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Abstract 

In this essay, I’ve chosen to analyze and discuss the symbolic meaning and purpose of 

the Överhogdal-weaves dating between the years 800-1100. I have looked in to the 

Nordic mythology that was the Scandinavian beliefs at the time and explained the 

meanings of some of the motives I think contribute to the main thought behind the 

weaves. To help me get some more understanding of the motives I’ve also looked at the 

picture stones from Gotland and compared them to the weaves.  
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1. Inledning. 
Konst, hantverk och arkeologiska föremål har alltid vart ett stort intresse för mig och jag 

har alltid älskat att gå på museum. Jag är född och uppväxt i Jämtland och Jamtli 

museum i Östersund har alltid vart ett nöje att besöka under hela min uppväxt. När jag 

först såg Överhogdalsbonaderna på Jamtli var jag inte många år och följde med mina 

föräldrar. Bonaderna med sina starka färger, mystiska varelser och scener har alltid 

väckt många tankar, inte bara hos mig utan många människor har försökt tolka vad de 

vill säga oss. Vad berättar dessa bonader för historia? Hur tänkte människorna på den 

tiden om liv och död, gudar och väsen? Dessa illustrationer har förmodligen en gång i 

tiden vart självklara att tolka. Eller är så att den/de som har vävt dem har haft en estetisk 

tanke bakom detta och lämnar tankarna åt betraktaren?  Hur har dessa textiler överlevt 

så länge? De måste ha haft en betydelse och respekt över sig tills de tillslut blivit 

bortglömda och undanplockade. Det var inte förens jag började studera arkeologi som 

mitt intresse för bonaderna väcktes till liv och det var självklart från början att jag ville 

forska om dem. Trots att många tolkningsmodeller har kommit upp så finns det alltid 

plats för fler. Då bonaderna har blivit daterade med kol14-metoden nu på senare år till 

någon gång mellan år 800 och 1100 är det enklare att se på dem ur det rätta perspektivet 

(Horneij 1991:10). Detta är en del av min historia och jag gillar talesättet ”Know 

yourself, know were you come from”. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 

 

2. Överhogdalsbonaderna i historisk belysning. 

Det hela började under 1900-talets början då föreningen Jämtslöjd bildades i Östersund 

med syfte att inrikta sig på att söka fram gammal hemslöjd och återuppväcka och rädda 

konsthantverk och hemslöjd från att gå förlorad. Även hålla kurser i olika sorters 

slöjdtyper osv. Jämtslöjd tog sig också an att samla in gamla byggnader och föremål till 

att bygga fornbyn Jamtli. Ellen Widén som var ordförande vid den tiden för föreningen 

och fick ett besök av en dekorationsmålare vid namn Paul Jonze som önskade att söka 

ett stipendium för att fortsätta undersöka och fotografera ovanliga slöjdalster. Jonze 

tilldelades stipendiet under tre år (1909 till 1911), och under dessa år reste han på 

somrarna omkring runtom i länet och dokumenterade med teckningar och kamera olika 

exteriörer, interiörer från kyrkor och gårdar och även antika allmogedräkter. En del 

gamla föremål som för det mesta var möbler och textiler samlades även in (Horneij 

1991:12ff). 

Sommaren 1910 kom 

den dagen då Jonze 

besökte Överhogdal 

och i ett härbre intill 

kyrkan så påträffades 

ett mycket smutsigt 

och märkligt täcke. 

Han beskriver hur 

detta täcke hittades 

hopskrynklat bland 

gamla listverk, 

inredningsfragment och annat 

bråte som samlats på genom åren, innanför dörren på golvet. Han kunde inte avgöra om 

den hade legat där under en längre tid eller inte (Wikman 1996:14f). Detta täcke som 

var cirka 2m långt och 1,3m brett bestod av fem långsmala längder som var slarvigt 

hopsytt. De hade vackra motiv som föreställde allt från djur, varelser, människor till 

båtar träd och symboler i färgerna röd, blå, gul. Det var fodrad med en tjock linneväv 

samt var även skadad och det fattades stora fragment (Horneij 1991:13). Jonze tog 

tillbaka täcket till Östersund och gav det till Ellen Widén som lät de bli tvättat i 

residentens badkar.  

Figur 1 Överhogdalsbonaderna ihopsydda som de hittades. 
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Ett år efter upptäckten av bonaderna visades de upp på en kyrkohistorisk utställning i 

Östersund och redan då började diskussionerna om vad denna altarduk, som de trodde 

det var, kunde föreställa, dock fick bonaderna inte mycket uppmärksamhet.  

Bonaderna fick även namnen Ia, Ib, II, III och dubbelväven fick namnet IV. Det var 

dock inte säkert att bonaderna tillhört kyrkan då inga anteckningar om den fanns i 

kyrkans inventarieförteckningar. Eftersom äganderätten var osäker vart det bestämt a 

överlämnad som deposition till Jämtslöjd av en folkskollärare i Överhogdal vid namn 

Karl Henrik Lundmark. 

 

Eftersom det fattades bitar av täcket, det såg ut som om att den skadan kunnat inträffat 

nyligen, begav sig vävlärarinnan Helena Öberg under en studieresa till Överhogdal för 

att förhoppningsvis finna de bortklippta bitarna. När hon kom dit mötte hon en man som 

bad henne att följa med hem till mannen efter hon berättat att hon letat efter bitar från 

täcket. Väl hemma hos mannen tog hans fru fram ett fragment av bonaden som deras 

dotter använde som täcke till hennes docka. Dock ville flickan inte lämna ifrån sig biten 

frivilligt utan började gråta så Öberg fick ge henne två kronor och ett löfte om att 

dockan skulle få sig ett nytt täcke skickat till sig. Kommande dag besökte Öberg kyrkan 

och kom över två till fragment. Ett via en man som funnit biten under 

predikstolstrappan och försökt använda den som putstrasa, men gett upp då tyget var för 

styvt. Den sista biten fann hon på samma ställe under trappan. Fragmenten togs tillbaka 

till Östersund och syddes fast till de ursprungligen suttit på bonaden (Wikman 1996: 

15ff). Genom åren har bonaderna blivit utlånade till utställningar, studier av olika 

museer och 1929 togs de olika våderna isär från varandra och ramades in. Nu hänger 

bonaderna på Jamtli museum i sitt egna specialtillverkade rum med vikinga-inspirerad 

arkitektur och för att få de bästa förvaringsförhållandena så de kan bevaras i 1000 år till. 

 

2.a Tidigare Tolkningar 

Från när Överhogdalsbonaderna först blev upptäckta har det kommit upp en mängd 

olika tolkningar. De flesta är baserade på långa studier av forskare för att försöka få 

ihop figurerna i bonaderna i ett gemensamt händelseförlopp, men det är enklare sagt än 

gjort då det är mycket svårt att hitta förklaringar eller historier som tar med alla de 

motiv som finns på bonaderna. Under denna tid bonaderna gjordes kunde inte alla 

människor skriva eller läsa så bildspråket och muntligt berättande var en stor del av 

samhället och mycket viktig. Dessa vävnader berättar en serie av händelser som kan ha 
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vart självklara för över tusen år sedan medans idag vi inte kan förstå (Oscarsson 2010: 

31).  Ellen Widen var först ut med att 1910 tolka det hopsydda täcket som en altarduk, 

förmodligen från 1200-talet. Hon såg likheter mellan en figur på Olof Skötkonungs 

kista och ryttarna med uppsträckta händer på bonaden. Även likheter med 

hällristningarnas skeppsbilder och skeppen på bonaden uppmärksammades.  

