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Sammanfattning 

 

 

Båtens roll granskas både som ett fysiskt objekt, inom ramen av det dåtida samhället, men vikt 

läggs även till dess symboliska värde och möjliga roller som den upptar inom samtida 

kosmologiska föreställningar. Inom ramarna för detta arbete skall tillgängligt och relevant 

material granskas härrörande från nordliga Danmark, Sydliga Sverige och mellersta Sverige. 

Den kronologiska avgränsningen av tidsramen för arbetet sätts preliminärt från den yngre 

förromerska järnåldern och till slutet av vikingatiden. 

 

Genom att se samband mellan vattenvägarna, kommunikationen och handeln som ägde rum på 

dessa, i sin helhet, med hur själva samhället påverkas av detta och ”växer runt” sjöfarandet som 

ett fenomen. Eftersom dessa frågeställningar primärt handlar om skeppets eller båtens roll inom 

den dåvarande samhällsstrukturen, och för att kunna ge en rättvis representation eller skapa 

möjligheten till en ansats att förstå samt tolka denna roll bör man ta i hänseende den roll vilken 

det maritima spelat i Norden och dess samhällsstruktur. Genom information från 

båtgravsättningarna inom Vendel båtgravfält, Valsgärde båtgravfält samt Tuna båtgravfält har 

fyndinformation samlats. Enstaka gravskepp som hittats vid Ultuna samt gamla Uppsala nämns 

även inom ramarna för denna samanställning av data. För att resultatet skulle kunna grunda sig 

på så goda data som möjligt var det eftersträvat att ta med all möjlig data i analysen samt inte 

utesluta båtgravar som skulle kunna ”förstöra ett mönster som bildades”. 

 

Eftersom skeppet, eller snarare transporten över vatten tycks inom sitt symbolvärde 

sammanfalla även under denna tidens kulturföreteelser med föreställningar om färden till de 

dödas eller Gudarnas boning, eller en plats som fanns sig på gränsen mellan de levandes 

alldagliga och de dödas eller det övernaturligas värld. På grund av den maritima läggning som 

äldre skandinaviska kulturer hade kan det finnas en koppling till hur det blev av att skepp 

användes i samband med elitbegravningar. Rollen av skeppet som medium för att göra själva 

färden möjlig, eller måhända behagligare för den bortgångne tycks dock igenom alla dessa 

kosmologiska idéförändringar och möjliga lokala variationer av dessa att förbli densamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Abstract 
 

 

Skeppet - På färd mot evigheten. The Ship - On a journey to eternity 

 

Abstract 

 

The boat-burials in Scandinavia presents several rich findings in the form of boats, possession 

and their owners. These boat-burials are reviewed in this work through a lens of maritime 

archaeology, to connect the possible roles held by the boat itself in context with the placement 

and nature of the burial gifts deposited around and inside the vessel. The burial grounds in 

Vendel, Valsgärde, Tuna, Ultuna and Old Uppsala are presented to compare and create context 

between findings to define a common tradition and cosmology involving the boat-burials in 

question.  

 

Key words: Scandinavia, Boat-burials, Vendel, Burial gifts, cosmology, maritime, construction, 

animals, weapons. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

 

I sin bok “Ship and society” framlägger Gunilla Larsson (2007, 15-19, 21-26) många teorier 

och förhållningssätt som formats runt båtens roll, både inom samhällsstrukturen under den 

tidiga till sena järnåldern. I sin bok uppmärksammar dessutom Larsson (2007, 19-21) även viss 

rimlig kritik mot de tidigare antagna tolkningsmodellerna. Eftersom en stor del av forskningen 

och det arkeologiska arbetet vad gäller båtgravarna som granskas utfördes under den tidigare 

halvan av 1900.  

 

Båtens roll granskas både som ett fysiskt objekt, inom ramen av det dåtida samhället, men vikt 

läggs även till dess symboliska värde och möjliga roller som den upptar inom samtida 

kosmologiska föreställningar. Larsson (2007, 239-288) belyser även en kontinuitet som tycks 

råda inom användandet av båten som en länk mellan de levandes värld och efterlivet, eller 

åtminstone användandet av båten inom begravningsriter. Denna antagna kontinuitet tycks 

sträcka sig förbi vikingatiden samt Vendeltiden och gå tillbaka mot äldre bronsålder och 

möjligen ända till paleolitikum. Det finns få belägg för detta, såsom de faktiska fynden 

förespråkar i dagsläget, men det går helt klart att konstatera att människor i Norden har begravts 

i båtar, antingen fysiska sådana eller symboliska i form av stensättningar, ända sedan 

neolitikum, då det äldsta fyndet av en båtgrav känt idag i Norden är mänskliga kvarlevor funna 

i en stock-kanot (Larsson, 2007, 265-268).  

 

Att där finns en tydlig kontinuitet inom kosmologin över sådana breda tidsramar saknar rimlig 

bevisning, dock kan man inom rituella deponeringar av fartyg likt Hjortspring (Crumlin 

Pedersen, 2010, 28), offerplatser likt Hederviken (där båtar deponerats) samt båtgravfält, likt 

Valsgärde, se vissa likheter som kanske belyser den särskilda status som båten fyllt inom 

religiösa och kosmologiska sammanhang. Därav kan relevanta avsnitt ur Flemming Kauls bok 

“Bronzalderns religion” (2004), och hans teorier rörande hur den religiösa världssynen i Norden 

formades, såg ut och hängde samman, användas. Han återkopplar symboliska och ikonografiska 

företeelser från Nordens bronsålder till den egyptiska kosmologin. Inom dessa bägge religiösa 

föreställningsvärldar har fartyget och båten en väldigt tydlig särstatus, där färden med båt är en 

process som sträcker sig förbi det ”alldagliga” och kommer in i det ”spirituella”. Båten i sig 

tycks vara ett ”separerande medium”, en länk mellan den alldagliga världen och det 

övernaturliga (Larsson, 2007, 252-258). En likartad roll tycks även skönjas vad gäller båtens 

roll i Skandinavien under järnåldern och bronsåldern, då där förekommer belägg för att båten i 

både sin faktiska fysiska roll men även som symbol antydde kunna tjäna som en “länk” mellan 

de levandes “alldagliga” värld och det övernaturliga (Larsson, 2007, 237-258). 

 

1.2 Syfte  
 

Att undersöka ifall båten i sin användning som medium i gravsättningar kan ses dela en likartad 

övergripande symbolisk mening inom dåtida kosmologi. 

 

Utröna ifall den symbolik och djupare kosmologiska innebörd som omgärdar båtar tycks 

överföras till faktiska fartyg inom det vardagliga användandet av dessa. I annat fall hitta och 

definiera det som avgränsar båtar från rituellt användande till vardagsbruket.  
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Ansats till att skapa en kontinuitet av båtens symboliska värde som sträcker sig tillbaka genom 

kronologin till fynd som härstammar från bronsåldern till järnålder.  

 

1.3 Frågeställning  
 

• Kan förekomsten av båtar använda i begravningsriter tydligt anknytas till en 

huvudsaklig gemensam kosmologisk roll och i sådant fall, vad är denna roll och kan 

den etableras genom förekommande fynd? 

• Finns där tecken på att denna antagna roll som omgärdar båten brukad i rollen av 

kosmologisk symbol vid begravningssammanhang överförs även till ”båten i dess 

vardagliga bruk? 

  

1.4 Avgränsningar  
 

Inom ramarna för detta arbete skall tillgängligt och relevant material granskas härrörande från 

nordliga Danmark, Sydliga Sverige och mellersta Sverige. Den kronologiska avgränsningen av 

tidsramen för arbetet sätts preliminärt från den yngre förromerska järnåldern och till slutet av 

vikingatiden. 

 

Inom denna tidsram förutsätts det att spåra eventuella förskjutningar i båtens roll inom 

kosmologin samt eventuella kvarvarande ”betydelser” som härstammar från tidigare 

förekomster inom möjligtvis tidigare rådande kosmologier. 

 

Materialet som kommer granskas innefattar båtgravsättningar, ristningar, avhandlingar och 

arbeten som berör båtens roll inom kosmologin samt båtens roll i den dåvarande 

samhällsstrukturen. 

 

2. Tidigare forskning 

 

 

Flemming Kaul synliggör likheter och ikonografiska band inom kosmologiska föreställningar 

som sträcker sig från Egypten ända till sydliga Sverige och centrala Danmark. I centrum för de 

bägge kosmologiska världarna står båten och solen samt dessas förhållande gentemot varandra 

i en tydlig förgrund (Kaul, 2004, 31-44, 241-256).  Larsson (2007, 15-24) håller fast att båten 

eller “fartyget” tycks utgöra en form av idealiserad symbol, för någonting högre och 

eftersträvansvärt. Fartygets roll skulle kunna gå att jämföra med den senare idealiseringen av 

“hästen och riddare” som sker i samband med värdegrunds förändringen vilken äger rum inom 

medeltiden. Båten förknippas även under sen bronsålder och förromersk järnålder till 

Vendeltiden med en symbol av fruktbarhet och förändring. Den är både ett medium som 

representerar fruktbarhet och möjligen är i sig ett tecken för en gud, i och med först Frödyrkan 

som senare blev Frej-dyrkan under Vendel till vikingatid (Larsson, 2007, 288-293). Men 

representerar även resan mot någonting annat och främmande ett hypotetiskt dödsrike eller 

efterliv (Kaul, 2004, 241-265)? Frågan kvarstår ifall dessa olika värderingar bytte ut varandra 

med tidens lopp, eller ifall deras kvarvarande samexistens kan tyda på en längre symbol 

kontinuitet av båtens symbolvärde inom de kosmologiska föreställningarna i Norden. Till 

skillnad från andra kultanknytna symboler eller fenomen är dock fartyget inte blott något som 

används vid ceremonier eller kultevenemang. Båten används även för transport och 

införskaffande av nödvändigheter, för både handel och krig. Båtens speciella position inom 

järnålderns och även det tidigare samhällsstrukturerna som rådde inom Sverige är alltså inte 
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endast begränsad till en länk rörande efterlivet utan utökad även till “vardaglig status”. Att ha 

en båt, eller att på något sätt sysselsätta sig inom den maritima aspekten av samhället kan därav 

även beaktas som en form av eftersträvansvärd särställning eller idealiserat yrkesval (Larsson, 

2007, 15-26, 301-355).  

 

Det som skapade en särstatus för båten ligger förankrat både inom dess rent materiella och dess 

mer spirituella/kosmologiska betydelse för samhället. Inom den rent materiella delen innebar 

konstruktionen av till och med de minsta båtar en betydlig arbetsinsats, där mycket möda och 

tid gick åt. Då de enklare båtarna antingen utgjordes av “utgrävda kanoter” eller flatbottnade 

ekor. Även om tid skulle krävas kan man tänka sig att sådana båtar kunde vara byggda av “glada 

amatörer” (Crumlin-Pedersen, 2003). Men om båten i fråga var en Stockbåt eller ett klinkbyggt 

T-kölat stridsskepp av skandinavisk typ kunde dessa typer av båt helt enkelt inte konstrueras av 

gemene man (Crumlin-Pedersen, 2010, 42-124). För bygget av en sådan farkost krävdes 

specialiserad kompetens vid varje steg av fartygskonstruktionen. Investeringen av 

arbetstimmar, dyra och svårbearbetade material, som ädelträ samt järn, och inhyrande av 

personer med speciell kompetens rörande båtbygge samt smide gjorde konstruktionen av en 

större båt till en väldigt kostsam och tidskrävande process. Dessa faktorer gjorde de större 

båtarna till “elitföremål”. Att äga en båt under Vendeltid och vikingatid, samt kunna beställa 

konstruktionen av båtar medförde en särskild status till personen (Larsson, 2007, 80-112). 

 

3. Teori 
 

 

Om vi betraktar samhällsstrukturen under Vendeltiden samt vikingatiden ur ett maritimt 

perspektiv, kan vi tydligare se vilken roll som havet eller ”det maritima” spelar i samhällets 

struktur samt uppbyggnad. Genom att se samband mellan vattenvägarna, kommunikationen och 

handeln som ägde rum på dessa, i sin helhet, med hur själva samhället påverkas av detta och 

”växer runt” sjöfarandet som ett fenomen. Om detta driver dess framväxt kanske man lättare 

kan placera in båten inom dess rätta plats i en sådan samhällsstruktur. Båten användes i en större 

utsträckning under vikingatiden för både transport av varor och färd av människor än den senare 

kom till bruk under medeltiden (Larsson, 2007, 169-219). 

