominerar skandinaviska namn. Dessa främlingar fick dock bara 

köpa en viss mängd lyxvaror och de skulle även ha med sig en särskild legitimation, 

utfärdad av den ryske storfursten (Klindt-Jensen 1967:114f). 

 

Missionären Ansgar besökte både handelsstaden Birka och Hedeby med målet att uppföra 

kyrkor i städerna. År 830 lät han bygga en kyrka i Birka, som förmodligen var Sveriges 

första kyrka. Under mitten av 800-talet lät han bygga en kyrka i Hedeby. Städerna var vid 

denna tidpunkt ännu inte kristnat. Men hans argument för byggandet av kyrkor var att 

kristna handelsresande behövde ha tillgång till kyrkor för själasörjande och sakrament 

under sina resor. Även på andra platser förstod stormännen att handeln med utländska 

köpmän underlättade om de uppförde kyrkor på handelsplatserna. Det var genom 
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handelsplatserna som de första kyrkorna i Norden godkändes (Steinsland & Meulengracht 

Sørensen 1998:207).  

 

På de Skandinaviska handelsplatserna sålde man b.l.a. pälsar, ben, horn, järn, glas, läder, 

ylle mm. Handelsplatserna kunde också vara en god inkomstkälla för lokalbefolkningen 

eftersom dessa gav tillfällen för bönder och fiskare att sälja mat och öl till handelsresande 

och hantverkare. Eftersom många handelsplatser ofta bestod av endast hantverkare och 

kringresande sjöfarare och köpmän hade bönderna och fiskarna en stadig kundkrets 

(Harrison & Eriksson 2007:96). Trälar kunde också säljas på handelsplatserna men ofta 

upprättades speciella slavmarknader. T.ex. berättas det i Laxdæla saga, att Brännöarna 

utanför Göteborg var en mötesplats under 900-talet. Där träffades kungar vart tredje år 

för att förhandla, handla med varandra, äta, dricka, se och delta i allehanda underhållning 

och köpa trälar. Det var dock vanligare att nordborna sålde trälar än att de köpte dem 

själva. Det var inte helt ovanligt att nordbor hade med sig tillfångatagna trälar till 

muslimska områden, Spanien, Afrika och Ryssland. Den byteshandel som lockade 

nordborna mest var ädelmetaller och lyxvaror (Brink 2012:86f).    

 

6.5 Vikingarnas religion 
Den nordiska vikingatida befolkningen hade en väl utbyggd kosmologi med sina 

föreställningar om världens skapelse, världens gång och också världens undergång. Den 

fornnordiska religionen var polyteistisk, vilket betyder att de dyrkade ett flertal gudar och 

gudinnor. Några av de mest framträdande var Oden, Tor, Frej och Freja (fig. 2). Dessutom 

så fanns det olika mytologiska väsen som man ville hålla sig väl med. Det var b.l.a. 

nornor, diser, valkyrior, alver, jättar och dvärgar. Eftersom större delen av den vikingatida 

befolkningen levde av jordbruk så var det viktigt att hålla sig väl med gudar och väsen 

som ansvarade för fruktbarhet och växande grödor (Gräslund 2001:15) 

 

 
Figur 2. Fruktbarhetsgudinnan Freja. Teckning hämtad från Wikipedia 2016b. 
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Religionsskiftet i Skandinavien var en långdragen process. Den började troligen redan på 

Folkvandringstid (ca 400-550 e. Kr) när nordbor tjänstgjorde i romarriket och mötte 

kristendomen därigenom. De tidigaste beläggen för att kristna missionärer besökte 

Sverige är när missionären Ansgar besöker Birka år 829-830. Sedan tog det olika låg tid 

i de Skandinaviska länderna innan Kristendomen hade etablerat sig helt och hållet. På 

Island däremot så beslutade man på Alltinget år 999/1000 att kristendomen till slut skulle 

accepteras. Man ansåg att samhället splittrades av att det olika religionerna verkade 

samtidigt och man ville istället ha en gemensam lag. Kristendomen accepterades till slut 

av alla i Alltinget men med undantag att man kunde fortsätta med de hedniska riterna att 

äta hästkött, att sätta ut barn i skogen och att blota. Detta skulle dock ske i hemlighet 

(Gräslund 2001:19f).    

 

För män och framförallt män i maktpositioner var kristendomen fördelaktig på det 

politiska planet. Kungar och mäktiga stormän, minskade de mindre hövdingarnas makt 

medan deras egen makt blev större. Dessutom accepterades kungarna mer som jämlikar 

med andra härskare runt om i världen och framförallt i Nordeuropa (Gräslund 2001:25). 

För kvinnornas del låg fördelarna mer på det religiösa planet och det är troligt att de fann 

den nya tron attraktiv på olika sätt (Gräslund 2001:65).   

 

6.6 Kvinnans roll i det vikingatida samhället 
I sagorna och guda dikter, så framställs könen under vikingatiden som jämbördiga. Detta 

är dock ur ett perspektiv från diktare präglade av sin tid och går inte att jämställa med den 

jämställdhet som vi skandinaver idag menar som jämställt. Bondhustruns uppgifter var 

oändligt många eftersom hon tog hand om alla gårdens uppgifter, både i huset och på 

gården. Hon arbetade också även med vävning och skinn- och pälshantverk. Mannens 

uppgifter fanns ofta utanför gården. De arbetade med jordbruk, skogsarbete, fiske och 

jakt. De kunde också vara bemanning i fartyg eller arbeta som hantverkare. Många hustrur 

hade dock trälinnor som utförde det tyngsta och mest slitsamma arbetet (Steinsland & 

Meulengracht Sørensen 1998:103ff).  

 

Nycklarna till gården bar kvinnorna på sig som en del i sin klädsel och symboliserade 

hennes bestämmande i huset. Nycklarna var gjorda i brons eller järn och gick ofta till en 

kista där värdesaker förvarades. I mytologin berättas det att t.o.m. Tor måste låna Frejas 

klädsel för att med hjälp av hennes kläder och nycklar återfå sin stulna hammare 

(Montelius 1877-1881:320).   

 

Att arbeta som läkare var dock ett kvinnligt arbete under vikingatiden. De arbetade med 

allt från att assistera födslar till att vara krigsläkare. Förutom att de behandlade sina 

patienter med mediciner, så såg de vikingatida läkarna också ett samband mellan psyke 

och sjukdom och använde sig av både magi och religiösa riter för att hjälpa patienter. 

B.l.a. ristade läkarna runor i händerna för att få en förbindelse med gudarna och kunna 

hjälpa. Speciellt de kvinnliga gudarna hade makt över liv och död. I och med 

kristendomen fråntogs kvinnorna läkarrollen och överläts helt och hållet till mannen 

(Steinsland & Meulengracht Sørensen 1998:107f). 

 

En viktig del i huruvida en kvinna under vikingatiden kunde få makt berodde på hennes 

släktskap men också var hon levde rent geografiskt. Arvsrätten var nämligen olika i olika 

delar av Skandinavien. Man kan dela upp det vikingatida rättsväsendet i ett Östnordiskt 

och ett Västnordiskt system. Det Östnordiska systemet innebar att även kvinnor ärvde och 

det innebar också att ett äktenskap bildande en ny släkt. Detta rättssystem låg i stark 
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kontrast till det västnordiska systemet som gav män företräde i arvslinjen och kvinnan 

blev därför genom giftermål en del av sin makes släkt (Sandquist 2011:3).  

 

Kvinnliga vikingatida krigare, en s.k. sköldmö är något som man kanske känner igen från 

tv-serier osv. Men dessa kvinnor nämns sällan i litteraturen och det är svårt att hitta 

material om dem. De vikingatida sköldmöarna påminner ofta om amazonerna och andra 

antika kvinnliga krigare, vilket säkerligen inte attraherade 1800-talets forskare speciellt 

mycket och att det därför de har uteslutits i litteraturen. De samtida källor som finns om 

vikingatida krigarkvinnor är b.l.a. från den kristna krönikören Saxo Grammaticus som 

beskriver de nordiska krigarkvinnorna i sina texter. Han beskriver att de klädde sig i 

manskläder och nästan dagligen tränade på att slåss. Han beskriver att de frångick all 

kvinnlig svaghet och tillskaffade sig manlig vildhet. Nästan till den grad att han inte 

trodde att de var kvinnor längre. Istället för att anamma den lott de fötts till, valde de 

istället krig framför kärlek, de törstade efter blod istället för kyssar och deras lust till 

vapen var större än till män. Hans beskrivning av sköldmöarna inspirerades av antikens 

amazoner och påverkades också starkt av hans kristna syn på manligt och kvinnligt. En 

av de mest kända sköldmöarna är Ladgerda, som Saxo beskriver som å ena sidan vild och 

ohanterlig och å andra sidan vacker och skön. Både Saxo och Snorre Strularsson berättar 

om sköldmön Ladgerda som strider tillsmannans med Ragnar Lodbrok. Ragnar och 

Ladgerda blir sedan förälskade och gifter sig med varandra. Sköldmöarna framställs med 

olika egenskaper i olika material. Ibland framställs de som sensuella och väljer med stor 

eftertanke sina män, medan de ibland framställs som manhaftiga och asexuella (Moen 

2015:21ff).  