Georg J:son Karlin delade med sig sin tolkning 1911 och jämförde de hopsydda 

bonaderna med Bayeux-tapeten från Frankrike. Det han såg vara relevant var tre långa 

figurer i bonaden som han menade skildrade Härjedalens eller Jämtlands historia och 

dess kristnande. Han tolkade också huset som är ovanför runorna på bonaderna som en 

stormansgrav och runorna anger dennes namn. 

 

I boken ”Svenska stavkyrkor” år 1916 nämnde medeltidsarkeologen Emil Ekhoff 

bonaderna. Att han såg likheter i Skogstapetens figurer av en stavkyrka som är intill en 

klockstapel och liknande kan ses i en av Överhogdalsbonaderna. Han kom tolkningar 

om att många av de hornlösa djuren kan vara hästar eller en del även lejon. (Ekhoff 

1916: 231F). 

 

Det har också föreslagits att bonaderna kommit österifrån. 1918 skrev konsthistorikern 

Henrik Cornell om bonaderna i hans avhandling. Han granskade främst mönstren på en 

av bonaderna (IV) och urskilde två element. Geometriska som är de kors, hakkors, rena 

knutmotiv, rutor och figurer. Medans det andra var naturalistiska som fåglar och skepp 

tillhörde. Han såg likheter i mönstren på Överhogdalsbonaderna i Skogstapeten och 

finnvävnader men var säker på att de var inhemsk gjorda. Dock såg han en direkt rysk 

influens i mönstren och såg det inte heller helt omöjligt att de kunde tänkas ha kontakter 

och importer från södra Italien och Sicilien. (Cornell 1918: 222ff).  

 

Georg Karlin föreslog 1920 med att tre av bonaderna var ett sammanhängande stycke 

och föreställde Härjedalens kristnande. Då de mansfigurerna på bonaderna var 

missionären Staffan som under mitten på 1000-talet vart utsänd från Tyskland. Det man 

ser i bonaderna är de olika människor, bygder och djur han möter i vildmarken som 

renar, älgar, hästar och hundar. Han följer sedan med häst upp i fjällen och ser samer 

med långa koltar för att sedan slå sönder en avgudabild och börja bygga de första 

kyrkorna. Karlin uppgav att hjortarna och träden på bonaderna såg ut som kristussymbol 

med orientaliska förebilder.  
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Trots att träden har en tupp i toppen som kommer från den fornnordiska mytologin med 

Yggdrasil menade Karlin att detta inte var så besynnerligt då den traditionen med en 

tupp i julträdet har funnits kvar i Blekinge och Skåne upp till 1800-talet. I bonad II 

menar Karlin att det är då kristendomen kommit till bygden för att stanna. Det syns en 

kyrka som han menar var Svegs kyrka som bonaden blivit gjord för att sedan hamnat i 

annexförsamlingen i Överhogdal.  Då det förekommer runtecken på en av bonaderna 

(1a) har det försökts att läsa dessa runor. De felvända och delvis skadade runtecknen 

tolkade Karlin som en signering av väverskan som kan ha tänkts gjort bonaderna. 

Tillsammans med professor Emil Olson i nordiska språk vid Lunds universitet gav de 

tolkningsförslag att de kunde översättas till något kvinnonamn på Norsk-isländska så 

som Gunnborg, Gudborg eller Gunnbiorg. Om det skulle vara ett mans namn kunde de 

vart Gudborn (Björn) (Horneij 1991: 71f). 

 

I texten ”Bildvävnaderna från Över-hogdal och skog” skriver Maria Collin 1923 sin 

tolkning av främst bonad IA och II. Hon ser att ursprungligen alla bonader vart 5 

självständiga bitar som blivit samlade och på senare tid slarvigt hopsydda till de täcke 

som när de påträffades. Hon håller inte med Karlins tolkning utan tror att bonaderna 

kommer ifrån den så kallade Kybele-Attis kulten. Kybelekulten utövades främst i 

mindre Asien för att sedan spridas till de grekiska hamnstäderna och vidare i Europa. 

Kybele var en gudinna liknande till de grek-romerska gudar som representerar moder 

jord. Hon hade även en älskare som bar namnet Attis. Attis var vårens gud och 

symbolen för han var just ett träd, det så kallade livsträdet. Det mest dominerande 

motivet på bonad IA och II är just det trädet menar Collin. På bonad II är det en fågel i 

toppen och ett fyrfotadjur vid stammen Collin tolkade som ett lamm. Denna scen drar 

hon liknelser till en ritual ur kulten där de som utövade den gick ut i skogen och fällde 

en pinje eller tall, som de tog hem och dekorerade med kransar, musikinstrument, 

fyrfotadjur och fåglar. Även ett lam ställdes vid stammen för att sedan offras. (Collin 

1923:39f). 

 

1928 skrev Andreas Lindblom och Agnes Branting om bonaderna i boken ”Medeltida 

vävnader och broderier i Sverige. De tolkade det som att bonad 1A och 1B var två 

självständiga bonader som kan ha vart ett stycke vid tillverkningen och att de visar 

händelser ur Völsungasagan som berättas i Eddans Atlakviða. Mannen i bonad IA som 

ser ut att ligga bland ornament i en sexkant såg Lindblom och Branting de självklart att 
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det var Gunnar i ormgropen. Huset intill Gunnar är hunnerkungens Atles gästabudssal 

och där inne förbereds det en måltid av Atles maka, Gunnars syster och Gudrun, som 

består av deras båda söners kött. Bonad IB med motivet med en man ridandes på en häst 

med en yxa i handen upp för en förhöjning skildrade de som Sigurd Fafnesbanes som 

rider upp på fjället och möter Sigdriva/Brynhild som sin trollsömn sover.  

Bonad II tyckte Lindblom och Branting se en historia om ett brudpar som färdas till 

kyrkan. Även var de säkra på att den var tillverkad på en bondgård men ej om den var 

för hemmabruk eller till kyrkan. Detta brudpar färdas genom vildmarken från högra 

hörnet på bonaden och stöter på renar och älgar för att till slut nå slutdestinationen som 

är kyrkan till vänster på bonaden där de möts av prästen. Bredvid kyrkan är det en 

byggnad som de var osäkra på vad de kunde vara. Det kunde tänkas vara ett klockspel, 

gravbyggnad, kyrkbod eller stiglucka som de tyckte stämde bäst. De andra figurerna och 

ornamenten menade de endast hade dekorativt syfte, även det som tolkades som trädet 

Yggdrasil med fågeln Vidofner i toppen hade en magisk betydelse men ej relevant för 

historien. De drog en preliminär tolkning på att alla bonader kunde vara från 1100-talet 

(Horneij 1991:78f). 