 

 Inom den skandinaviska kulturen tycks havet, samt närheten till vatten spelat en särskild roll 

både inom vardagen men även inom kultsamanhang och religiösa föreställningar (Larsson, 

2007, 239-250, 288-293). Även inom fynd som härstammar från kultplatser härrörande till 

tidiga Vendeltidens kosmologi går det att sammankoppla att fartygssymbolik kopplas samman 

med föreställningar om ”heligt vatten”, och att dessa bägge representeras inom dåtida offer samt 

blotplatser vilka oftast är belägna i vikar eller mossar/gölar (Larsson, 2007, 239-250). Båten 

tycks även ha varit en beståndsdel av den ”idealiserade” krigarens eller ledarens kringutrustning 

vilket indikeras från dess användning antingen som symbol eller fysiskt nedlagd båt i gravarna 

(Andersson, 2017, 25-41) 

 

3.1 Centrala begrepp 

 

Det maritima perspektivet där det maritima är sett som ett samhällspåverkande fenomen som 

det är presenterat av Wehlin (2013, 3-4) och synen på båtens speciella roll inom det 

skandinaviska samhället som framläggs av både Larsson (2007, 15-26) och Crumlin-Pedersen 

(2010, 125-153) anses vara passande för de rådande frågeställningarna. Eftersom dessa 

frågeställningar primärt handlar om skeppets eller båtens roll inom den dåvarande 
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samhällsstrukturen, och för att kunna ge en rättvis representation eller skapa möjligheten till en 

ansats att förstå samt tolka denna roll bör man ta i hänseende den roll vilken det maritima spelat 

i Norden och dess samhällsstruktur. Som Wehlin (2013, 186-187) uppmärksammar ingick 

kunskaperna om hur man färdas på vatten, samt utvinner näring ifrån vatten i de grundläggande 

uppsättningarna med kunskaper som tillsammans formade vissa skandinaviska samhällens 

kultur. Sedan kunde man förutsätta att sådana kunskaper och traditioner gränsande med 

kulturella meningsbildningar sprida sig över Skandinavien och inåt land.  

 

Dessutom uppmärksammas det av Larsson (2007, 57-78, 141-165) och Crumlin-Pedersen 

(2010, 100-104) att vattenvägarna används i väldigt stor utsträckning inom Norden för både 

transport, resor och handel. Även som kultplatser och för rituella ändamål. Vi har således en 

hel samhällsstruktur, eller flertalet närliggande samhällsstrukturer som alla tycks dela den 

förenande faktorn av att vatten och sammanhanget med transport eller färd över det har präglats 

i en speciell status, eller ett speciellt meningsbildande. Maritim arkeologiska perspektivet är 

skapat för att förhålla sig gentemot maritima kulturer, inom vilka havet och det maritima upptar 

en stor del av deras vardag eller på något annat sätt påvisas ha en särskild plats inom kulturen 

(Larsson, 2007, 15-16, 301-374). Det Maritima perspektivet beaktar speciella förmågor samt 

skeenden både inom idévärlden och kosmologin vilka uppstår inom folkgrupper vilka lever i 

nära förbindelse eller symbios med havet och kusten. Inom Maritim-arkeologiska perspektivet 

lägger man mer vikt än i den traditionella marin-arkeologin på att försöka förstå hur havets samt 

det maritimas roll spelar in i formeringen av ett samhälles idévärld och kosmologiska 

föreställningar (Crumlin-Pedersen, 2010, 13-25, 125-142). Samband och kontextuella 

sammanhang dras således mellan maritima redskap och möjlig maritim symbolik även om dessa 

hittas utanför eller avlägsnade från “havsmiljön”. Man letar då snarare efter länkar som skulle 

kunna koppla samman dessa med en idévärld inom vilken det maritima kan ha tagit en 

särställning på grund av samhällets sammanknytning eller beroende av kuststräckan och havet.  

 

Gunilla Larsson (2007, 239-265) lyfter på ett sådant sätt fram fartygets roll inom järnålderns 

samhällsstruktur, inte blott som ett färdmedel, utan även som en idealiserad statussymbol, en 

stor arbetsinsats och även möjligen ett objekt som är anknutet med djupare betydelser för 

kulturella föreställningar. På samma sätt som riddaren på sin häst under senare medeltida 

föreställning eller borgherren i sin borg är en form av generaliserande symbol eller emblem för 

makt och fulländning (Larsson, 2007, 15-25, 239-265) sågs båten i Norden ända från senare 

bronsåldern och in till slutet av vikingatiden som en symbol eller emblem för makt och 

någonting eftersträvansvärt.  

 

Inom Vendel och Valsgärde båtgravfält kan man se hur hästar, oftast nedlagda minst i par längst 

med båtens sida, tycks spela en viktig samt återkommande roll för den rådande 

gravsättningsbruket. Dessa hästar, tillsammans med de andra djuren kan även tolkas vara del 

av en ”idealiserad” krigarutrustning (Andersson, 2017, 115-146). En sådan slutsats tycks ha 

stöd i att där förekommer även andra djur nedlagda vid begravningen, sådana som nötkreatur, 

grisar och får. Fartyget är det medium som länkar samman samhället och bidrar till både 

transport och handel men även till krig. Det är en möjlighet att nå ut över vatten, vilket historiskt 

inom Skandinavien har haft rollen av ett separerande område som bidrog till föreställningar om 

var det ordnade och “människornas värld” tog slut och något kaotiskt och övernaturligt som 

man inte helt kunde bemästra eller iordningställa började. Måhända var det just den rollen av 

båten som fick den att vara så relevant och passande att användas inom kosmologin när det 

gällde begravningen och “resan till efterlivet”.  
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Larsson (2007, 255-259) uppmärksammar att det finns resta stenar med båtsymbolik i princip 

uteslutande förekommer i “gränsområden”. Stenarna hittas på platser som fastställts vara 

gränsen mellan allmogen och utmarkerna, eller i gränsområdet mellan begravningsplatser 

belägna på höjder och dalgångar där bosättningarna låg. Samtidigt talar även både Wehlin 

(2013, 104) i korthet om gränsmarker, i samband med hur det maritima och fartyget i sig kan 

spela in i kosmologiska föreställningar om gränsen mellan de levande och de döda eller 

övernaturlig värld. Eftersom skeppet, eller snarare transporten över vatten tycks inom sitt 

symbolvärde sammanfalla även under denna tidens kulturföreteelser med föreställningar om 

färden till de dödas eller Gudarnas boning, eller en plats som fanns sig på gränsen mellan de 

levandes alldagliga och de dödas eller det övernaturligas värld (Larsson, 2007, 256-261, 288-

299). Detta kan kopplas till Kauls (2004, 241-273) teorier om solens betydelse och båtgravarnas 

riktning (se sammanställning av båtgravar) som är i huvudsak i västlig riktning. Båtarnas ”färd” 

följer solens färd.   

 

Båten som symbol har noterats komma till användning redan under bronsålderns senare hälft, 

då den börjar att uppträda både på bronsbleck, rakblad och andra personliga ägodelar, inom ett 

stort område i syd Skandinavien (Kaul, 1998, 3:1, 3:2). Men det finns även fynd som talar om 

att båten började uppkomma i Norden även under tidigare bronsåldern, då flertalet hällbilder 

med skepp av “hjortspringstyp” tydligt kan noteras på hällarna i sydligare Sverige (Crumlin-

Pedersen, 2010, 69-70). Efter bronsålderns övergång till Vendeltid i Norden försvinner denna 

typ av båtsymbolik till synes, eftersom inga materiella fynd talar om att den fortlevde (Larsson, 

2007, 254-259). Dock återkommer båten även i Vendeltid, fast anknuten på att annat sätt, 

nämligen genom Vendel båtgravfält, vilket även kom till att tjäna som namn till denna 

tidsperiod (Ambrosiani, 1980, 7-9). Under den senare vikingatiden fortsätter båten att framträda 

i båtgravsättningar samt båtformade träsättningar och stensättningar. 

 

 I gravsammanhangen som granskats inom ramarna för detta arbete påträffades huvudsakligen 

2 typer av båtar, även om själva metoden vilken användes för deras konstruktion kunde variera. 

Den typ av båt som påträffas vid Vendel båtgravfält hör till båtarna av ”bro-typ” även kallad 

stridskepp av skandinavisk typ. I referenser inom Larssons bok (2007, 46) även kallad ”skuta”. 

Båten i fråga karaktäriseras av att ha omkring 6-16 årpar och ha ett högt för och akterparit, och 

tolkas vara ett fartyg främst avsett för snabb färd under åror samt strid (Crumlin-Pedersen, 2010, 

95-124). Fören och aktern på dessa ”skutor” av Bro-typ kunde vara prydda med snidade 

mönster, och i vissa fall har pressbleck av brons eller järn hittats i samband med dessa och 

tolkats kunna vara ämnade som dekoration eller prydnad för båtens förskepp. Konstruktionen 

av ett skepp av Bro-typ krävde långa, breda och raka plankor som kunde användas till borden, 

ett rakt och massivt stycke trä, som kunde stå emot röta och som kunde huggas ut till köl, och 

till råga på detta även till spant. Dessa trädetaljer höggs och klövs ut ifrån hela träd varvid man 

var tvungen att förlita sig på att hitta önskvärda ”former” ute i naturligt levande träd som man 

efteråt ”högg ut ur trädet”.  Om man till exempel behövde ett spant av viss bredd och format 

som ett ”V” var man tvungen att gå ut och hitta ett träd med en växt klyka av rätt dimensioner 

och träsort för att kunna ur detta hugga ut sagda spant. Likaledes behövdes det smeder för att 

skapa och senare hetta upp nitarna som skulle användas vid sammanfogningen av båtens 

bordläggning. Speciellt utformade dragknivar och yxor bland andra specialverktyg och 

kunskaper behövdes också för att ett sådant fartyg, eller åtminstone dess beståndsdelar, skulle 

kunna bli byggda (Crumlin-Pedersen, 2010, 31-36).  

 

Dessa båtar kunde färdas på grunda och skyddade vatten, men även snabbt ta sig över större 

avstånd och över havet. Båten av bro-typ var typiskt av klinkerbyggd konstruktion, men 

variationer kunde förekomma i den typ av köl som användes vid bygget. Dessa båtar var typiskt 
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större och hade en längd av minst ca 7 meter, medan de typiska representationerna för dem var 

ca 9 meter långa.  

 

Den andra typen av båt, som främst representerades inom Tuna båtgravfält i Badelunda, 

utgjordes av stockbåtsmodellen, en relativt kortare båt, som oftast var runt 5 meter lång. Sådana 

båtar byggdes igenom att en stock urholkades, böjdes utåt och sedan bekläddes med 

bordläggning.  Dessa båtar användes främst vid personlig transport över kortare sträckor och 

mer skyddade vatten. Till skillnad från båtarna av Bro-typ var dessa Stockbåtar inte ämnade för 

strid, eller längre färder över eventuellt oskyddade vatten, trots att en av de funna båtarna 

påvisade spår efter ett ”stänkbord” ansågs de främst vara lämpade för personlig transport över 

skyddade sjöar och lokala floder (Larsson, 2007, 57-84). Användningen av olika typer av båtar 

inom gravsättningarna kan tyda på olika representationer av den dödes roll och status, eftersom 

graven och gravskeppet kan ses som en form av representation av dess idealiserade roll i det 

dåvarande samhället. (Andersson, 2017, 41 och Ohlmark, 1946, 9-19). Till exempel tycks det 

följaktligen logiskt att en krigare ligger begravd i ett krigsskepp av bro-typ, tillsammans med 

sin vapendräkt, medan en person av hög status i samhället, men som inte var en krigare vid 

livet, blir nedlagd i en båt främst ägnad för personlig transport, och även saknar vapen samt 

stridsutrustning.  

 

Om båtgravarna från Tuna i Badelunda används som exempel går det att snabbt etablera en 

uppsättning gemensamma drag mellan dem. Båtgravarna från Tuna i Badelunda är samtliga 

riktade i västlig riktning, då fören på fartyget alltså är placerad antingen rakt mot väst eller i 

generellt västgående riktning. De båtar som man använt sig av i samband med 

båtbegravningarna vid Tuna i Badelunda utgörs av mindre båtar för personlig transport. Bland 

dem uppfattas en att kunna vara helt klinkerbyggd (Nylén och Schönbäck, 1994, 130-138) men 

de övriga båtarna tolkas vara stockbåtar. Båtarna som används vid Tuna i Badelunda är alltså 

överlag mindre än de båtar som används vid både Valsgärde och Vendel båtgravfält, och 

övervägande även av en annan typ. Förutom skillnaden i typ av båt som användes kan man även 

tydligt se hur uppsättningen av de nedlagda gravgåvorna skiljer sig mellan de andra orterna och 

Tuna i Badelunda. Samtliga gravar som granskats ifrån Valsgärde eller Vendel gravfält har visat 

sig innehålla vapen eller spår av vapen (som i fallen vid Vendel båtgravfält då flertalet gravar 

visat spår av plundring. Båtgravarna vid Tuna i Badelunda saknar dock nedlagda vapen 

fullständigt, även om resterande gravgåvor och utrustning som nedlades i båtarna tycks ha blivit 

inkluderad i dem och ligger på ”samma plats” inom båtarna från Tuna i Badelunda som båtarna 

från Vendel eller Valsgärde. Istället för vapen är dyrbara smycken, samt delar av en kvinnlig 

högtidsdräkt nedlagda i båtgravarna från Tuna i Badelunda. På samma sätt som krigarna från 

Valsgärde blev begravda med vapen och sköldar omkring sig, tycks kvinnorna från Tuna i 

Badelunda vara begravda med sina dyrbara smycken, armringar och klädnader (Nylén och 

Schönbeck, 1994). 