 

Det fanns också andra handelskraftiga vikingatida kvinnor. Ett exempel på en 

handlingskraftig ledare var norskan Aud som levde runt år 900. Som ung följde hon sin 

far på resor till de brittiska öarna och gifte sig sedan med en nordisk hövding på Irland. 

När hennes make stupade, rustade hon ett skepp och seglade med sin familj och ett stort 

följe och koloniserade ett stort landområde på Island, som hon styrde över. Landområdet 

delade hon sedan upp bland sitt folk (Steinsland & Meulengracht Sørensen 1998:107).   

 

Den vikingatida mannen levde farligt och det fanns gott om änkor. Enligt t.ex. isländsk 

lag så kunde en änka från 16 års ålder själv ta hand om arvet efter sin make. Ofta gifte 

änkorna om sig och vissa blev därför änkor flera gånger. Vissa änkor kunde därför bli 

mycket förmögna. Ofta ärvde inte änkan mannen, utan det gjorde barnen. Men om både 

mannen och barnen var avlidna kunde allt tillfalla henne (Steinsland & Meulengracht 

Sørensen 1998:106–107). En man kunde ha flera förhållanden och barn med flera 

kvinnor, även om han var gift. Men när han dog var det bara en kvinna som erkändes som 

hustru. Arvsliga överenskommelser var viktiga speciellt i rika familjer eftersom 

arvsgången annars kunde göra att stora förmögenheter överfördes till en annan familj. 

Andra informella förhållanden gav inga rättsliga konsekvenser eller rättigheter (Sawyer 

2015:4).   

 

Ett vackert och välskött yttre var både en statussymbol men hade också en erotisk 

betydelse för både män och kvinnor. I Havamaldikterna ger Oden råd till män som vill 

förföra kvinnor. Han beskriver att män ska tala fagert för att få en flickas kärlek men att 

det vackraste tal döljer de falskaste tankar. Männen gick alltså inte att lita på, men det 

kunde man inte med kvinnorna heller. Man kan varken lita på den mogna kvinnan eller 

den unga flickans ord. Det beskrivs att kvinnors kärlek är som att köra på is med häst och 

vagn utan broddar eller som att segla i storm i ett fartyg utan roder. Sexualiteten var en 

viktig del av livet och kvinnornas lust värderades högt. Den slutsatsen kan tolkas genom 
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att magi, förförelsekonst och även manlig erotisk utstrålning spelade stor roll. Hade det 

inte funnits relativt jämn balans mellan könen på det sexuella planet hade man inte behövt 

att använda sig av förförelsens konst. Det beskrivs tydligt att fria kvinnor inte kunde 

vinnas genom fysiskt våld eller tvång (Steinsland & Meulengracht Sørensen 1998:127ff). 

 

Trälarna däremot hade ingen rätt att bestämma över sig själva, så därför hade inte de ofria 

trälinnorna någon rättighet att säga nej till sex. Däremot kunde en man straffas för att 

denne haft sex med en trälinna utan att hennes ägare samtyckt. En fri kvinna som hade 

haft sex med en träl skulle straffas genom att själv göras till träl. Den fria kvinnan kunde 

dock köpa sig fri. Trälkvinnans barn ägdes av ägaren och träldomen var också ärftlig. 

Trälarna kunde gifta sig med varandra men äktenskapet innebar inte samma sak som det 

gjorde för ett fritt par som ingick äktenskap. För trälarna innebar det egentligen bara att 

mannen betalde trälinnans ägare för att få gå till sängs med henne. Ägarna hade dock 

fortfarande rätt att nyttja sina trälinnor sexuellt oavsett om de var gifta eller inte 

(Steinsland & Meulengracht Sørensen 1998:101f).  

 

Eftersom trälar var stormännens ägodel fanns en föreställning om att stormännen skulle 

åtföljas och alltid tjäna sin herre, även in i döden. Dessa offerriter har funnits i flera 

kulturer under olika tidsperioder, så även på vikingatiden. Den arabiske resenären Ahmad 

Ibn Fadlan har skrivit ner, att han runt år 920, bevittnade hur en trälkvinna dödades under 

en skandinavisk begravning i staden Bulgar vid Volga. Männen var handelsresande och 

var i trakten för att sälja trälinnor. Männen var s.k. ruser, alltså svenskar och de offrade 

kvinnan för att hedra sin avlidna hövding. Ibn Fadlan tyckte att ruserna var barbariska 

och beskriver b.l.a. att dessa män hade sex med trälinnorna fullt synligt på 

marknadsplatsen och även med den trälkvinnan som offrades under 

begravningsceremonin. Han beskriver också en annan kvinna i en helt annan roll, den s.k. 

”dödsängeln”. Detta var en gammal kvinna som först band ett rep runt trälinnans hals. 

Medan två män ströp trälen högg den äldre kvinnan henne med en kniv mellan revbenen 

(Harrison 2009:75f). 

 

Under slutet av vikingatiden började Skandinavien kristnas i olika takt. Många kvinnor 

var positiva inför kristnandet efter som kristendomen innefattade en annan sorts 

individualism, där varje individ skulle vara lika inför gud. Lagarna förändras också och 

kvinnorna blev också självständiga individer inför lagen. Många kvinnor såg 

kristendomen som en frihet, eftersom alla själar skulle värderas lika högt oavsett om det 

är kvinnor, barn eller trälar. Men den strikta kristendomen blev inte bara till fördel för 

kvinnor. De fick ta på sig en tung börda eftersom kvinnorna i den kristna religionen skulle 

bli syndabockar och beskyllas b.l.a. för mänsklighetens fall från eden (Sandquist 

2011:11f) 

 

Kristendomen ledde också till att många kvinnor förlorade sina uppgifter som de tidigare 

haft i den hedniska kulten. Spåkvinnornas och völvornas tid var över, även om vissa 

fortsatte att arbetade i det dolda. Missionärerna tillät heller ingen tillbedjan till 

gudinnorna, valkyriorna, diserna och nonorna. Alla dessa kvinnliga karaktärer hade haft 

stor betydelse i den hedniska tron och det dagliga vikingatida livet, både för kvinnor och 

män. Alla de andliga funktionerna övertogs av män och det fanns inga uppgifter alls för 

kvinnor under gudstjänsterna. Kvinnan var i och med kristendomen förbunden med synd. 

T.ex. efter en förlossning ansågs kvinnan vara oren och fick stanna hemma från mässor 

och samröre med kyrkan tills hon ansågs värdig att komma tillbaka igen. Kyrkomännen 

förbjöd också t.ex. att förlossningsvärkarna skulle lindras med växter och örter, istället sa 

man: ”Maria, och ingen annan, skulle skänka lindring”. Det var nämligen jungfru Maria 
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som fick ta över alla roller som de tidigare hedniska gudinnorna, valkyriorna, diserna och 

nonorna hade stått för. Maria framställdes som otroligt mäktig och någon som man 

verkligen kunde lita på. För många kvinnor var hon anledningen till att de anammade den 

nya tron. Kärlekgudinnans Frejas egenskaper och tillbedjan gick dock inte att överföra 

till Maria. I och med kristendomen kontrollerades kvinnornas sexualitet totalt och Frejas 

tid var förbi (Harrison & Eriksson 2007:347f). Under vikingatiden hände det att man satte 

ut oönskade barn i skogen, framförallt döttrar. En anledning tros ha varit att man ville 

kontrollera befolkningsökningen och därmed gjorde man sig av med potentiella 

barnaföderskor innan de hann växa upp. Kristna missionärer motsatte sig dock utsättandet 

av barn (Sawyer 2015:5). Just detta att kristendomen hade en annan syn på barn kan ha 

varit tilltalande för kvinnor att vilja bli kristna. Kristendomen överlag var mindre 

våldsbenägen och uppfattades som en glädjefylld religion. Gudstjänsterna innehöll sång 

och musik och man tände rökelse och ljus. Många kvinnor blev nog också lockade av 

ljuset och paradiset efter döden. Kvinnor i den hedniska tron kom inte till Valhall, utan 

efter döden väntade det mörka dödsriket Hel. En plats där män som inte dog i strid 

hamnande tillsammans med alla kvinnor, förutom de få kvinnor som Freja valde ut att få 

vara med henne (Gräslund 2001:85f).   