 

Ruth Horneij drog sin egna tolkning av bonaderna i hennes konstvetenskapliga 

avhandling ”Bonaderna från Överhogdal år 1991. Hon har försökt att tyda motiv med 

hjälp av illustrerade apokalypser. De kristna apokalypserna som hon tydde sig stämma 

in bäst på bonaderna var Bamberg-apokalypsen från 1000-talet, Gerona-apokalypsen 

från 975 och Tier-apokalypsen från år 1000. Horneijanser att figurerna i bonaden drar 

liknelser till allt från kristna heliga hjortar, hästar med skorpiontaggar och andra kristna 

motiv men hon anser att skaparen även har lagt in nordiska och hedniska motiv också.  

Hon tolkade de som mannen i sexkanten som den bundne djävulen och det gapande 

djurliknade motivet till höger som Fenrisulven och även en del andra. Runorna tolkade 

hon som Guds boning. Trekanten som tolkats som ett fjäll ansåg hon tänkas vara ett 

berg eller regnbåge med en domare på tronen. Den ryttaren man ser ridandes på en häst 

kunde vara en ängel på vakt. Hon tar upp många olika textiler från omkring samma 

tidsperiod från Sverige, Norge som tex fragmenten från Osebergsskeppet, 

snärjvävnaderna från Dal och skog, dubbelvävnader från Kyrkås och Marby. Dessa 

jämför hon med Överhogdalsbonaderna. Det bonaderna kunde tänkas haft för funktion 

var propaganda för kristendomen som var den nya religionen och Horneij kunde tänka 
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sig att de kom från Norge ursprungligen då kristendomen försökt ta över där under 

många hundra år innan på 1000-talet vart den officiella läran (Horneij 1991: 184f).   

 

I boken Fenrisulven ränner skriver Sture Wikman om vikingatidens bildvärld.  Han har 

analyserat i Eddaböckerna, en isländsk lärd som Snorre Sturlasson samlade in under 

1200-talet. Den mest välkända av dikterna är Voluspa, Völvans spådom som beskriver 

Ragnarök, världens undergång i hednisk tro (Wikman 1996: 23F). 

Han tolkar främst bonaderna 1A och 1B som sagan om världens undergång och även 

om hur Tor, Oden och Frej möter Midgårdsormen, Fenrisulven och Surt. Asagudarna 

ses som de figurer sittandes på hästar med höjda armar. En scen syns väl på bonad Ia i 

den nedre vänstra delen, där en figur sträcker ut handen mot ett djur med öppet gap. 

Detta ses som en scen där guden Tyr förlorar sin hand till Fenrisulven så de andra 

gudarna kunde fängsla ulven med en fotboja. Bland annat så tolkas trädet i centrum av 

bonaderna som Yggdrasil, världsträdet, som är en stor och viktig del i asatron, och 

båtarna som Nagelfar, det skepp som förde jättar och Muspellssönerna till den sista 

striden med gudarna (Wikman 1996:31). I detta kan jag konstatera att mycket av 

forskningen kring Överhogdalsbonaderna vart främst inriktad på textiler och 

jämförandet av dessa. Det finns anledningar att bredda perspektivet till att också omfatta 

andra typer av material från samma tidsperiod som de gotländska bildstenarna för att få 

en bättre förståelse kring dem. 
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3. Syfte och frågeställningar. 

 

Syftet med denna uppsats är att diskutera Överhogdalsbonaderna. Vad man kan se på 

bonaden och vad de tänkas symbolisera. Även jämföra med de bildstenarna från 

Gotland från ungefär samma tidsperiod. Om det går att se likheter i de två och finna 

några svar i vad det från början skapades för och föreställer. Jag tänkte främst 

undersöka bonaderna Ia, Ib II och III då de är de bonader som har ”berättande motiv” i 

sig och förhoppningsvis kan jag bidra med något nytt och väcka nya tankar. Utifrån de 

andras tolkningar och med hjälp av Panofsky’s trestegsfaser ska jag försöka få en egen 

synpunkt av de hela och då ställer jag mig frågeställningen:  

 

-Vad var syftet med bonaderna?  

-Vad symboliserar de 

 

 

4. Metod. 

För att få svar på dessa frågor kommer jag använda mig litteratur för informationskälla 

som är den kvalitativa metoden. Jag kommer även att använda mig av en komparativ 

metod där jag kommer att jämföra bilderna på Överhogdalsbonaderna med motiv från 

de gotländska bildstenarna för att få en bättre förståelse av vad motiven kan betyda. Jag 

har vart på Östersunds museum Jamtli och studerat Överhogdalsbonaderna på plats och 

tagit foton, sett en del filmer som visades på museet om dem.  

 

Den kvalitativa typen av forskning går mer in på djupet och försöker finna 

beskrivningen till varför, vad och hur saker och ting sker. Tolkningsprocessen är en 

central beståndsdel i denna forskning. 
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5. Ikonografi. 

 

För att hjälpa mig analysera och tolka bonader har jag valt att använda mig av ett visst 

begrepp kallad ikonografi. Ikonografi handlar om bilders innebörd, innehåll, 

bildmotivets uppkomst, utveckling och spridning. Erwin Paofsky utvecklade tre faser 

hur man kan analysera en bild. 

Förikonografisk fas handlar om identifiering och klassificering av bilderna. Det är den 

mest grundläggande nivå av tolkningar genom det välbekanta och att man associerar 

den med våra egna erfarenheter. Olika beskrivningar om vad vi ser. Ett exempel är en 

målning av den sista måltiden av Leonardo Da Vinci. I den första fasen uppfattas den 

bara som 13 män sittandes vid ett bord. 

 

Ikonografisk fas – analysen av helheten. Denna fas innebär en djupare förståelse och ger 

ikonografisk och kulturell kunskap till analysen. En tidigare kunskap om kontexten av 

motiven tillåter en att känna igen de händelser som äger rum på bilden. Saknar lagd 

kulturell kunskap. Till exempel så skulle en person från Europa förstå att målningen 

med de 13 männen vid ett bord representerar den sista måltiden. På samma sätt kan en 

representation av en 8-benad häst med ryttare tolkas som asaguden Oden ridandes på 

Sleipner. 

 

Ikonologisk fas tittar man på bildernas betydelse. I den här fasen analyseras tekniska, 

personliga och kulturhistoria i förståelsen av ett verk. Man ser på konstverket inte som 

en isolerad händelse utan som en produkt av en historisk miljö. Man analyserar de 

fenomen som skaparen av objektet kanske inte medvetet funderat på, som då visar det 

fundamentala synsättet för tex en period, klass, religion eller nation. När man arbetar i 

denna fas kan man ställa frågor som ”varför valde konstnären att skildra den sista 

måltiden just på detta vis?” Eller ”Varför var Oden en sån viktig gestalt som gjorde att 

han illustreras ofta?”. Den största frågan man ställer sig i denna fas är ”Vad betyder allt 

detta?” (Panofsky 1972:7ff).   
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6. Beskrivning av bonaderna. 