 

Slutsatsen som kan dras ifrån detta är att där tycks finnas en skillnad mellan den ”ideella” 

krigargraven och den ”ideella” graven för en person som innehaver en annan typ av särställning 

eller makt i samhället. Frågan kvarstår dock, vilka ”kvinnorna” från Tuna i Badelunda 

egentligen var. Vilken position i samhället, och främst vilken typ av makt utövad under livet 

skulle kunna resultera till nedläggningen i en sådan grav? Båten, som omnämnt tidigare, 

representerade en stor arbetsinsats och rent ekonomisk investering. Alltså att ha en båt eller 

kunna utrusta en båt var inom sig självt tecken på en persons makt, antingen rent ekonomisk 

eller på något annat sätt influenser över samhället. Således att bli gravsatt i en fungerande båt, 

tyder logiskt sett antigen på att båtens roll var kritisk för själva begravningen ur ett religiöst 

syfte eller på att personerna som fick en båtbegravning måste ha haft en väldigt speciell och 
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mäktig ställning inom det dåvarande samhället. Där finns relativt få bevarade båtgravar, det är 

inte ett gravskick som använts i stor utsträckning, vilket tyder på att de som blev begravda på 

detta sätt hade en särställning. Denna speciella ställning eller förutsättning kan ha markerats 

ytterligare genom att individerna fick en sådan dyrbar och relativt ovanlig grav typ.  

 

3.2 Teoretisk diskussion 

 

Genom att vara medveten om de huvudsakliga typerna av båtar, deras användningsområde samt 

hur detta kan sammankopplas med symboliska meningar och värderingar ifrån deras samtid, 

kan man forma sig en bättre och mer förankrad uppfattning om vilket symboliskt samt rent 

praktiskt värde som båten kan ha haft inom gravsättningarna i fråga.  

 

Det maritima perspektivets helhetsbild på samhällen sammankopplade med havet det maritima 

bruket och kunskaper kan även bidra med tolkningen av båtarnas roll inom gravsättningarna. 

Måhända kan denna djupare förståelse bidra med ett bättre perspektiv om varför båtarna 

användes i dessa gravsättningar, samt bättre belysa den roll som dessa spelar inom kosmologin. 

Det kan måhända bli lättare att förstå de rådande symboliska idéerna om efterlivet som man 

”sände” de döda till mötes. Eller kanske de dödas tidigare roll inom samhället utifrån 

iakttagelserna byggda med hjälp av dessa kunskaper. Med åtminstone delvis förståelsen om 

vilken arbetsinsats som krävdes för att konstruera en båt, kopplad till förståelsen för det 

maritimas centrala och sammanbindande roll i samhället kan det bli enklare att placera båtens 

status i begravningen på dess tillhörande plats.  

 

Till skillnad från en hög, eller stensättning, krävdes för skapandet av båten som nedsattes i 

båtgraven väldigt specifika förmågor och kunskaper, höga kostnader för material och en 

långvarig arbetsinsats. Dessutom spelade fartyget under sin användning en viktigt självhållen 

roll i samhället, det användes för att transportera gods och människor. Om det var ett större 

skepp av bro-typ skulle det kunna ses föra krigare till strid eller för att gå viking. Med ett mindre 

skepp för personlig transport delade måhända skeppet en lång historia med sin ägare, måhända 

på samma sätt som en häst med sin ryttare. 

 

4. Metod 

 

 

Genom att göra en sammanställning av skeppsgravarna, deras fyndkontext, position och vilka 

fynd som gjordes i samband med utgrävningarna av dessa skall en bred materiell bas 

sammanställas. Genom denna materiella bas ämnas det att forma en grund med hjälp av vilken 

hypotesen rörande kontinuiteten samt meningsinnehavandet av skeppets roll inom den 

dåvarande kosmologiska världssynen skall prövas. Genom att notera vilka föremål som 

nedsattes i gravarna, eventuella speciella positioner av antingen skeppen i sig eller gravgåvor 

och den dödes placering skall eventuella mönster eftersökas. Dessa skall i sin tur prövas mot 

rådande tolkningar gällande dåvarande kosmologiska föreställningar tagna ifrån Larsson 

(2007), Kaul (2004), Crumlin-Pedersen (2003), Vendeltid av Ann Sandwall (red. 1980) och 

Nylén och Schönbäck (1994).  

 

4.1 Använda metoder  
 

Information sammanställdes utefter textkällor som beskrev utgrävningarna, samt de rådande 

teorierna skapade utefter dessa på orterna Vendel, Tuna i Badelunda, Valsgärde, Ultuna, Gamla 
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Uppsala. Därefter jämfördes båtgravarna flytande mot varandra vilket ledde till att tillräcklig 

mängd av data kunde anbringas för att en slutsats skulle kunna diskuteras fram.  

 

4.2 Urval 
 

Urvalet av material sker strategiskt utifrån dess ansedda relevans för ämnet samt 

frågeställningen. Inom de satta kriterierna för att en källa skall bli medtagen ingår en granskning 

av dess relevans för ämnet. Om materialet kommer ifrån en bok bedöms informationens 

trovärdighet utifrån de medtagna referenserna och noggrannheten i återgivningen av fakta. 

 

Dessutom läggs större fokus på material som är ansamlat eller iordningställt av forskare som 

har en längre bakgrund inom historieinriktade, arkeologiska eller teologiska forskningsfält, 

eller som tidigare i stor utsträckning arbetat med liknande frågeställningar eller maritima 

ämnen. Materialet för ämnet väljs även ut för att vara relevant gentemot de frågeställningar som 

förutsätts att bli besvarade. 

 Fyndplatserna är valda selektivt igenom eftersökande av de båtgravar inom vilka tillräckligt 

mycket av själva båten och de nedlagda gravgåvorna är bevarat för att en analys skall kunna 

utföras utifrån dessa.  

 

De Båtgravfält från vilka båtgravarna som kommer att användas inom ramarna för denna 

uppsats härstammar utgörs av följande: Vendel Båtgravfält, Valsgärde Båtgravfält, Tuna i 

Badelunda, Ultuna samt Gamla Uppsala.  

 

4.3 Källkritik 

 

Svårigheterna med ett arbete där informationen hämtas från utgrävningar av vilka vissa ägde 

rum för över hundra år sedan är att få tag på bra källor gällande de åsikter och noteringar som 

gjordes under dåtiden. Dessutom även om man lyckas göra det märktes det ganska snart att 

dessa var motstridiga, eller rentav ansågs vara föråldrade i litteratur som hade publicerats om 

samma plats senare. Förutom detta var många av de slutsatser som drogs gällande genus, 

samhällsroller och även föreställningar om hur det vendeltida eller vikingatida samhället såg ut 

påverkade av dåvarande tankesätt och rådande paradigm. Visserligen är slutsatser som dras 

inom samma frågor idag även i sin tur påverkade av den rådande idévärlden och det nuvarande 

paradigmet samt forskningen. Sådana förhållningssätt kan iakttas förändras med tidens gång, 

lika mycket som tekniker för själva bedrivandet av grävningen och konserveringen av 

föremålen samt tolkningarna utifrån fynden förändras.  Denna faktor kan i sig ses som en 

felkälla när man använder äldre material, och hur etableras då vad som är rätt eller fel, om inte 

ny, faktiska data från utgrävningen kan presenteras eller de redan dokumenterade fynden fysiskt 

granskas på nytt och omtolkas?  

 

Risken som kan föreligga utifrån en sådan uppställning av arbetets urval och även metod 

förefaller främst att ligga i att samband eller slumpmässiga likheter “skapas” under arbetets 

gång. Eftersom arbeten och fynd delvis väljs ut selektivt och utefter den tidigare presenterade 

strategin för urval kan det inom detta föreligga en risk att ett mönster byggs upp inom arbetet 

som är påfört inom dess egna ramar och inte i själva verket “hämtat från verkligheten”. Det 

vetenskapliga värdet av ett sådant arbete står och faller med ärligheten och den vetenskapliga 

kvaliteten med vilken insamlad data och teori behandlas samt presenteras.  

 

Följaktligen även översätts dessa kriterier även till samtliga källor som används för att bygga 

upp det sistnämnda. En missvisande källa eller felaktig tolkning av presenterat material kan 
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bidra till att skapa missvisande representationer av ämnet. Eftersom tolkningen av 

kosmologiska föreställningar rörande död samt efterliv är inblandade i analysen av båtens roll 

och innebörd i samband med begravningarna kan frågeställningen i sig själv medföra problem. 

Mycket av det meningsskapande vad som gäller objekt, symbolik samt föreställningar kan 

iakttas som unika för de individer som var involverade i gravsättningen och deponeringen. Även 

om vi idag uppfattar likheter i mönstret, måste det inte innebära att det var så människorna som 

var inblandade i ceremonin såg på världen, eller att än idag skapad teori fullgott beskriver deras 

egentliga kosmologiska och teologiska föreställningsvärld.   

 

En del av tolkningarna som gjordes i samband med utgrävningarna eller sammanställningar av 

fynd och deras kontext från båtgravarna kan iakttas vara påverkade av de förhållningssätt och 

föreställningar samt förväntningar som forskarna hade under den tid då arbetet genomfördes. 

Till exempel: slutsatser som rörde maktfördelningen bland könen, eller till och med 

könsbestämmelsen av de som var begravda inom båtgravarna känns i vissa fall vara väldigt 

subjektiv och snarare påverkad av ett rådande tankeparadigm än något annat. Som exempel kan 

nämnas att två av de omskrivna skeppsgravarna inom Vendel båtgravfält. Förutom vapen hade 

fynd av pärlor, kammar och graverade förvaringsskrin vilket även i dåtida dokumentation 

omnämns te sig “ovanligt”. Men några tvivel rådande den begravdes kön och ifall det kan röra 

sig om en kvinnlig krigare skjuts direkt åt sidan, eftersom det inte anses finnas belägg för att en 

kvinna kunde ha en sådan “furstlig” begravning, eller vara en krigare med status. Även om 

fynden av pärlor i kombination med förvaringsaskar och benkammar i kontext av Tuna i 

Badelunda anses vara en “typisk” kombination av kvinnliga gravgåvor i båt, frånsett de 

personliga smyckena. Man kan även ibland iaktta hur slutsatser som dras bok ifrån bok som 

kan behandlar samma båtgrav varierar, medan ingen ny data tillförts från verkligheten.  

 

Det som kan ytterligare begränsa denna analys av gravfält och stenar är att det inte gick att 

personligen besöka dessa platser, och endast texter, bilder och teckningar använts. Vissa källor 

som använts (tex. Ohlmark, 1946 och Larsson, 2007) refererar själva till andra forskare och 

deras rapporter bistod med den bästa samlade informationen, alltså har inte i alla fall 

originalkällor använts. 

 

5. Genomförande av analys 

 

 

I detta kapitel sammanställs information från båtgravsättningarna inom Vendel båtgravfält, 

Valsgärde båtgravfält samt Tuna båtgravfält. Enstaka gravskepp som hittats vid Ultuna samt 

gamla Uppsala nämns även inom ramarna för denna samanställning av data. Inom insamlandet 

av data rörande båtgravarna har så mycket som möjligt av information som gick att utröna ur 

källorna medtagits i den resulterande sammanställningen. För att resultatet skulle kunna grunda 

sig på så goda data som möjligt var det eftersträvat att ta med all möjlig data i analysen samt 

inte utesluta båtgravar som skulle kunna ”förstöra ett mönster som bildades”. Det fåtal av 

båtgravar som inte blev omskrivna i arbetet blev exkluderade på grund av att tillståndet av själva 

båten eller de medföljande gravfynden var i så pass dåligt skick att inga klara slutsatser skulle 

kunna dras utifrån dessa och endast spekulation förekom rörande dess innehåll exakta placering 

eller typ. Sammanställandet av data på detta löpande sätt förefaller att bidra till en rättvis och 

jämn representation av data ifrån varje enskilt presenterad båtgravsättning och således utforma 

en god representation av det berörda båtgravfältets förekommande mönster samt eventuella 

variationer inom gravskicket.  
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Källorna som användes för sammanställningen av denna data utgörs av följande.  