 
7 Arkeologiska fynd efter vikingatida kvinnor 
 

7.1 Östra Blekinge 
 
7.1.1 Historisk bakgrund för Östra Blekinge 

På 800-talet reste en engelsk sjöfarare vid namn Wulfstan runt i Europa. Från hans 

anteckningar förstår man att Blekinge hade en betydande roll i Norden under 

vikingatiden. Blekinge är det första landskap i Sverige som finns nedtecknat i en skriftlig 

källa. När Wulfstan besökte Blekinge styrdes området av svearna (Atterman 1983:91). 

 

I östra Blekinge är det framför allt Hallarumsviken, Sturkö/Tjurkö och området vid 

Lyckeby som verkar haft stor betydelse under vikingatiden. T.ex. ortsnamnsforskaren 

Bertil Ohlsson menar att många blekingska ortsnamn, framför allt från Karlskronas 

skärgård visar på aktiva handelsförbindelser b.l.a. mot Danmark under vikingatiden. 

Exempel på detta är en holme som heter Heaby och ligger i Hallarumsviken. Av namnet 

att döma kan man dra kopplingen direkt till den stora vikingatida handelsstaden Hedeby 

(Atterman 1967: 39ff). 

 

I slättområdet vid Lyckebyåns kustnära dalgång ligger orterna Augerum, Lösen, Ramdala 

och Lyckeby. Dessa områden har bofast befolkning från Neolitikum till nutid. De har 

varit centralplatser och bedrivit handel under olika perioder. Under järnåldern blev 

järnproduktion och järnhandeln en stor del av traktens inkomstkälla. Man har b.l.a. hittat 

stora mängder av spår från järnframställning och slagghögar från stora myrmalmar 

(Ödman 1983:138f). 

 

Adam av Bremen var krönikör åt ärkebiskopsdömet Hamburg-Bremen och han skrev en 

bok ca år 1070. Ett av hans ämnen handlade om de skandinaviska länderna som han 

kallade för ”Öarna i Norr” (Steinsland & Meulengracht Sørensen 1998: 23). Enligt Adam 

av Bremens synvinkel så var Blekingar ett ganska konstigt folk som inte tog till sig 

kristendomen förrän på mitten och slutet av 1000-talet (Svanberg 1997:66).  
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7.1.2 Arkeologiska fynd efter kvinnor i Östra Blekinge 

Hallarumsviken är en vik i östra Blekinges skärgård. I området Jämjö 21:1 som ligger vid 

vikens norra strand finns det kvar ca 20 synliga fornlämningar från vikingatiden (fig. 3 ). 

 
Figur 3. Gravsättningar på Store Backe vid Hallarumsviken. Foto: Eva Eliasson 

 

Gravarnas former är både runda, kvadratiska och skeppsformiga stensättningar. Det finns 

också treuddar, högar och resta stenar. Gravfältet har varit mycket större än det är idag 

men den omfattande uppodlingen av området som skedde under 1800-talet förstörde stora 

delar av gravfältet. I samband med uppodlingen av landskapet år 1830 tillvaratogs b.l.a. 

ett kvinnligt hängsmycke i brons med ett fyrfota fabeldjur (Persson 2015:3). Smycket är 

väldigt fint, den har en ovanlig smyckesform och ornamentiken är mycket välgjord (fig. 

4).  

 

Mycket tyder på att Hallarum var ett bondesamhälle under vikingatiden men det vackra 

smycket hör inte ihop med fynd från ett bondesamhälle. Det visar istället på att bäraren 

hade hög ekonomisk status och tillhörde en annan klass (Atterman 1967: 45f). Vem 

kvinnan var vet man inte mer om, men fyndet vittnar om att det fanns en betydande elit 

som rörde sig i området. 
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Figur 4. Kvinnosmycke i brons.  

Fotot är hämtat från: Östra Blekinges Hembygdsförening, nr 22. 

 

I Vendeltid, precis innan vikingatiden började så dog det en äldre kvinna i Augerum i 

Lyckeby. Det speciella med henne var att hennes ställning och betydelse i samhället var 

så pass stor att man begravde henne i en båtgrav. Kvinnliga båtgravar i sig är inget 

ovanligt men få har hittats i södra Sverige och fyndet säger mycket om kvinnans höga 

status. I graven fanns massor av smycken, textilier mm. I samband med utgrävningen av 

båtgraven fann man också bebyggelse från vikingatiden (Lihammer 2007:99). 

Utgrävningen gjordes av Oscar Montelius under sommaren år 1895 (Ödman 1983:139).  

 

Båtgraven och flera andra fynd från Vendeltid och vikingatid i Östra Blekinge ger 

indikationer på att det funnits en slags stormannaätt. Tecken på detta är b.l.a. de speciella 

brakteatrarna har hittats t.ex. på Sturkö och Tjurkö (fig. 5). Dessa smycken tros har burits 

av betydande kvinnor med hög ställning i samhället. Olika fynd visar att dessa individer 

hade en möjlighet och ambition att upprätthålla en aristokratisk livsstil och prestige, i 

flera generationer (Lihammer 2007:101).  

 

 
Figur 5. Brakteater från Tjurkö (DR IK184 U). Foto: Christer Åhlin SHM 1995-05-10 
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Förutom brakteatrarna har man också hittat den s.k. Sturköskatten, som bestod av 312 

mynt och 62 st övriga föremål. Den visar på rikedom i området och två ovanliga örhängen 

av Tempelhofstil visar igen på kvinnor med status. Anledningen till Sturkös välbärgade 

befolkning tros vara att Skällenäs var en av de viktigaste farlederna in mot de 

östblekingska bygderna under vikingatiden. Skeppen kunde segla in via andra farleder 

men Sturköborna satte upp spärranläggningar i sundet mellan Östra och Västra Skällön 

för att på så sätt tvinga alla båtar att segla invid Skällenäs. På detta sätt blev Skällenäs en 

blomstrande handelsort (Lihammer 2007:114f).  

 

7.2 Köpingsvik på Öland 
 
7.2.1 Historisk bakgrund för Köpingsvik på Öland 

Köpingsvik var en rik vikingatida- och medeltida handelsplats. Handelsplatsen tros ha 

etablerats ca 900 e.Kr. Under 1050-talet fick handelsplatsen en mer organiserad struktur. 

På handelsplatsen finns spår efter järnsmide, bronsgjutning, kammakeri och 

lädergarvning. Platsen var också en hemvist för många runristare. Av de vikingatida 

runskrifter som kommer från Öland, så är 157 st av dessa från stenmonument och 12 st 

är lösföremål där runor har ristats på koppar, bly, brynstål, revben eller yxa. I Köpingsvik 

har påträffats 64 st runstenar/runfragment och 5 st lösföremål med runor. Så bara i 

Köpingsvik har det påträffats ca 1/3 av hela Ölands runskrifter. Eftersom runskrifterna 

finns på så varierande material och relativt stort antal så tror man att runskrift var ganska 

utbrett under sen vikingatid (Kitzler Åhfeldt 2015:181, 188f).     

 

Köpingsvik kallas ibland för Ölands svar på Hedeby och Birka. Köpingsvik representerar 

både vikingatid och medeltid och hade sin storhetstid under 1000-talet och en bit in på 

1100-talet. Det arkeologiska materialet från området visar på långväga kontakter och en 

tidig närvaro av kristendom. Många säregna fynd har gjorts och i Köpingsvik har man 

b.l.a. funnit s.k. ekstamskistor som tillhör slutfasen av runstenstraditionen och de 

vikingatida gravmonumenten (Hedenstierna-Jonson 2015:141).  

 
7.2.2 Arkeologiska fynd efter kvinnor i Köpingsvik på Öland 

Det finns flera kvinnogravar med rikliga och speciella gravgåvor från området kring 

Köpingsvik. De arkeologiska fynden från två av dessa gravar är både exceptionella och 

gränsöverskridande på olika sätt. 