 

Figur 2: Bonad Ia, Ib, II 

De fyra av fem bonader jag tänkt fokusera på är gjord i en teknik kallad snärjväv som 

tillhör de äldsta vävteknikerna i Europa. När bonaderna påträffades troddes de vara 

broderade med stjälkstygn. Dock upptäcktes det att så inte var fallet, då ingen 

mönstertråd gick över en lintråd i bottenmaterialet som det sker när man broderar 

(Oscarsson 2010:69). Snärjväv är en påhittad svensk beteckning på soumateknik som 

den kallas internationellt. Det har kommit fram att bonaderna vävdes från höger till 

vänster i en stående vävstol, dock tänker jag beskriva dem från vänster till höger då jag 

får den uppfattningen om att det var så de läste av bilder och texter. Ia och Ib är gjord i 

samma varp då ett fel i varpen löper igenom båda bonaderna (Wikman 1991:17). Ruth 

Horneij påstår där emot att det inte är en direkt fortsättning mellan bonaderna då 

framkroppen och buklinjerna ej passar med bakkroppen, även att trådantalet mellan de 

nedre bårderna inte går ihop (Horneij 1991:48).  

Det färgade materialet som användes till tillverkningen är vanligt ullgarn och det 

ofärgade är lingarn. Färgen skapades genom att ta olika växters blad, blommor eller 

rötter för att utvinna den önskade kulören att färga garnet (Oscarsson 2010:57). 

Det är idag svårt att bevisa om det var män eller kvinnor som skötte vävandet.  
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De skriftliga källorna nämner vikingatidens textiltillverkningar påstår att just kvinnor 

var tillverkarna, dock går det inte att utesluta att det andra könet inte hjälpte till 

(Oscarsson 2010:69).  Jag kommer beskriva bonaderna var för sig genom att varje 

bonad har tre rader av djur och kommer beskriva mig igenom det. Då bonaderna är 

skadade är det förmodligen att många små viktiga detaljer är försvunna.  

 

a. Ia 
I bonad Ia ser man ett myller av människor och djurliknande figurer som rör sig från 

höger till vänster och är i högsta grad den rörigaste av alla bonaderna. Den mäter 164cm  

till 184cm i längd och 33cm till 35cm där den är som bredast. 

Bonadens långsidor är inramade av en ca 2 cm bård som består av sneda streck. Idag är 

den väldigt skadad speciellt i den övre delen. Det stiliserade trädet är i centrum av 

bonaden med en fågel i toppen och vid stammens början. Från vänster på den översta 

raden finns två liknande figurer fån bonad Ib. Det är en mansfigur som rider på ett 

hästliknande djur med upphöjda armar och det mystiska djuret med 5 ben och en stor 

trekant till svanstipp, denna med ett X i sig. Därefter en större byggnad med 

spjutliknande tak. Inuti byggnaden uppträder det 5 personer med långa dräkter varav tre 

med uppsatt hår. Ovanför en stjärnliknande symbol och under den enda texten som 

förekommer på alla bonader. Runtexten är skadad och det saknas förmodligen minst en 

runa då x i runskrift användes för att urskilja orden (Horneilj 1991:44). Den är även 

vänd bakifrån och upp och ned. Bredvid byggnaden uppträder en sexkantig ram med en 

mansfigur liggandes rak i som är omringad av flera korsande slingor. Därefter kommer 

ett rött skeppsmotiv med en udda utformning. Fortsättningsvis finns en figur med ett 

stort öppet gap, bred kropp och lång hängande svans. Det översta ledet fortsätter med 12 

stycken häst/hjortdjur med eller utan horn. Bården och en del av det innanför är mycket 

skadat så många av de motiv som vart där är borta. Det finns en mängd återkommande 

motiv på bonaden, en av dessa är hästen som går mellan att ha 6–8 ben. Den uppträder 

bland annat två gånger på den övre raden. Runt slutet av raden finns två figurer med 

böjda ben, en lång svans och hals med långt öppet gap. Vänd med huvudena bakåt. Den 

ena har röd infärgning medans den andra mörkblå med vita ränder i kroppen. Bonaden 

ser inte ut att sluta där då en figur fortsätter och blir avklippt. Det är även ingen bård 

som skulle avsluta.  
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Den andra raden täcks av ett stort hjortdjur med höjt huvud och en lång svans som 

grenar ut sig. Därefter två mindre hästdjur, en mörkblå figur med huvudet bakåtvänt, 

långt öppet gap och en lång krokad svans. Följande motiv är ett rött skepp innehållandes 

två röda stjärnor och mindre symboler. Till höger om skeppet en mindre fågelfigur, 

människofigurer och två mindre hästdjur. Ledet fortsätter efter trädet med två 

hjortfigurer, det återkommande motivet med djuret som har huvudet vänt bakåt och den 

flerbenade hästen. Denna gång med två personer ståendes på dess rygg varav en av dem 

håller upp en yxa. Följande figurer är häst- hjortdjuren, människor, fåglar och mindre 

symboler. En av hjortarna är av de större storlekarna och även här ett återkommande 

motiv med den höjda halsen och grenad svans ifylld med mörkblå och ränder i vitt. 

Människorna är utspridda överallt på bonaden och illustrerade enkelt med rektangulära 

kroppar med långa dräkter, vitt ansikte och enkla små ben.  

 

 

Den nedersta raden börjar med den bakre delen av motivet som finns på bonad Ib. 

Därefter det stora hjortdjuret och ett till motiv av ett hjortdjur som förekommer vanligt 

på bonad Ib. Detta följs av en röd större figur med lång tjock hals och huvudet är även 

här vänt bakåt. Därefter en grupp med flera udda figurer. En, ett djur med kroppen vänd 

mot höger och huvudet mot vänster som öppnar sitt gap mot en liten människogestalt 

ståendes på dennes rygg. Under djuret en annan person står som idag inte går att se vad 

denne gör. Tre mindre figurer som liknar en gris, en ”kam” och en stjärna. Ovanför 

stjärnan ännu en säregen figur med sänkt huvud och stor kropp och lång svans. Följande 

djur är den 8-benade hästdjuret. På den andra sidan av trädet fortsätter ledet med en 

djurfigur med uppsträckta framben mot trädet. Under årens lopp har denna figur tyvärr 

mist sitt huvud. Därefter mönstret med häst- hjortdjur med udda motiv där i mellan. Den 

flerbenade hästen dyker upp igen och en byggnad med det spjutliknande taket. I 

byggnaden en udda symbol. Den sista av de tre stora hjortar med uppsträckt hals står 

vid slutet av bonaden omringad av symboler, fåglar, människor och tre av de mer udda 

människoframställningarna som ser ut att ha en stor dräkt av något slag. De ser även ut 

att stå/ligga upp och ned. 
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b.  Ib 

Bonad Ib har som föregående bonad en ca 2cm bred bård runt långsidorna med lutade 

linjer. Det hintas även en bård i vänster hörn av bonaden. Den mäter 195cm i längd och 

35cm bredd och har fler färger än de andra bonaderna. De har vanligtvis indigo, 

krapprött och blågrönt men Ib har även blågrönt och gult (Horneij 1991: 48).  

I den övre raden från vänster är det 5 stycken hornlösa djurfigurer med streckat mönster 

i kroppen i varierande färger. Dessa djur har små ben, lång rygg med en stor bringa och 

nedåtriktade huvuden. Därefter 7 och en halv mystiska figurer med fem ben, öron, öppet 

gap och en stor trekantsfigur till svanstipp ifylld med ränder eller ett X. En av dessa djur 

står riktad till höger.  