• Vendel båtgravfält: Ohlmark (1946, 92–111), Agneta Lundström (1980, 31–44) 

Hjalmar Stolpe ( U.Å , 1-34) 

• Valsgärde båtgravfält: Kent Andersson (2017, 25–44), Greta Arwidsson (1980, 45–64), 

Agneta Lundström (1980, 65–79), Ohlmark (1946, 92–129) 

• Tuna båtgravfält: Nylén och Schönbäck (1994, 83–175) 

• Ulltuna: Larsson (2007, 48–49) 

• Gamla Uppsala: Larsson (2007, 49–50) 

 

5.1 Sammanställning av skeppsgravar: 
 

5.1.1 Vendel båtgravfält 

Vendel båtgravar ligger belägna i sluttningen av en backe, vilken sluttar ned mot en å, som strax 

efter båtgravfältet mynnar ut i Vendelsjön. De gravar som har daterats är från tidigt 600-tal CE 

till sent 900-tal CE. Vissa av gravarna kunde dock inte tillförlitligt dateras pga. att kontext blev 

stört av tidigare plundring.  
 

De 12 båtgravar som blev funna i närheten av Vendel Kyrkan eller snarare fynd som blev hittade 

inom samma kontext som dessa, sågs som viktiga nog för att döpa en hel period efter sig, 

nämligen “Vendeltiden”. Dock är det svårare att presentera tydlig information rörande båtarna 

själva eftersom de i en större utsträckning hade blivit skadade i samband med sin position på 

en aktiv kyrkogård. Man kan dock sluta sig till, utifrån deras proportioner och former, att dessa 

båtar är av liknande (om inte exakt samma typ) som de funna vid Valsgärde, dock aningen 

mindre. Majoriteten av dem förefaller dela T-kölskonstruktionen, vilken även användes i 

konstruktionen av de båtar som klassificerades som stridsbåtar av skandinavisk typ, vilka var 

nedlagda i Valsgärde. Båtarnas form utrönas även här, likt Valsgärde, utifrån nitar funna i 

kontext av mörkare multningslager och enstaka trärester (Larsson, 2007). 

 

Den största skillnaden som uppmärksammades mellan Valsgärdes och Vendels båtgravfält 

under tiden då dessa grävdes var typen av föremål som hittades deponerade i samband med 

begravningen och dessas utförande. Snabbt kunde man etablera att mängden föremål som blev 

nedlagda i en båtgrav, och även kvaliteten i utförandet och den uppskattade kostnaden av dessa 

varierade mycket mellan de olika båtgravarna.  Med hjälp av skillnader i båtkonstruktion samt 

typer av nedlagda föremål etablerades en kronologi av båtgravarna på orten Vendel och 

Valsgärde. Man förutsätter att Vendelgravarna måste ha varit utmarkerade på något sätt, 

eftersom det syns att ingen av de senare begravda båtgravsättningarna skär i varandra utan att 

de istället alla tycks segla i samma riktning sida vid sida. De enda yttre tecknen som kunde röja 

existensen av båtgravarna runt Vendels kyrka var grunda parallella svackor i marken vilka 

bildats då träet vilket de begravda båtarna var byggda av långsamt multnat bort och ersatts med 

jord. Ändå var det just denna multning som gjorde det möjligt långt senare under början av 

1900-talet för arkeologer att fastslå båtarnas utseende, typ och konstruktion.  

 

Båtbegravningarna upptäcktes av arbetare i samband med grävning av ett dike runt kyrkogården 

kring Vendel kyrka. Tyvärr han stor skada att tillfogas gravfynden från Båtgrav 1, innan 

Hjalmar Stolpe hann komma till platsen och påbörja en utgrävning. Hjalmar Stolpe (U.Å) 

beklagar själv resultatet av den iver som männen på platsen visade. I sitt sökande efter guld, 

krossade arbetarna glasbägare, röjde undan sköldar och rustningsdelar samt förstörde 

praktsvärd med granater infattade i förgyllda bronsbleck. 
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5.1.1.1 Vendel båtgrav 1 

Grav 1 blev i stort sett förstörd under tidigare röjningsarbeten, men även under framtagandet 

av den då uträttade “förundersökningen”. Båten är uppskattningsvis 10,4 meter lång, 

klinkerbyggd och ligger med sin för pekande mot sydväst. 

 
I båtens akter var den döde nedlagd, vid sidan på den döde var dennes vapenutrustning. 

Vapenutrustningen utgjordes av: 1 sköld, 2 svärd, 1 huggkniv, 1 hjälm, 1 huggspjut och 7 

pilspetsar. Hjälmen som låg vid den dödes fötter var hade dekorationer av vilka utgjordes utav 

förgyllda pressbleck. Även skölden är dekorerad med förgyllda pressbleck. I båten deponerades 

även en fullständig uppsättning köksutrustning. Grav 1s innehåll av köksutrustning utgjordes 

av en stor järngryta med tillhörande kätting för upphängning. Till denna gryta medföljde 

grytgaffel, stekspett samt en tång som tolkats vara en eldtång.  Förutom köksutrustningen var 

även matpersedlar nedlagda i formen av två skålar och två dryckesglas samtliga utförda i glas. 

Till denna matlagningsutrustning tolkas även höra ett enklare lerkärl i formen av en djup skål.  

 

Utanför båtens sida var kreatur kopplade till gästabud och matlagning nedlagda i formen av 1 

nöt, 2 får, 1 svin och 1 gås. Men förutom dess djur som tolkas som gårdsdjur och “mat-djur” 

lades även föröver längst med båtens styrbord sida 3 hästar och 3 hundar ned. Till hästarna 

följde praktfulla utsmyckade betsel och tyglar, medan två av hundarna var sammanlänkade i ett 

koppel av smitt järn. Förutom dessa gravgåvor hade även den begravde i Grav 1 fått med sig 

gravgåvor som kan tolkas vara ämnade för personligt bruk samt reparation, bland dessa fanns 

sådana som kniv, sax, pincett gjord av brons och ett bryne. Verktygen utgjordes av hammare, 

tång och yxa.  

 

Stolpe, i Ohlmark (1946) iakttar rörande samtliga gravsättningar av denna typ, att avsaknaden 

av föremål i aktern inte måste vara betyda att det var så begravningsritualer gick till, utan hävdar 

att persedlar av trä eller mer förgängliga material som tyger kan ha lagts där och följaktligen 

inte hittats på Vendel gravfält. 

 

5.1.1.2 Vendel båtgrav 2, 850–950 CE 

Denna grav utgörs av en liten båt nedlagd med sin för pekande mot sydväst. Här är 

bestämmandet av exakt längd omöjliggjort av en tidigare plundring. Allt som går att konstatera 

om gravgåvornas beskaffenhet är att den döde fick med sig en sköld med bronsbeslaget handtag 

och ett knippe med pilspetsar med sig. Även kraniet av en häst har hittats deponerad invid 

båtens styrbord sida.  
 

5.1.1.3 Vendel båtgrav 3, 775–825 CE 

Båten är ca 7 meter lång nedlagd med sin för pekande i sydsydvästlig riktning, båten är 

klinkerbyggd med t-köl.  Båtgraven i fråga var plundrad vid ett okänt tillfälle och det enda i 

form av vapen som lämnats kvar i den var 10 pilar (numera endast pilspetsar kvar). Dock är det 

svårt att med säkerhet säga ifall några fler gravgåvor än just de förmodade vapnen plundrats 

vid tillfället. Även utanför båt 3, på dess styrbordssida, är 3 hästar nedlagda, till dessa följer 

även här en uppsättning av praktfulla, rikt utsmyckade betsel och en uppsättning enklare 

järnbetsel. Inom båtgrav 3 var även hundar nedlagda, och i likhet med grav 1 var två av dessa 

hundar kopplade med halsband av smitt järn. Av övriga djur återfanns det: 2 nötkreatur, 2 får, 

1 galt, 1 gås, 1 anka, 1 berguv och 1 trana. Även här återfanns verktyg, dock i en mindre 

uppsättning, bestående av 4 knivar, 1 sax och 2 brynen.  

 

Det kan antas att delar av de nedlagda gravgåvorna plundrats från graven relativt tidigt, då 

sådant som svärd eller järngrytor fortfarande skulle vara användbara och inte förstörts av att 
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vara nedlagda i gravskeppet. Men sådant kan inte påstås med säkerhet. Värt att notera om grav 

3 är att där bland de övriga fynden även hittades 9 pärlor och en kam, vilket under tiden då 

utgrävningen ägde rum ansågs vara udda. Eftersom dessa fynd under 1930-talets rådande 

tankesätt främst sammankopplas med kvinnogravar. Dock antogs det att graven i fråga 

förmodligen tillhörde en man, eftersom den inte utformad som man förväntade sig att en 

kvinnlig begravning skulle se ut.  

 

5.1.1.4 Vendel båtgrav 4, 850–900 CE 

En båt som uppskattningsvis är 8 meter lång, utsatt för plundring och förstörd under processen. 

Fören pekande i sydsydvästlig riktning. Inga spår av den döde kvar i båten, utan endast ett 

knippe pilar. I förskeppet är nedlagd en köttkrok, järnkittel, kedja av järn, beslag och lås till 

skrin, hammare, och en hornkam. För övrigt är förskeppet av denna båt bestrött med resterna 

av krossat lergods, vilket kan vara rester av ytterligare matutrustning i form av koppar, fat och 

skålar eller krukor för proviant/förvaring.  

 

5.1.1.5 Vendel båtgrav 6 

En ca 4–5 m lång båt, med fören pekande mot sydsydväst. Allt som är kvar i båten efter 

plundringen är en sköldbuckla i aktern och några järnredskap med träskaft samt träskaft av oklar 

natur. Spridda rester av ett hästskelett täcker båtens för och arean omkring denna.  

 

5.1.1.6 Vendel båtgrav 7, 800 CE 

En ca 9 meter lång båt, klinkerbyggd och med fören pekande i sydvästlig riktning.  

Även grav 7 iakttogs vara utsatt för plundring i likhet med grav 3, vilket endast lämnade 

pilspetsarna och en spjutspets kvar i graven. Även här var hästar placerade utanför båtens 

styrbordssida, och ett nötkreatur föröver. Bredvid hästarna återfinns benen efter två hundar, 

vilka även de hade fått med sig sina koppel i graven. Tre av de fyra fullvuxna hästarna hade fått 

med sig enklare järnbetsel, men en av de fyra hade även här fått med sig ett praktbetsel, som 

hade nedlagts i båtgraven bland de andra grav gåvorna. Förutom de fyra fullvuxna hästarna och 

hundarna var även ett föl nedlagt vid båtens styrbordssida. Fölet i fråga hade inte fått något 

betsel med sig eller annan kringutrustning.  

 

Den personliga utrustningen inom båtgrav 7 var dock utförligare och bestod av: 1 yxa, 1 kniv, 

1 sax, 1 syl, 1 bryne och 1 flinta. Där hittades även 2 pärlor i grav 7, men ingen kam, dock till 

skillnad från de tidigare gravarna hittades ett litet skrin. Märkvärdigt nog saknas 

matlagningsutrustning både i grav 3 och i grav 7, vilket förvisso skulle kunna skyllas på den 

antagna senare plundringen. Båten i båtgrav 7 är ca 9 meter lång. 

 

5.1.1.7 Vendel båtgrav 9, 900–950 CE 

En båt som uppskattas vara strax över 9 meter lång, klinkerbyggd och riktad med fören i 

sydsydvästlig riktning. Båtgrav 9 påvisar inga tecken på plundring och kan därför antagas vara 

intakt. Den döde var placerad strax akter om midskepps med fötterna riktade mot båtens för. 

Vapnen som ingick i den dödes vapenutrustning utgjordes av: 1 tveeggat järnsvärd, 1 huggkniv, 

1 spjut, 1 stridsyxa 2 sköldar och ett knippe om ca 20 pilar. Bredvid sig hade den döde ett 

träskrin med järnbeslag som innehöll 20 spelbrickor snidade i ben/horn. En benkam i 

medföljande fodral och ett halvt mynt som daterades vara från 914–943. Den döde hade även 

fått med sig en mindre såg och en eld flinta. I båtgrav 9 låg 2 hästar lagda på båtens babordssida, 

tillsammans med 2 hundar. Koppel saknades för hundarna och betsel saknades för hästarna. 

Men järngrytan hade till skillnad från de övriga fallen placeras inne i båten blivit lagd mellan 

hästarnas huvuden.  I båtens akter låg här även en sandsten som hade blivit prydd med ristade 

cirkulära mönster.  
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5.1.1.8 Vendel båtgrav 10, 600 CE 

Båt belägen med sin för pekande i Sydvästlig riktning, båten uppskattas vara en ca 9 meter lång, 

klinkerbyggd båt av “Bro-typ” men denna bedömning försvåras eftersom även grav 10 visar 

spår av plundring, vilken ledde till omfattande skador på båten, främst i dess mittparti. 