 

Den ena speciella graven är grav 59:3, den s.k. Klintagraven. Där fanns en kvinna begravd 

och gravgåvorna belägger flera intressanta aspekter. Kvinnans grav tyder både på ett 

vidsträckt kontaktnät i Sverige och på mycket långväga kontakter utomlands. I graven 

fanns förutom mängder av brända ben, kvinnans personliga utrustning i form av saxar, 

knivar, dräktsmycken osv. Där fanns också flera andra smycken, pärlor, glas mm och ett 

hängsmycke med motiv och stil som hör hemma i persiskt område. Också den 

exceptionellt speciella kannan som hittades i graven, som saknar motsvarighet i Sverige, 

kan vara från Persien. Ett annat fynd som förbryllade forskarna i början-mitten på 1900-

talet var den yxa som också hittades i hennes grav. Yxan ansågs ju vara ett manligt 

redskap och det blev konfunderande att finna den i en kvinnograv. I graven fanns 

dessutom en torshammarring, som man kopplar till mälarområdet. Torshammarringar 

tillhör den fornnordiska hedniska samhällets begravningsritualer. Två runbläck i graven 

kan datera graven till mitten av 900-talet. Kanske det mest exceptionella och definitivt 

det mest omskrivna fyndet i graven är en metallstav. Den kallas för völvastav och kopplas 

till kvinnlig religionsutövning, handel och makt (fig. 6). Denna stav utmärker sig från 

andra völvastavar som man hittat i Europa genom att den är mycket kraftigare och större. 
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Staven kröns av en hallbyggnad i miniatyr med katter som sitter vid byggnadens hörn och 

under huset finns en slags korg ev. en sländtrissa. Utformningen visar att staven hade en 

symbolisk och inte en praktisk funktion. Det otroliga antalet fynd och den symboliskt 

speciella staven visar på att denna kvinna hade haft en särskild position i samhället 

(Hedenstierna-Jonson 2015:143ff). Sammanställning av alla gravfynd från Klintagraven 

finns i Bilaga 1, längst bak i denna uppsats. 

 

 
Figur 6. Kvinnan med klintastaven. Teckning; Mats Vänehem, hämtad från Wikipedia 

2016c. 

 

Ceremonistaven i järn som påträffades i Köpingsvik kan ha använts vid offerceremonier. 

Offren vid ceremonierna var en gåva till gudarna med hopp om att de skulle vara 

barmhärtiga mot människorna. Man offrade olika slags djur och ju större djur, desto 

dyrbarare ansågs offergåvan. Hästar och tjurar ansågs som de förnämsta offerdjuren. Men 

man offrade även mindre djur eller gäss och höns. Människooffer är mer sällsynta och är 

mycket omdiskuterade av forskare (Harrison 2009:89). Inget visar dock på att man skulle 

ha offrat människor i Köpingsvik.     

 

Den andra spektakulära graven har betäckning A6 och i graven låg en kvinna i 40-60 års 

ålder begravd. Hon tros vara begravd ca 100 år efter kvinnan i Klintagraven. Ca år 1050 

i övergången från vikingatid till medeltid. I Köpingsvik vid denna tid syns det att 

kristendomen har börjat etablera sig på allvar. Flera kristna monument har börjat resas i 

landskapet och gravarna är numera skelettgravar. I A6 har kvinnan fått med sig en kniv, 

silvermynt, pärlor, bergkristaller och ett ringspänne. Dessutom hade hon ett bälte med 

bronsbeslag av orientalisk typ. Det speciella med detta bälte är att det anses som ett 

manligt bälte, eftersom det tidigare bara påträffats i mansgravar. Bältets placering i 

graven visar på att kvinnan hade gravlagts iklädd bältet (Hedenstierna-Jonson 

2015:147ff). Bältet är framförallt kopplat till män och kristen religionsutövning. 

Teorierna är att den unika förekomsten av föremålet i en kvinnograv är att bältet är en 

symbol för att hon genomfört dopet och ingått i en ny religion. Man tror även att det kan 

vara en symbolisk utsmyckning för att visa kvinnans ställning i samhället. Kvinnans 

relativt höga ålder kan betyda att hon varit en änka med en stark position. Änkor hade i 

stor utsträckning kontroll över familjens ekonomiska tillgångar och även juridiska 

rättigheter och skyldigheter. Det finns kopplingar mellan denna kvinna och andra mäktiga 

kvinnor som är samtida med henne. Under 1000-talet ser man en ökning av kvinnor som 

figurerar på runstenar i vissa regioner, där arvsordningen inkluderar kvinnor. Dessa 

mäktiga kvinnor är företrädare både för sina familjer och släkter. Denna ekonomiska och 
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politiska makt har gett dem en bärande position i samhället (Hedenstierna-Jonson 

2015:153).  

 

7.3 Hedeby vid dansk-tyska gränsen 
 
7.3.1 Historisk bakgrund för Hedeby 

Ordet hedeby betydde under vikingatiden handelscenter. Handelscentret Hedeby i denna 

uppsats ligger på dagens kartor ca 40 kilometer söder om den dansk-tyska gränsen. 

Platsen Hedebys identitet förklaras i en källa från ca år 1000 med att Hedeby är det danska 

namnet på platsen och Slesvig är det tyska namnet (Randsborg 1980:71). Det 

fornnordiska namnet på Hedeby var Haithabu (Harrison & Eriksson 2007:94). 

 

Staden Schleswig grundades senare intill Hedeby. Franska historiska källor hävdar att 

kung Godfred lät bygga en vall genom hela Jylland år 808. Det ska bara ha funnits en port 

och den var strategiskt belägen precis vid handelsstaden Hedeby. På så sätt kontrollerade 

danskarna både handel och kommunikation och krävde tullavgifter (Steinsland & 

Meulengracht Sørensen 1998:16) 

 

Den nordiske köpmannen Ottar (bakgrund i kap 4) beskriver för kung Alfred att han 

brukade segla till Hedeby eftersom det var en mycket viktig plats för köpmän. Platsen var 

väldigt strategisk placerad mellan saxarnas, vendernas och anglernas marker. Enligt Ottar 

var Hedeby trångt, fuktigt och osunt. Det var ingen plats han ville stanna länge på och 

han beskriver att detta var ingen plats varken för bonde eller storman. Detta var endast en 

plats för kringresande. Danakungen Godfred hade lagt beslag på Hedeby vid år 808 men 

han hade svårt att få bra hantverkare och köpmän att stanna kvar i den skitiga staden. 

Hans lösning blev att hålla männens kvinnor och familjer som fångar och höll noga koll 

på dem så de inte rymde. När köpmännen var tvungna att resa iväg höll Godfred kvar 

familjerna i Hedeby som en slags gisslan. Även skildringar från arabiska köpmän från 

900-talet beskriver Hedeby som outhärdlig att befinna sig i en längre tid (Harrison & 

Eriksson 2007:93ff).  

 

Hedeby har nämnts i flera samtida skriftliga källor och har grävts ut vid flertal tillfällen. 

Fyndmaterialet har varit omfattande och fyndrikt. Några frågetecken som man dock ännu 

inte kunnat belägga säkert är t.ex. var stadens överherrar och ditresande kungliga 

representanter osv bodde. Man har kunnat belägga att det fanns rika personer i området, 

eftersom man hittat rika gravar. Det verkar osannolikt att dessa välbärgade personer skulle 

bott i det skitiga stadsområdet. Teorierna är istället att man tror att de bodde i långhus 

utanför staden eller kanske i en närliggande stad, men detta har ännu inte kunnat beläggas 

(Harrison & Eriksson 2007:98)  

 
7.3.2 Arkeologiska fynd efter kvinnor i Hedeby 

Ett speciellt fynd från en kvinna i Hedeby som haft stor betydelse för forskningen är ett 

utslitet klädesplagg. Det finns många textilfragment från vikingatiden men få som är 

kompletta. Klädesplagget från Hedeby har varit utslitet för ägarinnan och använts till att 

tjära båtar med. Tack vare att klädesplagget varit indränkt i tjära så var det väl bevarat när 

det hittades. Utifrån tyger funna i Hedeby och Birka har man kunnat rekonstruera hur en 

högättad kvinna på vikingatiden var klädd. Närmast kroppen hade hon en särk av linne, 

utanpå den en tunika som upptill hade en sidenapplikation med ett silverbrickband. 

Utanpå tunikan hade hon en hängselklänning av ylle. Hängslena hölls uppe av ovala 

spännbucklor och mellan spännena gick ett band av glaspärlor (fig. 7). Harrison & 

Eriksson menar dock att det inte finns några som helst belägg för att de vikingatida 
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kvinnorna bar någon huvudbonad i syfte att dölja sitt hår tid (Harrison & Eriksson 

2007:267) 

 

 
Figur 7. Klädsel för en högättad vikingakvinna. Rekonstruktionen är gjord av tygfragment 

funna i Birka och Hedeby. Bild hämtad från: Alternaliv. 

 

Vikingatida män och kvinnor tyckte om att smycka ut sig med eleganta kläder, vackra 

smycken, välgjorda vapen mm. I dikterna sjunger man om både fagra kvinnor och män. 