Mittenraden består av 12 stycken mindre hästliknade figurer. De är helfärgade med 

undantag från två som har delvis samma streckade mönster som de på den översta 

raden. I mitten av bonaden finns det ett unikt motiv som visar en man rida upp för en 

höjd av något slag med en yxa i hans höjda arm. I toppen av höjden en annan man syns 

sitta på en tron. Ovanför denna scen står en av de tre ryttare med upphöjda händer som 

syns på denna bonad och Ia.  

 

På det nedersta ledet uppträder det 12 stycken hornprydda hjortdjur liknande de på den 

översta raden med de långa ryggarna och markerade bringor. I denna rad står det även 

en hästfigur med 9 ben och svans. På ryggen förmodligen en ryttare som idag saknar 

armar. Bland alla dessa figurer är det små människofigurer utspridda i grupper eller 

stående ensammes illustrerade på samma sätt som de andra bonaderna. 
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c. II 

Bonad II är inramad runt om av en bård med ett sicksackmönster. Den mäter 184cm 

lång, bredden går från 34,5 till 37cm där den är som bredast.  

Djuren står även här på rad från höger till vänster med det stiliserade trädet i centrum. 

Trädet har som på bonad Ia en fågel i toppen men denna ett fyrfotadjur vid stammens 

början. Den översta raden av figurer från vänster föreställer häst- hjortdjur med eller 

utan horn eller ryttare i varierande storlekar. Alla djur på bonaden står antagligen stilla 

eller i en springande rörelse beroende på hur benen är vinklade.  

De mer säregna figurerna på denna rad är den 8-benta hästfiguren med två ryttare på 

ryggen, byggnaden med kors och djuret med sänkt huvud och vänd mot höger. 

 I byggnaden som förmodligen är en kyrka står 4 personer. Ledet fortsätter efter trädet 

med fler ryttare och hjortdjur och en återkommande figur från bonad Ia med långa 

käftar och bakåtvänt huvud.  

 

Mittenraden börjar med en människoframställning med yxa i hand som sedan följs av 

fler hästdjur med ryttare, hjortar och ett större framställt hjortdjur liknande de på bonad 

Ia med det höjda huvudet och lång grenad svans. En häst med släde kommer därefter 

med två personer sittandes i därav en av dem håller i ett föremål som kan tänkas vara en 

fackla eller vapen. Intill släden en mer udda figur som liknar ett spelbräde. Slädparet 

följs där efter av två hästdjur med ryttare. Ledet fortsätter med fler hjort- och hästdjur, 

fåglar och den återkommande hjorten med det höjda huvudet. Nära slutet i bonaden 

finns ett hus med spjutliknande tak och tjocka väggar som inuti en människa är ställd.  

 

Det nedresta ledet börjar med två små människofigurer som följs av en stor byggnad 

och en mindre byggnad med två kors på vaderna sida. Den större byggnaden är uppdelat 

i två rum, som 8 personer står varav en är i dubbel storlek. Ytterligare hästdjur med 

ryttare, 2 utan och där i mellan en mindre byggnad med tre kors på taket. Följande 

figurer är 7 hästdjur och en med ryttare. Den sista biten av bonaden – där väverskan 

började väva saknas bården. Som att skaparen glömde lägga dit den de första 12cm. 

 

Överallt på bonaden finns människorna, framställt enkelt med hellånga dräkter och en 

vit ruta som markerar huvudet. En del har en midja eller ben och armar som håller i ett 

vapen eller i hästen den rider på. Även andra små symboler är utspridda på bonaden 

som stjärnliknande och föremål liknande en kam. 
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d. III 

Bonad III är den minsta av 

alla bonaderna och mäter 

endast 67cm i längd och 

ca 24cm bred. Det saknas 

ett stort fragment från den 

vänstra sidan. Bonaden 

ramas in av en bred bård 

som har växlande röda och vita rutor, som innehåller varannan svastika eller två andra 

symboler. Innanför bården dyker liknande figurer från de andra bonaderna upp som rör 

sig även här från höger till vänster. Det stiliserade trädet återkommer i central position 

och med hängande grenar. På vänster sida om trädet med det saknade stycket hintas det 

en hjortfigur med horn och människofigurer. Därefter en praktbåt med mast och segel. I 

syntes 6 stycken människofigurer.  De utspridda människofigurerna framställs mer 

detaljerat på denna bonad då de kan ha armar och en del även har hals, huvud, 

överkropp och ben. Vissa håller en yxa eller något föremål. Efter båten avbildas en 

byggnad som genomskärs så det inuti kan beskådas. I huset syns två människofigurer 

med en oidentifierad figur i mitten. Under byggnaden en häst med ryttare. På höger sida 

av trädet beskådas ännu en häst med ryttare som följs av en av de mer detaljerade 

människorna som är framställd på bonaderna. Den förmodade mannen ser ut att ha en 

hjälm och ett stort vapen hållandes framför sig. Han ser även ut att ha någon slags kjol. 

Under honom ännu en man stående på samma vis, dock med andra färger. Under hästen 

och ryttaren visas en oregelbunden båge runtom tre figurer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Bonad III. Foto: Sara Westgard 
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7.  Paralleller. 

Då bonaderna är helt unika i sitt slag finns det likande textiler från runt om i norden och 

Europa som har blivit jämförda och diskuterade av många. Skogs- Överhogdal och Dal 

textilerna (och ett mindre fragment från Marby) är de enda snärjvävnaderna påträffade i 

Sverige. Även i Europa har den jämförts med Bayeuxtapeten från Frankrike. Jag har 

valt ut de textiler som visar starkast liknelse till Överhogdalsbonaderna som de med 

samma vävteknik och ”berättande” motiv. 

  

a. Listen från Dal. 

Listen från Dal är en smal 110cm lång och 11cm bred snärjvävnad påträffad i Dals 

kyrka. (Grenander Nyberg 1990:22) Den är avklippt i två delar och består av figurer i 

färgerna, rödbrunt, gul, grön och blått. I listen finns enkla profilställda figurer som 

består mest av fåglar ställda i par eller enkel. Andra symboler som hakkors i flera 

former förekommer. I finns både kristna och hedniska motiv som gör att den dateras till 

medeltid. Vad den haft för syfte är även här en fråga i sig. En av tolkningarna är från 

Walterstorff som föreslog att de kunde vara en kyrklig skrud, som en stola som 

prästerna har runt nacken. Dock avfärdades det då figurerna är framställda på ett sätt att 

figurerna skulle hamna upp och ned om den skulle bäras runt nacken. De är förmodligen 

skapade för att hänga vågrätt på en vägg (Grenander Nyberg 1990:24ff). 

 

b. Bonaden från Skog. 
Skogsbonaden påträffades 1912 i Skogs kyrka, Hälsingland och är gjord som med 

Överhogdalsbonaden i snärjväv. Även mycket lik Överhogdalsbonaderna i motiv och 

layout. De liknande motiven som finns är kyrkan, djuren, bården, människorna som 

även här bär de långa dräkterna. Den 177cm lång och 35-38cm breda bonaden har en 

tjock bård på tre av sidorna som kan tyda på att den blivit avklippt vid ett tillfälle. 