Vapenutrustningen som återfinns i denna båtgrav är således endast fragmentarisk, men ger 

antydan om en rik krigargrav med utsmyckad utrustning. Grav 10 hade, som tidigare gravar, en 

häst utanför styrbord sida, även om i dess fall det endast var 1 ensamt djur, och praktbetsel till 

denna saknades. Däremot var den i fören placerade matlagningsutrustningen kvar i båtgrav 10 

och bestod av en järnkittel och tillhörande grytgaffel. Utanför båten var även 1 nötkreatur 

nedlagt.  

 

Utav vapenutrustningen har fragment av 1 hjälm, 1 ringbrynja och en sköld blivit hittade. 

Fragmenten av dessa var hittade inom det som tolkades vara plundringskontexten därav antogs 

det att resterande fragment av vapenutrustningen följaktligen plundrats och burits bort ifrån 

båtgraven. Bland dessa fragment återfinns även 3 pilspetsar.  

 

Den döde var även i båt 10 placerad akteröver, och fragmenten av dess utrustning återfanns 

liggande i anslutning till kroppen och mot båtens förstörda midskepp. Personliga utrustningen 

nedlagd i grav 10 bestod endast av 1 kniv samt 1 sax, återigen tycks det råda svårighet i att 

fastslå ifall resterande gravgåvor försvann eller förstördes i samband med plundringen eller 

aldrig blivit nedlagda i graven. Båt 10 uppmätts vara runt 9 meter lång, men mätningens 

noggrannhet störs av hur skadat mittskeppet på båtgrav 10 är.  

 

5.1.1.9 Vendel båtgrav 11 

Grav 11 var även utsatt för plundring, även i båtgrav 11s fall konstateras stora skador på båtens 

mittparti och förstörelse samt spridning av de nedlagda gravgåvorna vilket tolkas tyda på 

omfattande plundring. Vapenutrustningen är antingen fragmentariskt saknad, vilket tolkas 

antyda att dess resterande delar förts bort i samband med plundringen eller till synes medvetet 

förstörd. Köksutrustningen, som även här hade deponerats i båtens förskepp, var till synes 

omkringkastade vid plundringstillfället.  Av de nedlagda vapnen hittades resterna av: 1 hjälm, 

1 ringbrynja, 2 praktsköldar, 1 svärd, 14 spjutspetsar och en lans. Dessa vapen och 

stridsutrustning låg mestadels i anslutning till den döde, men även här har plundring påverkat 

kontexten och saker förefaller delvis att vara i oordning.  

 

Utanför styrbordssidan är även i båt 11 flera hästar nedlagda, i detta fall 3 hästar, men endast 

ett betsel är återfunnet. Där har även blivit hittat något som kan tolkas som ytterligare ett smitt 

hundkoppel, men detta är osäkert eftersom hunden eller några andra nedlagda djur förutom de 

tre hästarna avsaknas i grav 11. Matlagningsutrustningen som i båt 11 även är placerad förut är 

utförligare än i de tidigare omnämnda båtarna, dock som nämnt tidigare kringkastad under 

plundring. I matlagningsutrustningen ingår: 1 kittel med tillhörande skärding, 1 grytgaffel, 1 

stekspett och 1 dryckeshorn.  

 

5.1.1.10 Vendel båtgrav 12 

Båtgrav nummer 12 var en av de båtgravar som blev upptäckta först i samband med utökningen 

av vendel kyrkas kyrkogård. Således öppnades båtgraven år 1893, vilket ledde till att mycket 

information om båten, såsom dess exakta konstruktion, längd och även vissa fyndkontexter, 

gick förlorade.   

 

Även båt 12 hade hästar nedlagda på dess styrbord sida, i detta fall 2 stycken hästar, till vilka 

det följde två uppsättningar betsel. Om båtens barbord sida låg två hundar nedlagda, dock i 
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båtgrav 12s fall avsaknades koppel. Övriga djur som nedlades utgjordes av 1 nöt, 1 fågel och 3 

svin, av vilkas en uppsättning grisben hittades inne i själva båten placerade i dess mitt, medan 

matlagningsutrustning tycktes saknas helt, förutom 1 bägare gjord i glas. Vapenutrustningen 

utgjordes av; 2 sköldar, 2 svärd, 1 huggkniv, 1 spjut, 1 ringbrynja, 1 hjälm och runt 50 

pilspetsar.  Verktygen nedlagda i båten utgjordes av 1 hammare, 1 sax, 1 flinta och 2 knivar.  

 

5.1.1.11 Vendel båtgrav 15 

Placeringen av de nedlagda gravgåvorna skiljer sig inom båtgrav 15 från de tidigare omnämnda 

båtarna. Till exempel hästen, som tidigare blivit nedlagd vid båtens styrbordssida, ligger i grav 

15 akter om båten, och på dess babord sida tillsammans med två större hundar. Skillnaden 

övergår även till uppläggningen av de övriga djuren, då rester av får, svin och nöt har blivit 

påkomna inne i båten tillsammans med köksutrustningen. Köksutrustningen upptar dock även 

i grav 15 sin tidigare iakttagna plats i båtens för och utgörs av 1 järnkittel och trärester som 

tolkas vara delarna av ett större ämbar. Stridsutrustningen ligger dock även i grav 15 i 

anslutning till den döde och utgörs utav: 1 sköld, 1 hjälm, 1 huggkniv, 1 spjut, 1 svärd och ett 

bälte med tillhörande kniv.  

 

I de personliga redskapen som återfinns i båten ingår det två stycken knivar och en sax. En 

ytterligare skillnad rörande båtgrav 15 är att här även förutom den övriga kringutrustningen en 

sadel lades ned bland hästsakerna. Denna sadel var utförd med tämligen höga kanter och var 

för övrigt inte speciellt utförd.  

 

5.1.2 Tuna i Badelunda båtgravfält 

Arkeologiska arbeten påbörjades på gravfältet vid Tuna i Badelunda socken år 1952 och pågick 

tills år 1952. Grävningen leddes till en början av Erik Nylén, men när den första båtgraven 

upptäcktes på gravfältet kopplades Bengt Schönbäck in för utökad expertis. Gravfältet bestod 

av flertalet olika gravtyper, men bland dessa fanns även obrända båtgravar (Nylén och 

Schönbäck, 1994). 

 

Samtliga båtar som gick att analysera bland båtgravarna inom Tuna i Badelunda skilde sig dock 

från de funna i Vendel, Valsgärde och Ultuna. I likhet med båt fynden i gravsättningen Gamla 

Uppsala var båtarna begravda inom Tuna i Badelunda relativt kortare än de båtar som använts 

för begravning inom de ovanstående gravfälten. Men förutom att båtarna från “Tuna i 

Badelunda” som gick att mäta in var kortare skilde de sig även från samtliga tidigare nämnda 

båtar genom sin bredd och formen på skroven. Tuna i Badelunda-båtarna var i snitt hälften så 

breda som de tidigare omskrivna fynden, och hade en skrovform mera lik en kanot än ett 

drakskepp (Larsson, 2007, 91-112) 

 

Larsson (2007, 91-112) noterar även att en sådan form på fartyget med hög förmodan skulle 

förhindra det från att kunna bli seglat eftersom dess smala form och kanotliknande skrov skulle 

göra en sådan farkost instabil. Slutledningen som då dras är att dessa båtar snarare användes för 

transport inom det lokala flodsystemet än för längre färd.  

 

5.1.2.1 Tuna i Badelunda båtgrav 35 

Båtgrav 35 avsaknade helt trärester, varken lämningar av själva båten eller någon annan 

utrustning eller husgeråd med detaljer som var utförda i trä blev bevarade inom denna båtgrav. 

Dock kan man med utgång från den påförda överliggande stensättningens form, raseringsspår i 

jordlagren skapade under förmultningen av trädetaljer samt jämförelser gjorda utifrån de 

resterande båtgravarna i Ultuna sluta sig till att båten en gång “var där”. 
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Stenen som hade kastats upp ovanför båtgrav 35 utgjordes av en oval anläggning som var runt 

7 meter lång och 3 meter bred. Denna anläggning hade en tydlig kantkedja av genomsnittligen 

halvmeter stora stenar lagda som kontur runt resterande ifyllnad, vilken utgjordes av mindre 

tätpackad sten. Inne bland den tätpackade småstenen uppfattades vid lodfotografering ännu en 

“ram” som tycktes följa den yttre kantkedjan, en bit in i konstruktionen, dock utgjord av mindre 

stenar. Detta ledde till att man med större säkerhet kunde sluta sig till att stenkonstruktionen 

som var funnen ovanför båtgrav 35 inte utgjordes av en vanlig stensättning, utan snarare en 

gång hade varit en form av täcke som lagts över trätak. Dock när trätaket och den underliggande 

båten multnat bort förmodas stentäkten gradvis ha kollapsat till den form av ordnade rasmassor 

som den blev hittad i. Efter utgrävning påträffades inga påvisbara rester av trä i schaktet, därav 

var det svårt att döma om båtens konstruktion förutom utifrån dess förmodade form. Det gick 

att konstatera ett djup av 70 cm i schaktets centrala del, vilket sedermera grundades av åt dess 

två ändar, (fören och aktern).  

 

Längs med båtens ena bordläggning hittades dock ett antal med vinkelböjda krampor av järn. 

Vilka tolkades som en reparation av spricka i båtens skrov. Dessa strukturella delar berättar 

således lite om båtens form, samt försäkrar förutom de övriga bevisen att båten en gång fanns 

där och att båtgrav 35 faktiskt utgörs av en grav med båt i. I båtens för hittades ett lerkärl vilket 

antogs utgöra den enda bevarade delen av den matlagningsutrustning och de husgeråd som den 

begravda hade fått med sig i båten. Även i fallet av båt 35, likt de övriga båtgravarna, tycks 

sådana föremål ligga placerade i båtens förskepp.  

 

Något akter om midskepps hittas en rik smyckesutrustning som tolkas tillhöra en kvinnas dräkt. 

Av själva begravda individen återfanns inget, förutom bitar av tandemalj samt rester av ett 

underarmsben, funna i anslutning till smyckena akter om midskepps. Det anses att kvinnan inte 

var placerad på “båtförarens” plats, alltså invid den plats där en styråra skulle ha surrats, utan 

längre fram i båten, som nämnt strax akter om midskepps.  

 

5.1.2.2 Tuna i Badelunda båtgrav 75 

Båtgrav 75 utgjordes av en stockbyggd båt som hade grävts ned i en större stensättning som 

tolkades ha tillhört begravningsplatsens tidigare användningskede. Alltså låg båt 75’s schakt 

nedsänkt i jord, blandad med småsten och grus. Schaktet som grävdes för båt 75 var övertäckt 

med stora (ca o,5 meter diameter) stenar. Stenläggningen var dock oregelbunden, och flertalet 

av dessa hade sjunkit ned i gravschaktets mjukare ifyllnadsmaterial vilket försvårade tolkningen 

av denna konstruktion.  

 

Flera decimeter under markytan började man hitta missfärgningar i jorden som tolkades tyda 

på förmultningsrester av trä som härrörde från båten och den träkonstruktion som den hade 

täckts med. På en halvmeters djup började de första bevarade träfragmenten att lokaliseras, och 

ju djupare man grävde desto mer sammanhängande träfragment påträffades. Schakt 75 hade 

inom sig bitvis bra förhållanden för bevaring av trä, dock varierade dessa kraftigt inom schaktet, 

och beroende på vilka trärter som nedlagts i båtgraven. Därav kan bilden och tolkningarna som 

presenteras vara delvis fragmentariska.  

 

Eftersom Båtgrav 75 innehöll en relativt kort bår (ca 1,45 meter lång) och endast 0,8 meter bred 

tolkas kvinnan i denna båt vara placerad i halvsittande läge. Dock efterföljs mönstret som 

iakttagits i övriga båtgravsättningar, trots av denna förändrade nedläggning av den döde. 

Kvinnan vilade på en bår som var placerad över båtens tofter strax akter om midskeppet. Båren 

bestod av två ekstycken som gick längst med dess längd, i vilka mindre spjälor hade drivits in 

för att ge form åt själva båren, dock går det inte att fastställa deras ursprungliga form exakt på 
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grund av deformationer och brist av material. Den döda vilade på ett lager av mossa, gräs och 

fräcken, eftersom rester eller multningsrester av skinn och textilier avsaknas helt antas det att 

den döde nedlades direkt på bädden av grönt gräs.  

 

Kvinnan hade lagts på båren rikt utsmyckad utefter vikingatidens rådande dräktmode. Framför 

båren med kvinnan, i båtens förskepp, fanns placerade husgeråd och ett brett utbud av kärl som 

innehöll mat och dryckesprodukter. Direkt framför kvinnan hade en fint snidad trätallrik, ihop 

med ett djupt och avlångt fat placerats. Förutom dessa fanns där en fin dekorerad träbägare, en 

snidad sked och vad som tolkades vara ett stort stekfat. Längst förut i båten låg spillror av 

keramiska kärl och en stålomslagen träspann. 