Kvinnornas ideal var att ha vackra vita armar, händer och bara axlar. Sönerna skulle födas 

med ljusa lockar och skarpa ögon, som var idealet för män. I Hedeby har man vid 

arkeologiska utgrävningar hittat mängder av kammar, rakknivar, tandpetare och andra 

slags hygienartiklar. En arabisk resenär belägger att vikingatidens människor var 

intresserade av sitt utseende eftersom både män och kvinnor målade sig kring ögonen 

(Steinsland & Meulengracht Sørensen 1998:126f).  

 

Att resa runstenar och framförallt när en person reste mer än en sten så visar det att 

familjen hade hög status. Hedeby och dess område visar dessutom att området var 

befolkat av kvinnor med makt. Två runstenar i Hedeby är resta av samma kvinna. Det 

som också är lite ovanligt med dessa stenar är att båda stenarna är tillägnade samma 

person. Kvinnan som lät resa stenarna var drottning Asfrid. De är resta efter henne och 

hennes avlidne man kung Gnupas son, som hette kung Sigtryg. Runstenarna betäckningar 

är DR 2 och DR 4 (fig 8) (Sawyer 2003:92f) 

 

 
Figur 8. Den lille Sigtrygstenen, DR 4. Bild hämtad från: Wikipedia 2016d. 
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8 Diskussion och tolkningar av vikingakvinnornas två 
världar 
 

8.1 Hur såg den vikingatida samhällsstrukturen ut? 
Det finns många bilder av hur det vikingatida samhället såg ut. Det är viktigt att se bakom 

alla pampiga centralplatser, kungar, elitätter, modiga vikingar på äventyr och 

exceptionellt fyndrika gravar och försöka se att det finns mer än så. Det är viktigt tycker 

jag att historien skrivs utifrån helheten och inte utifrån små elit gruppers perspektiv. 

 

Vikingatiden präglades av politisk småskalighet. Eliten visade sin status genom att resa 

mäktiga hallbyggnader och olika monument. Byarna blev allt större med både fler åkrar 

och fler människor. Man förstod potentialen i att expansionen ledde till större 

maktutövning, större projekt som t.ex. krigståg och offerfester. Ju mer livsmedel de kunde 

producera, desto rikare byggd och desto mäktigare hövding. I Sverige kan man följa 

denna utveckling på flera olika platser. Där kan man se att jordrika släkten byggde upp 

stora egendomar och skapade olika allianser med varandra. T.ex. så låg mäktiga 

Östgötafamiljer bakom grundandet av Alvastra och Vreta kloster under medeltiden. 

Grunden till denna ekonomiska och politiska maktutveckling i området, hade bytts upp 

av män och kvinnor under tiden före kristnandet. Denna utveckling kan man även se i 

andra landskap, såsom Västmanland, Södermanland och Norrland (Harrison 2009:70). 

Vikingatiden hade ingen överhöghet i form av kungar som styr över hela riken. Istället 

var de lokala kontakterna och förmågan att bygga nätverk otroligt viktigt. Relationerna 

med grannar och konkurrenter blev därför också mycket viktigt och dessa 

överenskommelser skapades både genom gemensamma uppgörelser och genom hot och 

våld. Problemen med att ha ett system med många mindre maktpersoner såsom 

hövdingar, överherrar och småkungar var att de saknade en institution som skapade 

kontinuitet från en hövding till en annan. Framgång mättes i hur många bönder och andra 

stormän som man hade i sitt nätverk och inte genom hur stark kontroll eller inflytande 

man hade. Därför kunde hela herraväldet rasa samman om hövdingen stupade. Därför 

kännetecknas den vikingatida politiska kulturen av mycket tvära kast, dynamisk kamp 

och kortlivade styren. T.ex. om en överherre som ville att samhället skulle bli kristet 

stupade, så kunde nästa regent kasta ut alla missionärer och återgå till gamla seder. För 

att få folk att knyta an till sina överherrar var det vanligt att äktenskapen fick fungera som 

ett kit mellan olika släkter, även andra trohetseder var vanliga. Eftersom ära var en viktig 

del i den vikingatida människans beteende och man bröt inte gärna mot en svuren ed 

(Harrison 2009:72f). Man kan tänka sig att det måste ha varit väldigt tvära kast på kort 

tid ibland i vissa byar. En hövding styrde på ett visst sätt och sedan kom en ny och styrde 

på ett helt annat sätt, från en dag till en annan.   

 

Vikingatiden var som sagt en föränderlig och dynamisk tid. Människor hade börjat röra 

sig allt mer i världen, genom den organiserade handeln. De olika föremål som man tog, 

köpte och bytte var inte bara föremål. De användes också för att visa ägarnas förmåga, 

status och kontaktnät. Människor kom till Skandinavien från andra länder och många 

skandinaver bosatte sig även i nya länder. Alla dessa möten mellan människor, oavsett 

om det skedde genom plundringståg eller genom kristna missioner, gjorde att 

vikingatiden förändrades på många olika sätt. Man utbytte inte bara varor med varandra 

utan man utbytte kunskap, berättelser, drömmar, ideal och ambitioner. Med kristendomen 

kom inte bara en ny religion, utan ett helt nytt sätt att leva (Lihammer 2012:22f).        
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Den sentida vikingatida samhällsstrukturen såg annorlunda ut än den tidigare. Att vara 

kristen kung t.ex. innebar något helt annat än att vara hednisk överherre. Den tidigare 

vikingatida överherrens uppgifter låg framförallt i olika krigiska aktiviteter. Förutom den 

krigiska verksamheten hade de senvikingatida kristna kungarna också andra uppgifter. 

De kristna rikena hade också en utvecklad byråkrati. De hade en organiserad 

administration och kommunikation. Byråkratins inverkan fick konsekvenser både i 

maktens organisation och uttryck. Förändringarna syntes genom de medvetna 

förändringarna i landskapet, som gjordes genom bebyggelse, religionsutövning och 

arkitektur. Det skiljer sig alltså stort i att vara kung på tidigare delen och senare delen av 

vikingatiden. Att vara kung på tidigare delen av vikingatiden innebar framförallt att man 

var regent över allianser och kontaktnät. Att vara kung på senare delen av vikingatiden 

innefattade makt över ett geografiskt område och liknar mer det sättet som vi i nutid anser 

vara ett kungarike (Lihammer 2007:87). En del i den byråkratiska förändringen är 

förändringen i landskapet. De stora förändringar som sker under senare tiden av 

vikingatiden gör att många centralplatser försvinner helt eller radikalt ändrar karaktär. På 

eller i närheten av dessa platser upprättas istället nya centrum som är präglade utifrån den 

nya kungamakten, kyrkan och den nya byråkratin. Dessa nya platser är ofta mer 

genomtänkta, än de gamla platserna. De nya platserna var dessutom ofta ett 

knutpunktsområde för kommunikation (Lihammer 2007:199).  

 

Jag tycker att uppförandet av de nya centralplatserna säger en hel del om att förändringen 

som skedde fortlöpte ganska långsamt. Många nya platser upprättades på eller i närheten 

av de gamla platserna. Det tycker jag säger ganska mycket om att platsen från början var 

strategisk bra eller att den hade en stark betydelse för bygden som följde med även in i 

kristnandet. I t.ex. Lund och Uppåkra visar arkeologiskt fyndmaterial från början av 1000-

talet på likartad materiell kultur. De båda städerna hade vid tidpunkten olika ideal men 

den materiella kulturen var alltså samma (Lihammer 2007:201). För de människor som 

först var hedniska och sedan övergick till kristendomen, så måste denna tid varit en 

otroligt omvälvande period på många olika sätt. Jag tror att rivandet av de gamla städerna 

och centralplatserna och återbyggandet av de nya städerna på samma plats, kan ha gjorts 

på så vis för att göra övergången lättare. Kanske har vissa städer succesivt rivit ner de 

hedniska byggnaderna och byggt upp de kristna byggnaderna istället, för att på så vis 

minska motståndet. Förändringar är omvälvande för de flesta människor och tanken på 

att helt och hållet byta religion, maktstyre och samhällsstruktur måste vara otroligt svårt 

på vissa håll. Jag kan tänka mig att vissa människor aldrig gav med sig under sin livstid. 

Eller att det i själ och hjärta kändes fel när de satt i den nybyggda kristna kyrkan och 

skulle tillbe en gud de inte kände till. Säkerligen var det de som tillbad asagudarna lite i 

smyg på ett avskilt ställe för att påminna dem om att de inte var bortglömda.   