Kristna och hedniska symboler finns på rad ovanför varandra blandat som lejon och 

sagofigurer. Tre större människoavbildningar står i det vänstra hörnet av bonaden och 

håller upp olika föremål med höjda armar. De har blivit tolkade att föreställa Oden, Tor 

och Frej. De andra figurerna rör sig mot mitten av bonaden där en byggnad som troligen 

är en kyrka eller tempel med ett klocktorn med kors bredvid. Dateringen ses vara yngre 

än Överhogdalsbonaderna, omkring tidig medeltid. (Horneij 1991:99ff) 
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c. Osebergsskeppets bildvävnader. 

Osebergsskeppet är en stor kvinnograv i ett skepp och är en av Norges största 

vikingafynd. Bortsett från det mycket detaljrika skeppet så fanns även vagnar, sängar, 

en vävstol, offrade hästar, hundar och mycket mer. Textilerna påträffades i 

gravkammaren i form av hårda klumpar, och efter mycket arbete lyckades de få isär de 

fragment av olika textiler som klarat sig från förruttnelse. De fragmenten av bonaderna 

är skickligt gjorda med ullgarn och har detaljrika motiv. De är tillverkade i en variant av 

snärjvävstekniken som fått namnet Osebergsteknik och blivit daterade till 800-talet. 

Bildvävnaderna har bårder på under- och översidan i geometriskt mönster. Även här står 

djuren och de mesta av människorna i profil och flyttar sig mot en sida till den andra i 

raden ovanför varandra. Det är ett myller av hästar med vagnar eller ryttare, hus, 

människor i långa dräkter, fåglar och symboler (Ingstad:17ff). Då färgerna försvunnit 

med tiden har de lyckats ta fram hur färgerna gul och röd var de dominerande färgerna i 

bonaderna. 

 

 

 

Figur 4: Osebergsskeppets motiv 

 

Figur 5: Bonaden från Skog 
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8. Bildstenarna från Gotland. 

Bildstenarna är ett speciellt fenomen som hör för det mesta till Gotland. Så gott som alla 

är uthuggna ur kalkstenshällar och målade med klara färger. Trots att färgerna är sedan 

länge är försvunna så är dessa stora och små hällar en blick in i forntiden. Till skillnad 

från runstenar har bildstenar näst intill inga runtecken och förlitar sig helt på bildspråket 

med många olika motiv och händelser som var skickligt gjorda i olika storlekar, former. 

Idag har det påträffats omkring 467 stycken bildstenar på Gotland.  

 

En man som visade stort intresse till bildstenarna var Sune Lindqvist. Han studerade 

och delade in alla de olika stenarna i flera olika kategorier som utgick från formen och 

motiven. A-gruppen tillhör de mycket stora, nästan rektangulära stenarna som dateras 

till 400–500 talet. Motiven är för de mestadels geometriska mönster med rosettmönster, 

virvelhjul eller rundlar med spiral. Nedre delen av stenen uppträder ofta ett skepp med 

roddare och även figurer på sidan. B-gruppen dateras till år 500–600. Dessa stenar 

kallas för dvärgstenar då de är de minsta av alla. Formen är mer som ett yxblad med 

utsvängning uppåt. Det kan finnas motiv på båda sidorna av stenen och består vanligtvis 

av älgar eller hjortar, skepp med svampliknande segel och fåglar. C, D, E-grupperna 

tillhör de stora stenarna med fallosliknande form. Motiven på stenarna är uppdelade 

horisontellt med mer realistiska och har ett ”berättande” innehåll. Ett skepp med rutat 

segel förekommer ofta vid nedre delen av stenen. I D-gruppen tar skeppet mer plats på 

nedre partiet av stenen och i E-gruppen är motiven annorlunda då runskrifter och ofta 

kors finns centrerat (Lindqvist 1941:58ff).  Bildstenarna har tolkats som att ha mycket 

med döden att göra. Skeppen och båtarna har setts som den dödes farkost mot dödsriket 

och också för att stenarna ofta har stått i samband med gravplatser tillsammans med 

flera andra. De mer berättande stenarna har setts innehålla scener ur hedniska sägner, 

sånger och dikter. Många av dessa minnesstenar har vid senare tid blivit använda och 

förstörda till diverse ting som murar golv etc. 

             

Figur 6: Bildstenar från Gotland           
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9. Analys & diskussion. 

I denna analys kommer jag att ta utgångspunkt i Panofskis begrepp ikonografisk och 

ikonologisk. Den största skillnaden mellan stenarna och bonaderna motivmässigt är 

bland annat att scenerna på förstnämnda är uppdelade av markerade linjer. I bonaderna 

är allt rörigt och svårt att se var en scen börjar och slutar. Det är många motiv som 

liknar varandra och innehåller mycket av liknande motiv. Då det har påträffats mer än 

400 st bildstenar är det helt omöjligt att gå igenom alla i en undersökning som denna. 

Precis som med bonaderna är det så många motiv att analysera att det helt inte ryms i en 

uppsats av detta slag. Det jag har gjort då är att välja ut de motiv jag anser säga något 

om bonadens bakgrundstanke och därefter valt ut bildstenar med liknande motiv som 

kan hjälpa mig med tolkningen. Jag kommer att fokusera på bildstensgruppen C, D och 

E då de ligger i rätt tidsspann och mest liknar Överhogdalsbonaderna. Då det är enklare 

att urskilja scenerna från bildstenarna ger det en viss hjälp på hur man kan se på 

Överhogdalsbonaderna och därmed försöka urskilja de olika berättelserna och dra 

lärdom ur framställningen av scenen. Asatron var religionen som dominerade 

Skandinavien under vikingatiden. När asatrons uppkomst kom till är oklart men det är 

känt att gudaläror pågick i många sekel innan det blommade upp i vikingatiden. När 

kristendomen etablerade sig mer i Europa och Skandinavien var ett mål för många 

missionärer var motståndet stort. Men som vi alla ser idag lyckades kristendomen 

smyga sig in mer och mer tills det tog över helt och asatron lades i dunkel (Hennix 

1994: 12). Min utgångspunkt är att Asatron var den dominerande religionen när 

bonaderna och bildstenarna tillverkades.  

 

Skeppet var en viktig del i den här tidsåldern som 

man kan se från begravningar med 

skeppssättningar och båtgravar till illustrationer på 

bonader, bild-, runstenar och andra föremål. 

Skeppet/båten användes till allt från transport av 

handelsvaror, fiske och till långa upptäcktsfärder 

och plundringståg ut i Europa och världen. De 

varierade i storlek och utseende beroende på användningsområde. På bildstenarna från 

Gotland syns tydligt att skeppet var en central del av samhället då de förekommer på 

nästan alla av bildstenarna. I ett mer spirituellt syfte var båten ofta förknippad med den 

dödes ankomst till Valhall (Nylén 2003:70).  

Figur 7: Skepp från bonaden & bildstenar 
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På två av bonaderna finns det tre skepp, alla i olika design. De två skeppen på bonad Ia 

ser ganska besynnerliga ut och förmodligen inte menad för färder ut på vattnet utan mer 

den symboliska betydelsen med stjärnor och symboler i. Det tredje skeppet på bonad III 

ser mer färdduglig ut och visar troligen samhällets utveckling. 