 

En viktig detalj som tydligt illustreras i grav 75 men är genomgående samtliga båtgravarna vid 

Tuna i Badelunda är den outnyttjade aktre delen av båten. Akter om kvinnan, och hennes 

personliga utrustning av smycken, är båten tom. Om man jämför detta med de tidigare 

omskrivna båtarna i både Vendel och Valsgärde förefaller en sådan skillnad besynnerlig.  

Tolkningen som föreslås av Nylén och Schönbäck (1994) är att den platsen är symboliskt 

reserverad för en rorsman eller båtsman, vilket anses under vikingatiden vara en traditionellt 

manlig roll. Ännu en iögonfallande faktor är bristen på sådana personliga redskap som saxar, 

tänger, kniv eller uppsättning nycklar. Sådant uppges dock inte i all säkerhet kunna diskuteras 

eller härledas utifrån eftersom dessa tings frånvaro kan bero på markförhållanden i 

båtgravfältet. För övrigt anses grav 75 vara en väldigt god representation för de övriga 

båtgravarna i kvinnobegravningarna vid Ultuna.  

 

5.1.2.3 Tuna i Badelunda båtgrav 76 

Om båtgrav 75 var en god representation över hur gravskicket var inom båtgravfältet i Ultuna 

är båtgrav 76 en god representation av en båt som användes vid begravningarna där. Den bäst 

bevarade delen av grav 76 är nämligen själva båten. Båtens längd mätt utifrån dess nitar 

uppmäts att vara mellan 5,4–5,5 meter lång. Dessa avstånd tar även i hänseende för eventuell 

“utbredning” som kan ha ägt rum under båtens förmultning och sönderfall. Båtens ursprungliga 

bredd på dess bredaste ställe uppmätts vara runt 1 meter. 

 

Båten är en klinkerbyggd “småbåt” byggd på T formad köl och stålnitade, smäckra bord som 

nitats fast till denna och varandra. En för vikingatiden typisk representation för hur man byggde 

småbåtar. Spanten var satta på insidan av borden för att bibehålla formen, och delvis även 

innitade i konstruktionen. Båten i grav 76 var funnen lutande mot babord, vilket vid 

utgrävningen föreslås att tolka på två sätt: antingen att båten, för att få plats i det för det för-

grävda schaktet, hade satts ned lite lutande eller att båten en gång varit ställd rakt men att den 

stödkonstruktion av stenar eller multningsbart material försvunnit efter begravningstillfället och 

den därefter kollapsat åt babordssidan. 

 

Borden som användes vid konstruktionen av båten uppmätts med hjälp av de förslutna 

nitbrickorna, således de avstånd mellan dem som var fyllt med trä innan detta multnade bort.  

En sådan mätning ger en bordtjocklek på ca 1,5 cm, medans båtens bordbredd varierar från 15–

20 cm beroende på var längst med båtens längd borden var infästa.   

Båt nummer 76 har totalt tre bordrader infästa på var sida om dess bottenbord, vilka med god 

tydlighet kan härledas utifrån nitraderna bevarade i marken. Där finns dock på båt 76 en 

iögonfallande detalj rent båtkonstruktionsmässigt, nämligen ett fjärde bord, placerat “högst 

upp” och ovanför de andra tre borden. Men denna bordgång tycks inte vara genomgående i hela 

konstruktionen av båten, eftersom nitraderna efter dess infästning inom konstruktionen endast 
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hittas i akterskeppet. Ett sådant fjärde bord skapar två möjliga konstruktionsmässiga 

förklaringar till sitt påförande. 

 

Antingen var detta fjärde bord endast avsett att förhöja akterskeppet i båten för att ge ytterligare 

skydd mot eventuellt stänk och väderfenomen. Därav tog detta fjärde bord slut ungefär en bit 

akter om midskeppet, ett påfört “skvättbord”. Det andra alternativet är att bordet faktiskt 

fortsatte föröver på båten och var ett helt “genomgående” bord som likt de andra slöts helt vid 

båtens förskepp, dock av konstruktionsmässiga skäl, eller av ekonomiska orsaker “syddes” 

detta fjärde bord an det tredje bordet i båtens förligare delar. Syning av bord och tofter, samt 

andra timmerdelar i båten är en i samband med Ultuna båtgravfält tidigare påträffad teknik 

gällande båtbygge. Den har även rent konstruktionsmässigt använts vid hopsättning av 

båttimmer ända sedan sen bronsålder uppe i Norden.  

 

Ett viktigt faktum rörande båtarna på Ultuna båtgravfält är att samtliga båtar som jordsattes här 

är orienterade inom samma huvudsakliga riktning, även om vissa mindre variationer 

förekommer mellan NO/ONO-SV/VSV är samtliga båtar fortfarande orienterade med fören 

mot väster.  

 

5.1.2.4 Tuna i Badelunda båtgrav 48  

Båtgrav 48 är även en båtgrav som är värd att ta upp på grund av den båttyp som ligger nedgrävd 

här. Båten i fråga är, i likhet med båt 75, en stockbåt vilkens karaktäristiska form, de väldigt 

brant sluttade för och akterskeppet kan synas i schakt 48, vilket konstaterades vara 

“skräddarsytt” efter båtens form vid begravningstillfället. 

 

Eftersom stockbåten konstruerades genom urholkningen och utböjningen av en stock trä var 

denna båttyp relativt lång-smal och smäcker till sin konstruktion med tydligt uppåtsluttande för 

och akterpartier som formades vid utböjningstillfället. Stockbåtens tjocklek på det urholkade 

trädstammen som böjts utåt för att skapa dess bord var tvunget relativt tunn, för att utböjningen 

av trämaterialet över båtens ram skulle vara möjligt. Tjockleken på borden som användes vid 

konstruktionen av båt 48 går att faställa, tack vare en rad med järnkrämpor som använts i båtens 

babordssida, förmodligen för att reparera en spricka i träet. Den uppskattade tjockleken på 

bordläggningen fastslås således vara runt 2 cm.  

 

5.1.3 Valsgärde båtgravfält 

Fynden från Valsgärde som är beläget i Gamla Uppsala utgörs av 15 båtgravar vilka i sin tur 

ingår inom en begravningsplats inom vilken totalt 75 gravsättningar har identifierats.  

 

Arkeologisk undersökning av orten inleddes år 1928 efter att delarna av ett betsel blev funna år 

1926, då grus hämtades i området. Utifrån en strukturell analys av fynden slutleddes det att 

samtliga av de funna båtarna var farkoster för persontransport och inte byggda för att ta några 

laster. Deras låga bord, relativt smala bredd och tjockleken på materialet som använts vid 

konstruktionen tolkas även tyda på att de främst var byggda för att seglas eller ros med högsta 

möjliga hastighet. Stabiliteten eller lastkapaciteten tycks inom designen för dessa båtar ha varit 

sekundär i relation för fart och manöverförmåga (Larsson, 2007). Informationen rörande båtens 

längd, bredd och materialets tjocklek kunde utläsas utifrån de fynd av nitar som man gjorde, 

eftersom de slagna nitarna bevarat “tjockleken” på plankorna mellan sina nitbrickor. 

 

Dessutom skapades senare digitaliserade modeller av nit-raderna, vilkas position noga hade 

dokumenterats vid de tidigare utgrävningarna. Utifrån multnande trärester, samt bitar av 
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bordläggning kunde man även med hjälp av experter sluta sig till vilka träslag som använts vid 

konstruktionen av båtarna.  

 

Där finns ett mönster i hur den döde och de nedlagda grav gåvorna placeras i båten, vilket går 

att följa i samtliga båtar på platsen, förutom den som skadats i samband med tidigare 

grusupptagning. I fören på båten och i vissa fall i direkt anslutning till denna utanför nedläggs 

dödade djur. Dessa utgörs av både arbets-och sällskapsdjur såsom hund och häst men även av 

boskapsdjur och sådana kreatur som tolkas vara matdjur, det vill säga nötkreatur, grisar, höns, 

harar och i vissa fall småvilt. Efter djuren och alltid inne i båten efter dess förskeppsegment 

återfinns redskap och matlagningsutrustning. Dessutom kan sådana gravgåvor som skinn, 

eldjärn, kittlar, stekspett och muggar återfinnas deponerade här.   

 

Den döde själv nedläggs antingen i mitten av båten, eller akterut i anslutning till den position 

som en människa som stod vid styråran skulle tänkas ha. Människan läggs på rygg och täcks 

över med sköldar av rund typ. Inom de äldre gravsättningarna inom Valsgärde är sköldarna som 

används av Vendel-typ och där används även tre sköldar för att täcka den döde med. Dessutom 

är både den personliga utrustningen, stridsutrustningen samt resterande gravgåvor rikare 

utförda och mera mångfaldiga än inom de senare båtgravarna, då dessutom endast en sköld 

används.  

 

Den första båtgravsättningen som ägde rum i Valsgärde båtgravfält dateras till runt 600-talet 

CE (Andersson, 2017), men där finns en anmärkningsvärd notering rörande platsen. Vid toppen 

av kullen som ligger invid Valsgärde båtgravfält har det tidigare än den första båten nedlades 

på platsen funnits en båtformad träsättning. Lik till sitt utförande en båtformad stensättning, 

men med sin kontur byggd av stockar upprättstående ur marken istället för stenar. Denna 

båtformade träsättning uppskattas vara runt 2 generationer äldre än den första båtgraven som 

upprättades i Valsgärde. 

 

Båtarna som användes under gravsättningarna vid Valsgärde antas ha rotts eller på annat sätt 

transporterats upp för den då närliggande Fyrisån och sedan släpats upp på stranden och till de 

platser där de slutligen blev gravsatta. Själva gravsättningen som använts vid Valsgärde 

påminner om hur båtarna vid Tuna i Badelunda var gravsatta. Båten nedsänktes i ett, för den 

konstruerat, avlångt, grunt schakt och täcktes sedan över av en täkt av jord med stenar utöver 

denna. Över själva båten konstruerades även en form av enklare överbygge som höll jorden och 

stenarna “ovanför” själva gravsättningen eller “gravrummet” som bildades inne i båten. Efter 

multningen av trädetaljer och de vävda mattor av växtfiber som konstaterades att ha använts för 

att hålla denna täckt på plats kollapsade graven och båten blev fylld av jord och sten.  

 

5.1.3.1 Valsgärde båtgrav 5, 660–700 CE 

Gravgåvorna i båtgrav 5 på Valsgärde är nedlagda utefter samma övergripligt ordnade mönster 

som tydligt framgick i båtgravarna vid Vendel båtgravfält. Med matlagningsutrustning, samt 

delar av de personliga redskapen och proviant i båtens för. Djuren som var ägnade till slakt och 

mat placerade längst med båtens ena sida och djuren som var ägnade som riddjur och eventuellt 

sällskap på båtens andra sida. Den döde var placerad övertäckt av sina sköldar, omringad av sin 

vapenutrustning och mera personliga ägodelar placerade i direkt anslutning till den förhöjda 

gravbädden/båren.  

 

Den vapenutrustning som lades ned i grav 5 bestod av: 3 sköldar, 1 dubbeleggat långsvärd, 2 

huggknivar, 1 kastspjut, 1 kniv, 1 bälte, 18 pilspetsar och 2 svärdsgehäng. Av verktyg fanns 

hittades en yxa i järn och en sax även den smidd i järn. I båtens för var köksutrustning nedlagd 
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som utgjordes av; 1 kittel av järn med till den tillhörande skärding för upphängning, 1 lerkärl, 

1 eldbock av järn och snabelbägare gjorda i färgat blått glas. Av djuren som även här nedlades 

vid båtens sidor nedlades 2 hästar och 4 hundar på ena sidan av fartyget och ca 1 nötkreatur, 1 

gris, 1,5 får och 1 grågås på andra sidan. I båtgrav 5 kan man även se spår av kläder som 

nedlades tillsammans med den döde, där minst resterna av 1 kaftan, 1 skjorta och 2 mantlar går 

att urskilja.  

 

5.1.3.2 Valsgärde båtgrav 6, 660–710 CE 

Vapnen nedlagda i båtgrav 6 i Valsgärde bestod av även här 3 sköldar, 2 dubbeleggade 

långsvärd, 2 huggknivar, 1 lans, 1 svärdsgehäng, 2 bälten och 32 pilspetsar. Köksutrustningen 

utgjordes av: 1 kittel gjord av brons med till den tillhörande skärding smidd i järn, 1 grytgaffel 

av järn, 1 eldbock och ett stekspett av järn. Även inom båtgrav 6 hittades 2 stycken snabelbägare 

gjorda i glas, men förutom dessa fanns där även bland matutrustningen en glasskål som var 

utförd i reticellateknik.  