 

8.2 Hur såg kvinnans roll och status ut på vikingatiden? 
I många av de texter jag läst så vill författarna hävda att de vikingatida kvinnorna inte 

hade någon makt eller något att säga till om. T.ex. i artikeln Kvinnorum: historia från 

vikingatid till nutid, står det: ”På vikingatiden rådde en strikt könsfördelning av 

arbetsuppgifterna och kvinnorna doldes bakom mannen” (Kvinnorum 2011:4). Som alltid 

så finns förstås massor av olika versioner av hur människors liv såg ut, men jag tror inte 

den vikingatida kvinnan doldes bakom mannen. Denna generalisering av manligt och 

kvinnligt tror jag åter igen hänger ihop med den inpräntade synen vi har av vikingatiden. 

Att kvinnorna antingen var omänskligt maktfulla eller inte hade någon kontroll alls. Jag 

tror självklart att det fanns alla konstellationer och varianter däremellan. Det finns många 

exempel på att kvinnorna hade en betydande roll i det vikingatida samhället. Makt och 

nätverk var mycket viktigt på denna tid och där spelade kvinnorna en mycket större roll 
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än vad man i många avseenden och litteratur får uppfattningen om. För att nå de höga 

samhällspositionerna så var man under vikingatiden helt beroende av sina nätverk av släkt 

och vänner. Blodsband var inte lika viktigt som juridiska band. Därför spelade giftermålet 

stor roll både för maken och makan. Det var vanligt att män gifte sig med kvinnor som 

stod över dem i status. Detta blev en konstellation som blev lönande för dem båda. 

Eftersom hennes make då var beroende av hennes samhällsposition och hennes släktingar, 

så fick kvinnan på detta sätt mer makt och inflytande inom äktenskapet. Det är tydligt att 

många av 1100-talets viktigaste politiska aktörer fick och utökade sin makt genom att 

gifta sig med kvinnor från en högre status än de själva. Några kvinnor som var 

nyckelpersoner i det sociala maktspelet under 1100-talet var t.ex. Margareta Ingesdotter, 

Katarina Ingesdotter, Ingeborg, Malmfrid, Ingrid Ragnvaldsdotter m.fl. Dessa kvinnor 

var inte bortgifta mot sin vilja, utan var aktiva politiska aktörer jämte sina män. Att hävda 

sin status genom att visa sitt högättade släktskap på sin mors eller hustrus sida var minst 

lika fint, som att det fanns på sin fars sida av släkten. I engelska krönikor beskrivs också 

att de engelska kvinnorna fann vikingarna attraktiva och gjorde sig fina för deras skull. 

Vikingarna drog nytta av denna uppvakning och försökte gifta sig med döttrar till rika 

adelsmän för att därigenom klättra på samhällsstegen (Lihammer 2012:79f). Om 

kvinnorna var intresserade av framstående roller som makthavare i samhället eller höga 

politiska positioner, vet vi egentligen inte mycket om. Det kanske inte ens var något som 

de vikingatida kvinnorna intresserade sig för.  

 

Om man utgår ifrån många av de asagudar och andra väsen som fanns under vikingatiden 

så skulle jag tolka att kvinnans roll i samhället var ganska stor, ur den tidens synvinkel. 

Tecken på det är t.ex. att många av asagudarna och andra väsen var ganska jämt uppdelat 

mellan män och kvinnor. De kvinnliga asagudarna, nornorna, diserna, valkyriorna osv 

hade i många fall minst lika stor makt som de manliga. Freja var inte bara 

fruktbarhetsgudinna, utan hon och Oden delade lika på de stupade krigarna som kom till 

Valhall. Även Odens fru Frigg var också en mäktig gudinna eftersom hon var den som 

visste alla gudars öden (Harrison 2009:88). Ju mer information jag hittar om de samtida 

källorna desto mer inser jag hur snävt man har valt att förmedla religionshistorien. Jag 

tror att det än en gång handlar om att det är 1800-talets strikta kristna samhälle som inte 

klarar av att förmedla den kvinnobild som de vikingatida och medeltida källorna berättade 

om. Istället förmedlades en bild av de starka och hänsynslösa männen. Få starka kvinnliga 

väsen lyftes fram under 1800-talet, utan istället hyllades de kvinnor som var underdåniga. 

T.ex. framställdes Balders fru Nanna som den ideala kvinnan på 1800-talet. Nanna valde 

nämligen enligt 1800-talets berättelser att dö på sin makes likbål. Nanna blev ett mycket 

populärt namn i det nationalromantiska Sverige (Harrison 2009:89). Men enligt Snorre 

Strularssons edda så var det inte riktigt så det gick till. Istället ska Nanna ha dött av sorg 

när hon såg sin döde man bäras till likskeppet (Heimskringla 2016). Hon lät sig alltså inte 

offras för Balders skull, utan hon lades på samma likbål som Balder, efter att hon hade 

avlidit.   

 

Om man utifrån gudarna och de andra mytologiska väsens kön och en stark dyrkan även 

till de kvinnliga individerna, så tycker inte jag att det är orimligt att tro att det fanns ett 

ganska stort mått av jämställdhet även i det riktiga vikingatida samhället. Jag tror inte att 

vikingatidens berättelser, mytologier mm hade fungerat för dessa människor om det hade 

legat för långt ifrån deras riktiga verklighet och ideologiska övertygelse. Jag tror inte att 

gudinnor som t.ex. Freja, som själv valde sina älskare och bestämde över sitt eget liv, 

hade varit en så mäktig gud, om de hade ogillat hennes leverne. För den fallne krigaren 

var det minst lika fint att få komma till Freja som att få komma till Oden i Valhall. Även 

om 1800-talets religionsforskare inte alltid är så pigga på att ta med denna information. 
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Flera av de kristna missionärerna framställer också de vikingatida kvinnorna som minst 

lika sexuellt frimodiga som männen. Även om detta är sett utifrån strikt kristna ögon, så 

tyder den sexuella friheten på en jämställdhet mellan könen, eftersom kvinnlig sexuell 

frihet inte finns i samhällen där kvinnan är kontrollerad. Om inte kvinnans åsikt hade 

spelat någon roll när det kom till giftermål och sex, hade det inte behövs finnas dikter och 

berättelser om hur män ska göra för att förföra kvinnor.   

 
När jag blickar tillbaka på materialet jag funnit om när Skandinavien blev kristnat så kan 

man ju verkligen fråga sig varför kvinnorna så gärna ville ha den nya religionen framför 

asatron. Gräslund menar att många kyrko-och missionshistorier berättar om hur många 

kvinnor aktivt påverkade trosskiftet i den miljö de levde i (Gräslund 2001:67). Vid första 

anblicken verkar det helt galet att vilja byta till en religion där kvinnan ständigt var 

förbunden med synd och blev fråntagen många av de uppgifter och roller de tidigare haft 

i det hedniska samhället. Men jag tror att den nya religionen såldes in på ett sådant sätt så 

att det gamla verkade föråldrat och den nya religionen vittande om nya tilltalande 

traditioner och ett helt nytt samhällsklimat.   

 

I diskussionen om Skandinaviens kristnande och kvinnors påverkan av skiftet, så kan man 

tydligt se hur enskilda personers handlingar formar nya sociala normer och regler. Det är 

en lång process som sker genom många olika personer och händelser på olika platser. 

Först började etableringen genom de män som tjänstgjort utomlands och påträffat 

kristendomen därigenom, sedan genom de kristna missionärerna och sedan genom de 

vikingatida människor som såg fördelarna i att byta religion. Kvalitén på dessa 

människors handlingar blir väldigt betydelsefulla i kristnandet av Skandinavien. 

 

När de anglosaxiska områdena i England blev kristet runt 600–700-tal så berättar 

missionärerna att det i många fall var kvinnorna som omvändes först och att de sedan 

påverkade sina män. Likadant var det i Danmark under 900-talet. Kung Gorm sa först att 

han skulle utrota kristendomen i Danmark. Men hans hustru Tyra, försökte omvända 

honom att konvertera till kristendomen. Det finns många exempel på kvinnlig påverkan i 

trosskiften både under forntid och nutid. Det finns kvinnohistorisk forskning som belyser 

just detta mönster. Gräslund menar att under genomgripande förändringar i ett samhälle 

så kan kvinnor under en begränsad tid utöva betydande och stor informell påverkan. För 

en kort tid kan kvinnor få en mycket stark och självständig ställning. När förhållandet i 

samhället stabiliserar sig igen, så främjar institutionaliseringen åter männen och det 

normala patriarkaliska mönstret återupprättas. Det finns enligt Gräslund en lockande 

tanke att applicera denna modell på kvinnans roll vid Sveriges kristnade och den 

genomgripande samhällsförändringen som sker i Sverige i övergången mellan vikingatid 

och medeltid (Gräslund 2001:67ff).   