 

Den åttafotade hästen är även ett vanligt motiv på både 

bonaderna och bildstenarna. Det här motivet kan inte misstolkas 

utan måste anses vara Sleipner som är den snabbaste hästen och 

tillhör guden Oden i Asatron. Varför just Sleipner illustreras så 

ofta kan bero på kopplingen till Oden som var en av de största 

gudarna under vikingatid. Sleipner sågs också som bäraren av 

krigare som stupat i krig till Valhall.  

 

 Oden eller Odin var krigsgud och de dödas gud. Han var äldst, hade 

all världens visdom och visste allt som skulle hända och mindes allt 

det som hänt. Han hade två vargar, Gere & Freke och två korpar, 

Hugin & Munin (tanke och minne) som flög runt i världen och 

berättade senare till Oden allt de hört (Sørensen 1984: 10mf). 

Vargarna frossade på de fallna krigarnas lik. Det sägs även att 

Oden var den som skapade runorna och var även guden över 

skaldekonsten. Oden dömde de döda efter deras onda eller 

goda gärningar och sinnelag. Mördare, tjuvar, lögnare och andra onda människor 

straffades. Han pekade även ut de värdiga krigarna i strid som Valkyriorna tog med till 

Valhall efter de stupat (Hennix 1994:42). Så det var mycket essentiellt att ha en bra 

relation till Oden. Valhall, de fallnas sal var en stor byggnad 

med takstolar av spjutskaft, takspånen av sköldar och många 

dörrar. Här kom de fallna krigarna oden valde ut för att strida 

med honom vid Ragnarök (Hennix 1994:208). 

 

På många av bildstenarna finns motivet med en ryttare med 

häst som i vissa fall är Sleipner. Denne välkomnas av en 

kvinna med mjödhorn i händerna. Den här scenen har ofta 

blivit tolkad att det är den döde ankommer till Valhall. En 

liknande scen på bonad III kan skådas. 

Figur 8: 8-fotade hästar från 
bonaden och bildstenar. 

Figur 9: Gere & 
Freke? 

Figur 10: Möjligtvis 
framställning av Valhall? 

Figur 11: Liknande scen på 
bonaden och bildsten 
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I bonaderna syns trädet tydligt i centrum och många forskare har tolkat detta som asken 

Yggdrasil i Asatron, kan jag inget annat än hålla med. I världsträdet bor alla gudar, 

människor och väsen. Längst ned, vid roten, finns undervärlden och efter det kommer 

jordens skiva där människorna bor. Nästan vid trädets topp ligger Asgård i övervärden 

där gudarna finns (Hennix 1994:211). Trädet har även andra symboliska betydelser som 

har med offrande att göra. Offrandet ingick mer eller mindre i 

vikingarnas religion. Det har bland annat skrivits berättelser om 

offren som av djur och människor vilka hängde i träden vid 

hednatemplet i Uppsala. Detta tillhörde en högtid som firades var 

nionde år i gudarnas ära. I hammarstenen visas det tydligt en 

offerscen av detta slag med en man hängandes i ett träd och bredvid en man som blir 

offrad under en evighetssymbol.  Enligt en sång kallad Hávamál berättar Oden hur han 

offrade sig själv genom att genomborra sin kropp med ett spjut och sedan hängas i ett 

träd för att komma över visdom (Davidson 2001:50). Några direkta offerscener kan inte 

direkt pekas ut från bonaderna förutom ett motiv som främst ser ut som en älg med 

sänkt huvud som står eller ligger till vänster om trädet, omgiven av en person och olika 

symboler. Det här kan ses som ett offer men även som en jaktscen. 

 

Hästar, hjortar, renar och älgar är några av de djur som tar upp mest plats på bonaderna. 

Även på bildstenarna förekommer hjortdjur, dock endast på de äldre från åren 500–700. 

Jag tror att djuren är så pass dominerande på bonaderna av samma orsak som skeppen 

på bildstenarna tar upp en stor del av ytan och det är att samhällena prioriterade olika. 

Tron kan vara densamma men sättet att leva var olika vid dessa platser och de två olika 

motiven delar samma symboliska värde. Gotlänningarna hade förmodligen fisk och 

havslevande djur som sin största proteinkälla. Jämtarna hade ren och älg i skogen. 

Dessa två olika pusselbitar av forntiden visar olika samhällen, hur de fungerade och vad 

som prioriterades 

 

Figur 12: Offrings-scen? 
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Tittar man närmare på bonaderna och även bildstenarna är det 

många små men betydelsefulla motiv som finns. Olika 

symboler och runor skyddade mot det onda och var viktigt att 

ha runt omkring sig under vikingatiden. På bildstenar, 

smycken, kläder, vapen, bonader med mera har de påträffats 

och idag är det inte helt klart vad exakt dessa symboler stod 

för. På både bonaderna och bildstenarna finns det s.k. 

Oändlighetstecken, där symbolen aldrig har en början eller slut 

utan fortsätter i en evig loop. De s.k. Valknutarna och ringarna 

hittade på bildstenarna och fåglarna tros ha koppling till Oden att göra. Stjärnor, knutar, 

kammar, kors och ringar är några av alla som kan identifieras och kanske de 

representerade livet efter döden eller gudagestalter (Nylén 2003:64).  

 

På en av bildstenarna finns en scen med en man i fågelskepnad bredvid en kvinna med 

mjödhorn och en man med höjt vapen i handen. Denna scen har tolkats som Oden när 

han stjäl skaldemjödet från jätten Sattung. Mjödet vaktades av hans dotter som Oden 

lyckades charma henne ock fick sig en klunk av mjödet som tack. Då Sattung fick reda 

på detta flög Odin bort i skepnaden av en örn (Nylén 2003:51).  

 

En scen på bonaden som är ganska så självklar är den scen Sture Wikman tolkade som 

att den handlade om Fenrisulven. Fenrisulven är en stor och ilsken ulv som asaguden 

Loke gav liv åt. Asarna fruktade ulven då den bara växte sig större för var dag och 

endast Tyr var den som vågade utfodra den. Tillslut blev ulven så farlig att asarna var 

tvungna att försöka fängsla den. Dock var det svårare än va de trodde då ulven sprängde 

alla kedjor de satte på han. Oden gick tillslut till dvärgarna som lät smida en kedja av 

olika obegripliga ting som kattens buller, fiskars andedräkt och bergens rötter. Detta 

skulle hålla ulven kedjad för all framtid men när de skulle sätta på honom den var han 

misstänksam och lät sig inte bindas utan att någon stoppade armen i hans gap som pant. 

Ingen av asarna vågade sig på tills Tyr tog sig ann uppgiften. Ulven bands, lyckades ej 

komma loss och i de förlorade även Tyr sin arm (Davidson 2001: 29f). Fler sagor ligger 

förmodligen gömd bland myllret av figurer men det kräver djupare analyser av alla de 

gudasagor som finns dokumenterade. 