 

Inom grav 6 återfanns en större mängd verktyg och personlig utrustning än i båtgrav nummer 

5, här fanns: 3 yxor av järn, 1 hammarhuvud av järn, 1 tång av järn, 1 pincett av brons, 1 bryne, 

1 eldstål, en uppsättning av flinta och fnöske, 1 pryl och en stor ullsax av järn med tillhörande 

fodral. Djuren, som även här var placerade utanför båten, låg även inom båtgrav 6 segregerade 

på båtens styrbord respektive babord sida, men längre mot båtens förskepp. Dessa djur 

utgjordes av: 2 hästar, 3 hundar, 1 nöt, 4 grisar, 6 får/getter, 1 orre, 1 duvhök, 1 gädda och 1 

grågås. Inom grav 6 hade den döde även fått med sig pärlor av glas, som kan ha suttit i ett 

halsband, en kam av ben och ett skrin av trä.  

 

5.1.3.3 Valsgärde båtgrav 7, 620–710 CE 

Vapnen nedlagda i båtgrav 7 utgjordes av 3 sköldar, 1 hjälm, 2 svärdsgehäng, 2 dubbeleggade 

långsvärd, 2 huggknivar, 1 lans och 53 pilspetsar. Matlagningsutrustningen bestod i båt 7 av: 1 

kittel av järn med tillhörande skärding av järn, 1 grytgaffel av järn, 1 stekspett av järn, 1 

stekpanna av järn, 8 skålar urholkade i trä, 3 hinkar av trä, 3 dekorerade dryckeshorn och 

hasselnötter. Djuren utgjordes av; 4 hästar, minst 5 nötkreatur, minst 5 grisar, 3 får, 1 and, 1 

gädda, 1 gås och en orre. Inom den personliga utrustningen/redskapen fanns: 3 knivar, 1 tång 

av järn,1 sax av järn, 1 nyckel av järn, 1 eldstål, 1 eldningsflinta, 1 eldstål och en pincett av 

brons. Utöver dessa fynd fanns där även en uppsättning av 36–37 stycken spelpjäser utskurna i 

ben/horn och bland dessa 3 tärningar av samma material. Likt majoriteten av båtgravarna vid 

Vendel hittades även inom Valsgärde båtgrav 7 hundkoppel smidda i järn. Totalt upphittades 4 

sådana koppel för hundar, dock inga hundar återfanns bland djuren som lagts ned i graven.  

 

5.1.3.4 Valsgärde Båtgrav 8, 560–630 CE 

Vapenutrustningen som nedlades i båtgrav 8 bestod av: 2 sköldar, 1 lans, 1 hjälm, diverse rester 

av rustningsdelar, 1 dubbeleggat långsvärd, 1 huggkniv samt 45 pilspetsar av järn. Även inom 

grav 8 var köksutrustningen flyttad framåt till båtens förskepp, och låg i anslutning till 

matdjuren, vilka låg deponerade runt förens bordläggning. I matlagningsutrustningen ingick: 1 

kittel av järn med tillhörande skärding, 1 grytgaffel, 1 bägare av trä, 1 dekorerat dryckeshorn 

och 1 snabelbägare av glas. Djuren utgjordes av: 2 hästar, 1 hund, 1 nötkreatur, 1 får/get och en 

gås.  Till dem verktyg som återfanns i båtgraven tillhörde: 1 Yxa av järn, 1 bryne, 1 ullsax av 

järn, 1 eldstål, 1 eldningsflinta, 1 pincett smidd i järn, 1 benkam, 2 knivar samt en klump med 

harts. Även den begravde i grav 8 hade likt individen i grav 7 fått med sig en uppsättning av 

spelpjäser i sin grav, dessa utgjordes av 29 snidade pjäser i horn/ben och ett till dem tillhörande 

spelbräde gjort av trä. Hundkoppel av järn, samt hundhalsband var även hittade i denna båtgrav.  
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En iögonfallande skillnad vid Valsgärde jämförelsevis med Vendel båtgravfält är dock att den 

döde placerades snarare i båtens midskepp istället för förskjuten akterut mot den plats där en 

rorsman skulle ha stått vid båtens rorkult. Således är själva placeringen av den döde i 

båtgravarna Valsgärde mera likartad med placeringarna av de döda begravda i Tuna Badelunda 

båtgravfält.  

 

5.1.4 Ultuna 

Mellan åren 1854 och 1900 blev 5 båtgravar utgrävda vid Ultuna gravfältet, där finns uttalanden 

ända från 1700-talet om gravfältet och dess “över 700 gravsättningar” och även senare 

uttalanden av dåtida forskare rörande de “mängder” av båtnitar som går att finna på orten 

(Larsson, 2007). Problemet med Ultuna-fynden är att de gjordes “så tidigt” inom arkeologins 

egna historia att det upplevs svårt att använda sig av dessa inom ramarna för detta arbete 

eftersom den nuvarande funna dokumentationen upplevs vara knapp och ofullständig. 

 

5.1.4.1 Ultuna 1 

Den klassificerades vid utgrävningstillfället som en mansgrav, med nedlagd vapenutrustning 

som hade placerats runt om den döde, av båten kvarstod intet förutom färgning i marken och 

rader med nitar.  

 

5.1.4.2 Ultuna 2 

Denna var även en grav där vapenutrustning hade placerats kring den döde, men innehöll även 

detaljer av personlig utrustning samt ett spel. Runt om den döde och båten, som endast var 

bevarad som ett mörkare lager jord hade många ”djur” blivit nedlagda. Skeppet bedömdes vara 

ca 6 meter långt. Även här återfanns även nitrader.  

 

5.1.4.3 Ultuna 3   

Är en grav inom vilken två döda lagts ned med sig fick de 1 sköld, 1 svärd samt ett spel med 

tillhörande uppsättning karvade pjäser. Förutom dessa låg två hästar nedlagda runtom graven. 

I jorden bevarades även radar av nitar, men det var även de enda spåren av ett möjligt skepp.  

 

Resterande gravar funna i Ultuna tolkade som skeppsgravar saknar tyvärr tillräckliga spår efter 

skeppet.  

 

5.1.5 Gamla Uppsala 

I nära anslutning till Uppsala högar, tolkade att vara del av samma gravsättning, hade år 1973 

minst fyra båtgravar blivit konstaterade. Dessa båtar är halva storleken av Valsgärde-båtarna, 

då den längsta av dessa uppskattas vara max 7 meter lång. De delar dock samma proportioner 

som är funna inom den tidigare nämnda orten, även om oklarheter finns inom vilken 

“båtbyggartradition” de senare faller under. Man kan sluta sig till att dessa farkoster med stor 

förmodan användes för privat transport av personer med särställning inom det dåtida samhället. 

Denna slutsats dras utefter deras relativt korta längd och bredd och det faktum att de gravgåvor 

som blev funna inom samma kontext utgjordes av särdeles dyrbara föremål, vilket tydde på en 

“elitgrav” (Larsson, 2007, 41-43). 

  

6. Resultat  

 

 

Föremålen som placeras inom båtgravarna läggs alltid ned efter ett tydligt framträdande 

mönster. I fören av båtarna placeras sådant som är kopplat till tillagning och förtäring av mat.  
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Det rör sig om kittlar, husgeråd i form av glas, dryckeshorn eller andra föremål som används i 

samband till matlagning och servering. Det går även att iaktta att placeringen av tex 

proviant, husgeråd, samt verktyg och personliga ägodelar följer samma principiella mönster 

oberoende på kön eller tid under vilken båten blev begravd, så länge som den fortfarande tycks 

anknyta till båtgravskicket. Eftersom båten lastas med en stor variation av föremål både ifrån 

krigiskt men även vanligt vardagligt bruk framträder det att båtarna tycks stuvas för en lång 

färd snarare än för en begravning. Båten lastas med en bred uppsättning av den begravde 

individens ägodelar samt förnödenheter, som skulle kunna komma till användning vid en resans 

mål. Dock framkommer det även att de uppsättningar av föremål och utrustning som nedläggs 

i båten inte alltid är nya, eller sannolikt ens” tillhörande samma person” utefter deras varierande 

kvalité och datering. Föremålen tycks snarare handla om en idealiserad bild av vad den döde 

personen kan komma att behöva i sitt efterliv.  

 

Placeringen av övriga gravgåvor ser ut på följande sätt: I fören av båten placeras eventuella 

djurdelar, men inte hela djur. Vid sidorna om båten placeras nedlagda djur, både de djur som 

odlades upp på gårdarna för mat men även djur sådana som hästar och hundar, vilka mer sågs 

som bruksdjur. Vissa undantag existerar där ytterligare djur läggs till, som tex. en berguv, eller 

där hästen, som vanligtvis ligger runt fören, placerades akter om båten. Hundarna som påträffats 

i båtarna förekommer oftast nedlagda i par, de från Vendel gravfält även sammanlänkade med 

koppel. Djuren arrangerades runtom fartyget. Vid midskeppet, eller strax akter om midskeppet, 

placeras den döde själv. Placeringen varierade lite från grav till grav, dock rådde det en märkbar 

skillnad mellan Tuna I Badelunda och de resterande gravfälten. Eftersom inom Tuna i 

Badelunda de döda alltid tycktes ligga i båtens midskepp. Vilket fick Nylén och Sjöbeck (1994) 

till att dra slutsatsen om skillnader mellan ”manliga” samt ”kvinnliga” positioneringar inom 

båtgravarna.  

 

Gemensamt för samtliga båtgravar kvarstod det dock att det omkring den döde placerades dess 

närmaste tillhörigheter och eventuella personliga föremål, såsom artiklar av personlig hygien 

(mindre tång och ev. kam) men även sådant som spelpjäser. Likt detta placeras verktyg i 

båtarna. Eftersom förekomsten av verktyg i båtarna tycks vara så frekvent kan bristen på dem 

möjligen bero på plundring, dåliga förhållanden i jorden för bevaring eller någon annan okänd 

faktor. Om graven utgörs av en ”krigargrav” placeras även vapen och krigsutrustning runt om 

den döde. Det förekom praktvapen och rustningar utsmyckade med förgyllda pressbläck och 

stenar, men även vanligare svärd, huggknivar och spjut som saknade utsmyckning. Sköldantalet 

varierade på Vendel gravfält, möjligen till följd av plundring. Inom Valsgärde båtgravar 

förekommer dock sköldarna nedlagda i grupper om 3 stycken kring den döde. Gemensamt för 

samtliga gravar som kan tolkas som ”krigargravar” var dock förekomsten av vapnen nedlagda 

runt om den dödes placering i båten. Ifall graven inte är utförd som en sådan ”krigargrav” 

placeras den dödes smycken och andra personliga föremål omkring denna. Detta har endast 

iakttagets inom gravarna från Tuna i Badelunda, inom ramarna för detta arbete. Dessa gravar 

har blivit klassificerade som kvinnogravar med speciell samhällstatus (Nylén och Schönbäck, 

1994). Fartygen på Tuna i Badelunda ter sig vara av Stock-typ, med undantaget av grav 76, 

vilket är den mest välbevarade av de andra tre exemplen av Tuna i Badelundas 

begravningsskick. Till skillnad från de andra tre är grav 76 en klinkerbyggd båt. Det de dock 

har gemensamt med de andra båtarna inom Tuna i Badelunda är att den är ungefär samma 

storlek. Den är alltså unik i att den har liknande konstruktion än liknande fartyg av bro-typ, men 

är betydligt mindre. För övrigt följs samma mönster i samtliga övriga båtgravsättningar. Den 

enda tydliga skillnaden mellan båtgravarna som förekommit mellan samtliga båtar i Badelunda 

ifrån båtarna i Valsgärde och Vendel. Denna skillnad ligger i bristen på vapen inom de båtgravar 
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som är ifrån Tuna i Badelunda, där den personliga vapenutrustningen istället tycks vara ersatt 

med smycken och högtidsdräkt (Nylén och Schönbäck, 1994).  

 

Samtliga båtar som har blivit granskade inom ramarna för denna studie pekar med sin för i en 

västlig riktning, där finns en stor variation från båt till båt i exakt gradantal, men samtliga är 

fortfarande riktade från sydsydväst/nordnordväst till väster. Inom vissa fall som i Ulltuna 

gravfältet gick det inte att tillförlitligt fastställa riktning, eftersom grävningen gjordes under 

1800-talet och nitraderna som då upptäcktes tycks inte ha bevarats inom kontext. I andra fall 

kanske gravplundringar eller båtens rörelser i graven under förmultningsprocessen kan ses som 

påverkande faktorer vilka förändrar båtens positionering. Det kvarstår dock att båtarnas 

förskepp pekar mot den riktning inom vilken solen går ned, vilket kan ses återspegla tidigare 

kosmologiska föreställningar rörande båtens anknytningar till efterlivet samt färd med solen.  