 

Det är förstås omöjligt att säga vad exakt det var som påverkade kvinnorna att vilja byta 

från asatro till kristendom. Men eftersom väldigt många frivilligt ville byta över till 

kristendomen så måste den religionen ha framställts som bättre än den gamla. Kanske 

lovade den ett tryggare samhälle. Om jag skulle utgå ifrån vad jag själv tror som lockade 

kvinnorna med den nya religionen så var det nog att varje individ spelade roll. Varje 

individ blir ju inte alltid i praktiken lika mycket värd som den andre, men i och med 

kristendomen så fanns i alla fall möjligheten. T.ex. så skulle alla barn skulle få rätt att 

leva och inga barn skulle få sättas ut i skogen och dö av svält. Alla människor kunde be 

om syndernas förlåtelse och bli sedda av gud. Jag tror att detta kan ha tilltalat många 

kvinnor.  
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8.3 Vad berättar de arkeologiska fynden och fornlämningarna om 
kvinnorna som bodde i Östra Blekinge, i Köpingsvik på Öland och i 
Hedeby i Tyskland under vikingatiden? 
Blekinge känns ibland som en gelike till den vikingatida kvinnan. Lite bortglömd och 

åsidosatt till förmån för någon/något annat som till synes är mer extravagant. Men tar 

man sig tid att titta efter så döljer det sig mycket spännande och intressant.    

 

Jag tror att en stor anledning till att t.ex. den kvinnliga båtgraven i Augerum har blivit så 

pass känd som den ändå är, beror på att den grävdes ut av Oscar Montelius. Han var en 

mycket känd arkeolog och riksantikvarie under 1800-talet och utifrån de texter av och om 

honom som jag studerat så verkar han inte vara främmande för att ge kvinnor utrymme. 

Jag tror kvinnan i båtgraven och den vikingatida platsen i Augerum har just Oscar 

Montelius att tacka för att området har blivit välkänt. Om det hade varit några andra 

samtida herrar som gjort utgrävningen istället, så skulle denna plats ha kunnat passera 

förbi ganska snabbt, eftersom det inte fanns någon intressant man i graven. Eller så hade 

de kanske framhävt teorier om att graven egentligen hade byggts för en man. Vilket har 

skett vid andra båtgravar, för att förklara det faktum att det legat en kvinna begravd i en 

så storslagen grav.  

 

Anna Lihammer skriver att grunden för välstånd under vikingatiden på många platser var 

jordbruket. Jordägandets och jordbrukets stora betydelse låg till grund för den 

aristokratiska elitens välstånd och samhällsställning. Den aristokratiska livsstilen hade 

dock stora krav på sig att b.l.a. skänka stora mängder med gåvor. Denna utskänkning 

gjorde att man vår tvungen att utveckla jordbruket och organisera sitt överskott 

(Lihammer 2007:105). Som jag beskrev i kapitel 3, så bidrog enskilda personers 

strategiska strävan efter prestige och makt till storskaliga förändringar i b.l.a. jordbruket. 

Man odlade inte längre bara till att försörja sig själva, utan jordbruket utvecklades så att 

man skulle få ett överflöd. Blekinge är och var ett topologiskt uppdelat och ojämnt 

landskap. De arkeologiska fynden visar på att Blekinge troligtvis var uppdelat i flera olika 

bygder med olika elitätter som styrde i de olika områdena. Flera av dessa områden som 

visar på välstånd, är också goda jordbruksmarker (Lihammer 2007:105). 

 

Kvinnan i Klintagraven i Köpingsvik har nästintill fått en begravning värdig en drottning. 

Sättet som hon begravdes på, gravbålet, gåvorna, platsen osv visar att de som begravde 

henne var mycket noga med att begrava henne på rätt sätt. Det är tydligt att hon hade haft 

stor betydelse under tiden hon levde och troligtvis också efter sin död. Det viktigaste och 

mest exceptionella föremålet var staven som placerades med försiktighet i graven. Staven 

är kanske ett av de mest speciella föremål man känner till från vikingatiden. Staven är en 

stor härskarsymbol som visar kvinnans mäktiga plats i det öländska samhället (Lihammer 

2012:193ff). Kvinnans grav i Klinta kan vara en av de mest värdefullt försedda 

vikingatida gravarna som har hittats i Sverige (se Bilaga 1). Trots detta så har den aldrig 

riktigt fått den uppmärksamhet den förtjänar. Anledningen till detta kan vara att resultaten 

av grävningen aldrig publicerades ordentligt och att ingen riktigt forskat på djupet kring 

gravens innehåll (Lihammer 2012:196). En del vill hävda att graven är så pass okänd 

p.g.a. att det är en kvinnograv men jag tror mer att det beror på de anledningar som 

Lihammer menar. Eftersom graven är utgrävd under mitten av 1950-talet, så kan 

avsaknaden av publicitet i detta fall inte skyllas på 1800-talets män. För det blir förstås 

väldigt svårt att göra vidare forskning på material som inte är riktigt färdigställt. Det är 

otroligt synd att det blivit så eftersom jag tror att Klintagraven hade kunnat ha stort 

inflytande på den vikingatida forskningen. Både när det gäller de arkeologiska fynden i 
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sig men också de tolkningar som man hade kunnat göra utifrån kvinnan och hela gravens 

kontext.  

 

Hedebys arkeologiska material vittnar om många olika sorters kvinnor som bodde 

tillfälligt eller under en längre tid på denna plats. Klädesplagget som påträffades nästan 

helt intakt och som sedan har blivit grunden till hur den vikingatida kvinnan klädde sig, 

tycker jag är väldigt intressant. Klädesplagget var utslitet och hade istället använts till att 

tjära båtar med och sedan kastats i hamnen (Harrison & Eriksson 2007:267). Just p.g.a. 

av tjäran och att den legat i vattnet har den bevarat under låg tid. Det är otroligt intressant 

att just denna handling som någon gjorde utan att reflektera över det, spelar så stor roll 

för oss nu och hjälper oss att förstå deras tid och deras liv.   

 

Många av dessa fynd som hittats i de olika geografiska områdena visar på hur stor 

förändring som sker i tiden mellan vikingatid och medeltid. Även många av dessa fynd 

har gjort att forskarna har fått ändra sin syn på forntiden. Det blir också tydligt att man 

inte kan lita på att 1800-talets material framställer en så rättvis bild av vikingatiden som 

vi hade önskat. Det finns också mycket kvar att forska och diskutera kring arkeologiska 

fynd som b.l.a. hittas i gravar. Vissa föremål anses manliga och kvinnliga men kanske är 

det inte så enkelt. Kanske är vissa föremål mer kopplade till en viss klass eller så har vissa 

föremål varit viktiga i vissa kulturer. Jag tror det finns otroligt mycket mer att forska kring 

det arkeologiska materialitet och omvärdera mycket av både arkeologiska fynd/platser 

och de gamla teorierna som lever kvar.  

 

Tidsandan som fanns på 1800-talet var att man ville använda historien till att bygga en 

storslagen framtid med hjälp olika hjältehistorier. De kvinnliga rika gravarna 

ifrågasättande ju den bild som man ville måla upp, där vikingatiden var en manligt 

dominerad värld. Därför undanhölls de och fyndmaterialen bearbetades inte ordentligt. 

Alla dessa kvinnogravar berättar en annan historia om en annan värld, än den som 1800-

talet målar upp (Lihammer 2012:215). Det finns många gravar från vikingatiden som 

b.l.a. visar på kvinnliga härskarroller. Dessa gravar avspeglar makt precis som de manliga 

gravarna gör från samma tid. Skillnaden är att få av dessa gravar lyftes fram på den tiden 

de grävdes ut. Otroligt mycket information och fynd från sin rätta kontext har gått förlorad 

p.g.a. att man inte tyckte det var intressant med kvinnliga gravar och kvinnlig makt. Jag 

tror att synen på vikingatiden och framförallt den vikingatida kvinnan hade sett väldigt 

annorlunda ut, om 1800-talet hade sett annorlunda ut.    

 

9 Sammanfattning 
I denna uppsats har jag utgått ifrån mina frågeställningar; Hur såg den vikingatida 

samhällsstrukturen ut? Hur såg kvinnans roll och status ut på vikingatiden? Vad berättar 

de arkeologiska fynden och fornlämningarna om kvinnorna som bodde i Östra Blekinge, 

i Köpingsvik på Öland och i Hedeby under vikingatiden? För att besvara dessa frågor har 

jag börjat med att beskriva det vikingatida samhället och dess människor och sedan letat 

mig djupare ner litteraturen gällande material som jag tyckt varit intressant eller fått mig 

att tänka i nya banor. Jag tycker att jag har fått svar på mina frågor och hittat mycket 

intressant material som jag tidigare inte känt till.  