 

Figur 13: Olika symboler och 
fåglar från bonaden och 
bildstenar. 
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Överhogdalsbonaderna har blivit tolkade av många. Vissa tolkningar är mer 

trovärdigare än andra. Wikman tycker jag har gått in mer på rätt håll, att vävnaderna 

visar scener ur Ragnarök. Dock tror jag att det inte är 

huvudfokus. Jag tycker att bonaderna mer speglar det 

vikingasamhälle som fanns i Jämtlandstrakterna under 800–1000 

talet. Det är ett samhälle fullt av liv, död och gudatro. Döden är 

ett återkommande tema och efter att tittat närmare på 

bildstenarna är det mycket av det som visar att Oden även i 

bildvävnaderna hade en stor roll då mycket av motiven ser ut att 

hänvisar till han. Genom att att våld och krig låg nära till hands under vikingatiden var 

det viktigt att ha gudarna på sin sida. Människorna ville ha ett bra liv före och efter 

döden.  

 

I bonad II där det kristna korset dyker upp visar också det nya i samhället. En ny 

religion är inget att driva med och medan vissa välkomnade detta, tyckte många andra 

att det var förfärligt. Det kan även ha påverkat tillverkningen av bonaderna. Om det var 

mycket oro och nya influenser i samhället kan det mycket väl speglas i bonaderna. Om 

bonaderna var menade för att hänga i ett tempel eller i det vanliga hemmet är svårt att 

säga då de har blivit tagna ur sin kontext för länge sedan. En fråga att ställa till framtida 

forskning är om de alla blivit tillverkade på samma plats eller om de kommer från olika 

platser. 

 

Som avslutning vill jag påpeka att vi är inte så olika idag som vi var då med att strävan 

att bevara vår historia och en del av oss. Det är viktigt tycker jag att det fortfarande går 

att se en del av forntiden i oss och vart det har tagit oss idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Begravning? 
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10. Sammanfattning. 

 

Min frågeställning för denna uppsats lyder: 

-Vad var syftet med bonaderna?  

-Vad symboliserar de? 

 

Syftet med uppsatsen var att diskutera och analysera bonaderna Ia, Ib, II och III och 

med hjälp av Gotlands bildstenar försöka få fram en teori om vad de kan ha haft för 

symbolik och bidra med något nytt i tolkandet av dem. 

 

Jag har i uppsatsen beskrivit bonadernas historiska belysning som när de påträffades 

och gick igenom några av alla de analyser och tolkningar som har gjorts tidigare av 

forskare från när de hittades tills idag. Metoden jag använt mig främst av är den 

kvalitativa metoden som är användandet av litteratur men jag har även besökt Jamtli 

museum och studerat bonaderna och utställningen om dem. 

 

Jag har beskrivit bonaderna noggrant var för sig utan vidare tolkning, utan endast 

förklarat vad man ser och beskrivit det. Jag gick även igenom kortfattat tre andra 

textiler; listen från Dal, bonaden från Skog och Osebergsskeppets textiler som är 

omkring samma tidsperiod och delar många liknelser till Överhogdalsbonaderna. Jag 

gick igenom vad Gotlands bildstenar är och förklarade de olika kategorier som de är 

indelade in.  

 

I min analys/diskussion går jag mer in på de olika motivens betydelse, både i ett 

materiellt och spirituell mening. Jag har utgått att Asatron var det som majoriteten av 

bonadens motiv kommer ifrån och med hjälp av tolkningar som gjorts av Gotlands 

bildstenar kunnat dra mycket liknelser till bonadernas tolkning. Jag fick uppfattningen 

att bonaderna hade mycket att göra med liv, död och asaguden Oden. 

 

Min slutsats för denna uppsats är att Överhogdalsbonaderna är att de förmodligen har en 

religiös betydelse i grundtanke men även visar det viktiga i livet. Oden var den guden 

man ville tillbe främst där. Syftet var förmodligen utsmyckning men även att bevara de 

sagor som berättades.  

 



  
 

25 

 

Referenser. 

 

Collin, M. 1911. Bildvävnaderna från Över-Hogdal och Skog. Fornvännen 18. 

 

Cornell H. 1918. Norrlands kyrkliga konst under medeltiden. Uppsala. 

 

Davidson HR E. 2001. Nordens gudar och myter. Danmark. 

 

Ekhoff E. 1916. Svenska stavkyrkor. Stockholm. 

 

Grenander Nyberg G. 1990. Om den medeltida listen från Dal. Stockholm 

 

Hennix N & Denne L. 1994. Vikingatiden – mytologi och verklighet. Malmö. 

 

Horneij R. 1991. Bonaderna från Överhogdal. Östersund. 

 

Ingstad A. 2009. The textiles in the Oseberg ship. Norge. 

 

Oscarsson, U. 2010. De gåtfulla Överhogdalsbonaderna = The enigmatic Överhogdal 

tapetries. Östersund. 

 

Nylén E & Lamm J P. 2003.  Bildstenar. Värnamo. 

 

Panofsky E. 1972. Studies in Iconology. Oxford. 

 

Lindqvist, S. 1941–1942. Gotlands bildsteine. Stockholm. 

 

Sørensen V. 1982. Ragnarök. Stockholm. 

 

Wikman, S. 1996. Fenrisulven ränner – En bok om vävarna från Överhogdal. 

Östersund. 

 

 

 

 



  
 

26 

 

Bilagor referens: 

Fig1: 

http://www.kringla.nu/kringla/objekt?text=%C3%B6verhogdalsbonaderna&referens=ra

a/kmb/16000200040881 

Fig 2: www.Jamtli.se 

Fig 4: https://da.wikipedia.org/wiki/Osebergskib 

Fig 5: https://sv.wikipedia.org/wiki/Skogbonaden 

Fig 6: https://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4ngvidestenen  

Fig 6: https://de.wikipedia.org/wiki/Bunge_(Museum) 

Fig 6: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bildsten 

Fig 6: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G_268_Stenkyrka_Lillbj%C3%A4rs_III.jpg  

Fig 6: 

http://www.kringla.nu/kringla/objekt?text=bildsten&filter=thumbnailExists%3Dj&filter

=itemType%3Dfoto&filter=provinceName%3Dgotland&sida=4&referens=raa/kmb/160

01000033846  

http://www.kringla.nu/kringla/objekt?text=%C3%B6verhogdalsbonaderna&referens=raa/kmb/16000200040881
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?text=%C3%B6verhogdalsbonaderna&referens=raa/kmb/16000200040881
http://www.jamtli.se/
https://da.wikipedia.org/wiki/Osebergskib
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skogbonaden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4ngvidestenen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bunge_(Museum)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bildsten
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G_268_Stenkyrka_Lillbj%C3%A4rs_III.jpg
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?text=bildsten&filter=thumbnailExists%3Dj&filter=itemType%3Dfoto&filter=provinceName%3Dgotland&sida=4&referens=raa/kmb/16001000033846
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?text=bildsten&filter=thumbnailExists%3Dj&filter=itemType%3Dfoto&filter=provinceName%3Dgotland&sida=4&referens=raa/kmb/16001000033846
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?text=bildsten&filter=thumbnailExists%3Dj&filter=itemType%3Dfoto&filter=provinceName%3Dgotland&sida=4&referens=raa/kmb/16001000033846


  
 

27 
 

 