 

Båtarnas storlek samt typ varierar, men det leder inte till förändringar i de mönster vilka iakttas 

råda bland de nedlagda gravgåvorna, djuren samt båtens placering. Ännu en förekommande 

faktor är antingen närheten av båtgravfältet till en flod, likt Vendel och Valsgärde eller 

förekomsten av spår efter reparation på båten, likt de krämpor funna på en båt inom Tuna i 

Badelunda båtgravfältet.  

 

7. Diskussion och tolkning 

 

 

Skeppet tycks vara förmer än blott ett gravrum. Skeppen på Valsgärde släpades upp ifrån den 

närliggande floden, samma sak förmodas även ha hänt vid Vendel och Ultuna skeppsgravfält, 

man bemödade sig således att först färdas med skeppen till denna plats och sedan att dra dem 

ifrån vattnet och ställa dem i ordning för begravningen. 

 

 Båtarna som använts vid begravningen är av varierande typ och komplexitet i sin konstruktion. 

Enklare stockbåtar, 4–5 meter långa, med färre bord förekommer på samma begravningsplatser 

där stridsskepp av “Bro-typ”, som är över 9 meter långa, har nedlagts. På Tuna i Badelunda 

båtgravfält kan man se att stockbyggda båtar byggda för personlig transport över kortare, 

skyddade sträckor ligger bredvid mindre klinkerbyggda fartyg som kunde korsa Östersjön. 

Detta tycks tyda på att värdet inte låg i vilken typ av fartyg som man begravdes i, utan snarare 

i symbolen av fartyget i sig, något djupare som det representerade. 

 

 Det förekommer spår av reparationer på båtarna som har blivit funna, spår av lagade sprickor 

och inslagna krämpor. Några av båtarna som ligger vid Tuna i Badelunda har fastnitade 

stänkbord för att skydda rorsman mot stänk.  Dessutom ligger alla dessa, inom denna text 

nämnda båtbegravningsplatserna, i direkt anslutning till vattendrag, varifrån  båtarna kunde ha 

släpats upp eller burits till deras förberedda gravschakt.  Båtarna som användes var alltså inte 

“byggda för ceremoniellt bruk”, utan de förefaller ha använts både inom sin “sista färd” till 

begravningsplatsen, men har även tidigare använts, och blivit reparerade och modifierade för 

att klara av användningens och havets påfrestningar.  Frågeställningen kanske inte bör ha varit 

hur båtens rituella syfte överförs från kosmologiskt till vardagligt bruk utan snarare hur dessa 

två roller samspelar. Båtens roll tycks nämligen, att döma av hur den används vid 

begravningarna och symboliskt, inte skilja sig från objektet “båt” och det symboliska värdet 

som den hade i dåtida kosmologin. 
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 En båt som användes av en ledare för personlig transport inom dess liv visste man skulle även 

fortsätta tjäna sin ägare efter dess död, lika mycket som dess hästar, vapen och andra 

förnödenheter. Parallellt tycks båtens roll som ett färdsätt över förnimmade gränser överförts 

till den både som symbol och praktiskt föremål. Kent Andersson (2017, 32-40) noterar att 

många av gravgåvorna som förekom nedlagda i båtgraven var saker som hade använts, och 

vilkas typ och i vissa fall slitage antydde att de kunde vara mycket äldre än den döde, och i 

många av fallen hopplockade ifrån många ägare. Han utvecklar dock vidare att äldre och 

välanvända under Vendeltid och vikingatid inte behövde betyda dåliga, utan snarare kunde tyda 

på att föremålet kunde ha en egen historia eller vara ett försök till att anknyta till något 

mytologiskt eller “större” som var förr.  

 

De uppsättningar av föremål som gång på gång uppkommer i båtbegravningar repeteras inte 

bara vad gäller vilka föremål som man väljer att lägga ned, utan även vilken plats runt om den 

döde i båten eller utanför den de ska uppta. Tyder inte en sådan “ordnad bild” av begravningen 

över spannet av flera århundraden på en bakomliggande föreställningen om ett efterliv, eller 

annan kosmologiskt anknuten orsak för inkluderandet av dessa föremål, tex att krigaren 

uppskattades inom kulturen i och med att man hade vapen bland sina närmaste ägodelar. Detta 

i samband med de nedlagda gravgåvorna, dessas påvisade efterföljda ordning samt den dödes 

placering ombord förespråkar en djupare underliggande mening sammanknuten med detta 

gravbruk. 

 

 De föremål som ses är saker som skulle användas vid vardagligt bruk, både i hemmet men även 

på färd. Det är proviant i form av de slaktade djuren och sällskapsdjur i form av hundarna. 

Eventuellt hade hundarna förutom sin roll som sällskap, vilken antas i Andersson (2017, 118-

120) text ha varit utökad till något mer, måhända beskydd, eller även jakt. Hundarna som 

återfinns oftast länkade samman i par med järnkoppel. Till och med i Valsgärdegraven, som 

saknade hund, hade två järnkoppel lagts ned även där. Detta tycks tyda på att dessa minst dubbla 

djur är den bild som man strävade efter. I skeppsgravarna förekommer hästar deponerade 

utanför båten, oftast nedlagda på dess styrbordssida och även på dess styrbord bog, alltså vid 

fören på skeppet. De hästar som läggs vid fartygets sida har även medföljande utrustning till 

sig nedlagd i båten, bland vilken praktbetsel är en ofta förekommande sak, främst i 

Vendelgravarna. Där även praktsköldar, (sköldarna med de förgyllda pressblecken) och 

prakthjälmar var förekommande.  

 

På grund av den maritima läggning som äldre skandinaviska kulturer hade kan det finnas en 

koppling till hur det blev av att skepp användes i samband med elitbegravningar. Rollen av 

skeppet som medium för att göra själva färden möjlig, eller måhända behagligare för den 

bortgångne tycks dock igenom alla dessa kosmologiska idéförändringar och möjliga lokala 

variationer av dessa att förbli densamma. Men det kvarstår fortfarande att skeppets användning 

i skeppgravsättningarna tjänat samma övergripande syfte eller tradition, även om 

meningsdjupet av själva båten kan ha förminskats, i takt med samhällets förändring. Även om 

det egentligen inte finns något som talar för detta förutom att skeppet förekommer allt mindre 

som del av begravningsriterna. Dock påvisar den sammanställda data rörande skeppens 

positionering och de fynd som inlades i dessa att det övergripande mönstret för användningen 

var det samma under hela den tid ifrån vilken skeppsgravar har blivit funna i syd Skandinavien. 

Det kan även visa att den kosmologiska roll som båten hade med stor förmodan är densamma, 

eller i varje fall väldigt likartad under Vendeltid-vikingatid och har betydande likheter med vad 

går att utläsa från bronsålderns förmodade kosmologiska värderingar. Rollen fartyget spelar är 

således som länken, eller transportmedlet mellan denna värld och evigheten, den rådande 

föreställningen om efterlivet. Skeppet används inom gravarna som ett medium vilket, inom eller 
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runt, de andra komponenterna av gravsättningen läggs ned. Alla saker har sin plats i relation till 

skeppet. Slutligen placerades även samtliga båtar riktade huvudsakligen mot väster, eller inom 

den västliga riktningen, men främst med fören västerut.  Alltså kan man se dem vara nedlagda 

att “segla” mot den nedgående solen, eller möjligen följa solen på dess bana när den går ned i 

havet. Möjligen för att följa solen på dess färd likt i den tolkning av bronsålderns sol-och-

skeppsymbolik som görs av Flemming Kaul (2004, 241-273). Det går följaktligen att slutleda 

att båten tycks ha en övergripande roll under båtgravskicket i form av symboliskt medium av 

transport till den nästkommande världen samt “farkost på färd”. Dessutom påvisades det att 

båten i sig själv innehar ett symboliskt värde, detta har dock möjligen varierat igenom tiden av 

dess användning. Att båtens symboliska roll av ”färdmedel” till en ny värld eller ett efterliv är 

logiskt går att fastsluta utifrån dess ansedda roll i samhället under vikingatiden samt 

Vendeltiden. Som nämnt tidigare i texten kan samhället sett ur det maritima perspektivet vara 

tätt sammanknutet med havet samt transporten över vatten. Detta förstärks ytterligare utav de 

kosmologiska föreställningarna som tycktes råda under denna tid. Båten förefaller ha med sig 

en eftersträvad statussymbol (Larsson 2004, 15-21) och är dessutom något som är komplicerat 

och kostsamt samt tidskrävande att konstruera (Crumlin-Pedersen, 2010, 31-38).  

 

Dock är fortfarande båten och det maritima parallellt en väldigt viktig del av det dåvarande 

strukturen. Varor och handel över stora avstånd sker med hjälp av båten, och krig utkämpas 

med hjälp av dessa. De tycks påverka samhället så mycket att de blir delar i mytologier, och 

ristas på sten. Dessutom utgörs de rikaste skandinaviska gravarna av båtgravar, främst 

Vendelgravarna. Crumlin-Pedersen (2010, 153-163) nämner även sådana källor som 

Ynglingakvädet, och Beowulf, där båtgraven i form av gravskepp romantiseras. Dessa litterära 

verk härrör snarare till slutet av vikingatid och den yngre medeltiden, men kanske kan mönstret 

av den dåtida “romantiseringen” och viljan att återknyta till ett äldre kosmologisk tradition för 

att skapa sammanhang och “legitimitet” extrapoleras över hela båtgravsättningarna som 

fenomen? Måhända trodde man inte att den döde skulle återfödas, eller komma till Valhall, eller 

någon okänd för oss föreställning om ett “paradis”. Kanske man trodde att den döde var på väg 

till “Hel” eller den kalla ensliga och vindpinade stranden från Kalevalans föreställningsvärld. 

Då var måhända skeppet, med dess nedlagda proviant, vapen och utrustning den enda “fristad” 

och de enda användbara redskap och gåvor hemifrån som den döde fick med sig för att 

underlätta dess existens i ett sådant kargt föreställt efterliv.  

 

8. Slutsats 
 

 

• Kan förekomsten av båtar använda i begravningsriter tydligt anknytas till en 

huvudsaklig gemensam kosmologisk roll och i sådant fall, vad är denna roll och kan den 

etableras genom förekommande fynd? 

 

Ja, båtens roll tycks utifrån det genomförda arbetet kunna anknytas till en gemensam roll, 

nämligen rollen av transportmedium, den skulle tjäna den döde på dess färd till efterlivet likt 

den hade tjänat den döde individen under dess liv. Båtarna ”packades” på likartade sätt för 

dessas sista färd, inne i dem skapades en ”idealiserad” bild av vem personen som lades ned i 

dem ansågs vara. Allt ifrån personlig utrustning till mat stuvades ned på bestämda platser inom 

båten och offerdjur lades runt båten.  Upprepande mönster inom hur offerdjuren lades ned, som 

de förekommande paren av hästar och hundar för tankarna till äldre förekommande inom 

bronsåldern samt förromerska järnåldern kosmologiska mönster som även delvis tycks ha tagit 

sin plats inom senare vikingatida mytologier. Båten i sig kan även ses som en symbol för något 
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mer, deras stävar placerades genomgående i västlig riktning, som om de skulle följa solen, på 

färden bort ifrån livet och in i nästa. 

 

• Finns där tecken på att denna antagna roll som omgärdar båten brukad i rollen av 

kosmologisk symbol vid begravningssammanhang överförs även till ”båten i dess 

vardagliga bruk? 

 

Båten tycks genom både senare bronsåldern, Vendeltiden och vikingatiden varit en väldigt 

meningsfull och laddad symbol. Både i formen av ett rent symboliskt värde, men även inom sin 

fysiska form. Den har varit anknuten både inom kulter likt något som har förmågan att färdas 

”mellan gränser”, som symbol för fruktbarhet men även som medium för den dödes färd ifrån 

jordelivet. Eftersom det går att iaktta lagningar på båtarna som användes inom gravarna, går 

det att förutsätta att dessa användes praktiskt även innan själva begravningstillfället. 

Placeringen av till exempel Valsgärde båtgravfält och Tuna i Badelunda båtgravfält föreslår 

även att båtarna samt den döde och dess gåvor togs dit med hjälp av de närliggande 

vattendragen. Bygget av en båt utgjorde även en stor kostsam och komplicerad process, och 

ägandet av en båt, som Larsson påpekar utgjorde i sig självt en statussymbol.  

 

Alla dessa faktorer tillsammans med båtens tidigare omtalade, nu definierade, gemensamma 

roll inom begravningsriter talar för att båtens symboliska värde kunde överföras inte bara på de 

båtar som begravdes, utan på båten i sig själv. Det var inte nödvändigtvis graven som gav båten 

ett symbolvärde, utan snarare båten som gav båtgraven sitt.  
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