 

I mina diskussioner och tolkningar har jag använt mig av teorierna; byråkrati, agency och 

cementeringen som gjordes av vikingatiden på 1800-talet. Genom att jag t.ex. använt mig 

av byråkrati begreppet så har jag tydligt sett hur annorlunda de vikingatida och medeltida 

samhällena styrdes. Agency begreppet har varit till stor hjälp för att förstå t.ex. hur stora 

samhällsförändringar går till. Att det kan börja med några få personers olika handlingar 
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på olika platser, som tillsammans skapar stora förändringar i slutändan, som t.ex. 

kristnandet av Skandinavien. Det som kanske förvånade mig mest i mitt arbete, var all 

information, material och arkeologiska fynd som undanhållits genom historien. Att 1800-

talets kvinnosyn påverkade litteraturen från denna tid så mycket att de vikingatida 

kvinnorna nästan försvann ut ur historien. Denna teori har varit mycket viktig för b.l.a. 

insikten av varför vissa bilder av vikingen och vikingatiden lever kvar på det sättet som 

den gör än idag. 

 

I litteratur och material kring vikingatiden har jag i synnerhet träffat på många modiga 

skandinaviska män som är ute i världen och plundrar. Samtidigt som kvinnornas roll och 

status ömsom har framställts som nästintill matriarkaliskt, till att de helt och hållet 

kontrollerades och doldes bakom männen. Det har varit en splittrad läsning där det ibland 

har varit svårt att få en helhetsbild, eftersom författarna har så vitt skilda åsikter och 

teorier.   

 

Bilden av det vikingatida samhället framställs ofta som krigiskt och brutalt. Dessutom får 

man också ofta uppfattningen om att alla män var ute på vikingatåg och att kvinnorna var 

hemma helt själva i byarna. Men sanningen ligger nog mer i att det bara var en liten del 

av den vikingatida befolkningen som var ute på vikingatåg, trots att det är denna lilla klick 

av individer som ofta får störst utrymme i litteratur och berättelser. Den oglamorösa 

sanningen var att de flesta var bönder och levde ett ganska vanligt järnåldersliv, med allt 

som det innebar. Kvinnorna skötte hushållet, barnen, djuren, en del hantverk och det 

mesta på gården. Männen arbetade ofta utanför hemmet med jordbruk, skogsbruk, sjöfart, 

handel och hantverk. Makten låg hos hövdingar, stormän och kungar. Makthavarna hade 

inte makt över geografiska områden, som de har i senare tid, utan de hade makt över olika 

nätverk och grupper av människor. Om de misskötte sin position eller av olika 

anledningar var illa omtyckta av sitt folk, kunde de avsättas. Makt kunde man få genom 

att man kunde bevisa sitt högättade släktskap genom stamträd, kungalängder eller genom 

sitt namn. Det är därför som många kungar under vikingatiden och medeltiden heter 

likadant. Under senare tiden av vikingatiden och medeltiden blev det också vanligt att 

män gifte sig med en mer högättad kvinna än han själv, för att på så sätt kunna klättra på 

samhällsstegen. Giftermålet var i de allra flesta fall en uppgörelse mellan olika släkten 

för att bibehålla fred och/eller skaffa sig mer makt. Det framställs inte som att kvinnor 

giftes bort mot sin vilja, utan att äktenskapet var en gemensam uppgörelse mellan alla 

parter. Kvinnor och män framställs som relativt jämlika när det gäller sin sexualitet. I 

många dikter och berättelser beskriver gudar och andra väsen hur män ska göra, bete sig, 

klä sig och se ut för att förföra en kvinna. I många samtida skildringar av vikingatiden 

beskriver också dessa författare och krönikörer om de vikingatida kvinnornas fria 

sexualitet. Vilket är starka indikationer på att kvinnorna hade en fri vilja. När det gällde 

arv och att företräda sin familj på olika sätt så var det i första hand männens rättighet och 

uppgift. Men arvsrätten var olika i olika geografiska områden och om kvinnan var änka 

kunde hon ofta ha hand om både arvet och ha stort inflytande i släkten.  

 

Den vikingatida kvinnan kunde ha många olika positioner i samhället. Hennes främsta 

roll var att ta hand om hemmet, gården och barnen. Kvinnor arbetade också med hantverk, 

arbetade som läkare och barnmorskor. På vikingatiden fanns det också kvinnor som hade 

lite mer udda ”yrken”.  Det fanns spåkvinnor och völvor, som hade hand om olika 

religiösa riter. De s.k. dödsänglarna var kvinnor som dödade människooffer vid 

begravningsceremonier. Sköldmöarna var krigarkvinnor som stred tillsammans med 

männen i krig och plundringståg. 
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På alla de tre geografiska platserna; Östra Blekinge, Köpingsvik på Öland och Hedeby i 

Danmark/Tyskland, har jag funnit intressant läsning och intressanta arkeologiska fynd, 

som visar på att kvinnor efterlämnat sig viktiga avtryck i historien. I Östra Blekinge har 

man på flera olika ställen funnit mycket exklusiva brakteatrar och andra smycken från 

högättade kvinnor. Även kvinnan i båtgraven i Augerum tyder på att det funnits mycket 

maktfulla ätter i Östra Blekinge. Köpingsvik på Öland är mycket fyndrikt både på rika 

gravar och runskrifter. Kanske de mest exceptionella gravarna är två kvinnogravar som 

utmärker sig på olika sätt. I den ena hade troligtvis en slags völva eller spåkvinna begravts 

och i hennes grav fanns väldigt mycket gravgåvor och hennes egna föremål, b.l.a. den 

kända Klintastaven. Den var troligtvis en ceremoniell stav som använts vid religiösa riter. 

I den andra graven fanns en kvinna begravd med föremål som man anser är typiskt 

manliga. Graven anses gränsöverskridande och väcker många frågetecken hos 

arkeologer. Hedeby är intressant på många sätt eftersom staden finns omnämnd i flera 

samtida källor och att de arkeologiska fynden varit mycket intressanta. B.l.a. så har de 

kläder man hittat i Hedeby gjort att man har kunnat rekonstruera kvinnlig vikingatida 

klädsel. De två runstenarna som drottning Asfrid rest i Hedeby efter sin son är också 

exceptionella på flera sätt, både för att de är resta av en ensam kvinna och att hon rest två 

stenar efter samma person. 

 

Sammanfattningsvis så vill jag avsluta med att säga att det döljer sig otroligt mycket mer 

material och intressanta berättelser om de vikingatida kvinnorna än man först får 

uppfattningen om. Jag har uppskattat varje stund jag tillbringat med att studera alla dessa 

fantastiska kvinnor som levde sina vikingatida liv, från allra lägsta botten av 

samhällsstegen till absoluta toppskiktet.  
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Bilaga 1 - Förteckning över föremål från Klinta 59:3 
Omarbetad utifrån: Rosengren 2011:5. 

Brandlagret:  

Arabiskt silvermynt - präglat 803-804 e. Kr 

2 st remändebeslag i brons  

Likarmat spänne i brons, fragmentariskt  

Hänge i brons  

Selbågskrön i brons  

Bronsband  

ca 300 fragment av nitar och spikar av järn  

10-tal fragment av järnband  

6 st fragmentariska järnbeslag  

3 st fragmentariska järnbleck  

5 st järntenar 

Obestämbara järnkrokar  

Järnfragment  

33 st pärlor 

Glättsten  

3 st bitar glas  

2 st fragment från trähandtag 

3 st fragment från föremål av horn  

Skal av hasselnöt  

Brända ben  

Gropen:  

Silverhänge  

Bronskanna  

2 st större bronskärl och ett flertal mindre bitar.   

2 st ovala spännen i brons 

2 st korsformade beslag  

2 st ringar i brons  

2 st remändebeslag i brons 

Tungformat beslag i brons  

2 st bronsbleck med runor  

Bronsfragment från del av spänne eller selbågskrön  

Bronsfragment från mindre bitar av bleck och små smälta klumpar 

Järnstav med bronsbeslag  

3 st fragment från sax av järn  

Sax av järn med fjäderbygel av silver 

2 st knivar av järn 

Yxa av järn 

Nyckel av järn 

Kedja av järn, ca 25 st fragment.  

2 st öglor av järn  

Torshammarring av järn.  

4 st fragment av små torshammare 

30 tal fragment av järnbeslag  

Fragmentarisk märla av järn 

40-tal järnfragment  

151 st pärlor av glas, karneol och bergkristall 

Lerkärl  

Skelett av kyckling och 16,7 liter brända ben 


