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Sammanfattning 

Denna uppsats kommer att, med fokus på de tre båtgravfälten i Vendel, Tuna i Badelunda och 

Gamla Uppsala, behandla båtens roll i järnålderns kosmologi och båtgravar ur ett genus- och 

klassperspektiv. De obrända båtgravarna anlades för personer inom överklassen i en tid då ma-

joriteten av befolkningen kremerades vid sin död. Båtgravfälten visar att en man ur varje gene-

ration fick begravas på gravfältet, men kvinnor tilldelades också den äran. Tolkningen av kvin-

nor och män i båtgravarna skiljer sig dock åt, vilket denna studie kommer att belysa.  

Båten och skeppet har en lång historia som ett viktigt färdmedel och en del av kosmologin under 

bronsåldern och järnåldern. Skeppssättningar anläggs i landskapet och båtar ristas på hällar un-

der bronsåldern och blir en symbol för ett krigarideal under järnåldern i och med byggandet av 

de nya krigsskeppen. Båten kan också kopplas till en fruktbarhetskult under båda perioderna 

med båten, hästen och solen som en treenighet under bronsåldern och skeppets kopplingar till 

fruktbarhetsguden Frej under järnåldern.  

Båtgravar anläggs i norra och nordvästra Europa. I Sverige är majoriteten av alla båtgravar 

anlagda i östa Mellansverige där också studiens tre valda gravfält ligger. Studiens båtgravfält 

skiljer sig åt då Vendels båtgravar kan ha anlagts för en krigarkult medan gravarna i Gamla 

Uppsala och Tuna i Badelunda har kopplingar till fruktbarhetskulten. Genom att analysera va-

pen, smyckesuppsättningar, djur, verktyg och köksredskap visar det sig att de gravlagda till-

hörde en överklass med utlandskontakter vars föremål och djur kan kopplas till de fornnordiska 

gudarna och gudinnorna. Det är möjligt att de gravlagda tillhörde en och samma kult, oavsett 

kön, som ägde lyxföremål, ställde till med gästabud, klädde sig i rika dräkter och hade en hög 

ställning men som stod under en högre kungamakt med kopplingar till fruktbarhetskulten. Per-

sonerna kan ha setts som utvalda att begravas i båtgravar för att de hade en närmre kontakt med 

gudarna än vad gemene man hade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

Båtgravar – för utvalda män och kvinnor. En studie av båtgravfälten i Vendel, Tuna i Badelunda 

och Gamla Uppsala. Boat graves – for selected men and women. A study of the boat grave fields 

in Vendel, Tuna in Badelunda and Gamla Uppsala.  

Abstract 

During the Vendel period the elite started to bury their men and women in the boat graves. The 

boat graves have been interpreted differently depending on if the graves were made for men or 

women. But the grave goods have one thing in common. The grave goods, consisted of 

weapons, jewelry, riding equipment, gaming pieces and hand craft tools, proves that the buried 

persons belonged to an upper-class with a connection to the religion, the gods and the fertility 

cult. 

Keywords: Vendel period, boat grave, ship burial, gender, fertility cult  
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1. Introduktion 

När en tänker på Vendeltid så tänker en genast på det unika båtgravskicket. Båtar som varit ett 

viktigt färdmedel ända sedan stenåldern och har setts som en viktig religiös symbol hos för-

historiens människor syns nu som en del av ett gravskick. Detta gravskick uppstår bland män-

niskor som under vendeltid och vikingatid levde i kustnära områden, och i områden där färder 

över vatten var en del av vardagen, bland annat i området kring Mälaren i Västmanland och 

Uppland. På dessa båtgravfält vilar krigare, stormän eller kanske kungar. Men på en del båt-

gravfält hittas även kvinnor begravda, varav i ett fall enbart kvinnor. Hur kommer kvinnorna in 

i bilden av manliga kungar och krigare i båtgravarna? Kan det finnas en gemensam förklaring 

till varför människor av båda könen gravlades i båtgravarna?  

Jag kommer att ta upp tre olika båtgravfält i min uppsats. Det ena gravfältet ligger i Vendel i 

Uppland där de gravlagda har tolkats som män. Det andra gravfältet ligger i Tuna i Badelunda 

i Västmanland där de gravlagda har tolkats som kvinnor. Det tredje och sista gravfältet ligger i 

Gamla Uppsala i Uppland och till skillnad från Vendel och Tuna i Badelunda, där de gravlagda 

har tolkats vara av samma kön, hittades det i Gamla Uppsala fynd som visar på att både kvinnor 

och män hade begravts på samma gravfält. Jag vill jämföra dessa tre gravfält och se vad som 

skiljer dem åt samt försöka bilda mig en uppfattning om vilka personerna i båtgravarna var. 

Genom att studera gravfälten i sin helhet med alla båtgravarna inkluderade kan det ge en bättre 

sammanhängande bild över de personerna som gravlades i båtarna på respektive gravfält.  

Jag kommer att börja med att redogöra för mitt syfte, mina frågeställningar och de avgräns-

ningar som jag har gjort. Efter det kommer mina teorier att behandlas. Därefter följer en för-

djupning av båten som religiös symbol, översikt över båtgravarna och deras spridning samt en 

presentation av båtgravarna som behandlas i denna studie. Efter det tar jag upp vilka metoder 

jag använt mig av och därefter följer en analys av gravföremålen, resultat, diskussion och slut-

ligen en slutsats.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Runt år 400 och 500 e.Kr. sker förändringar i Sverige. Bebyggelsemönstret förändras, fornbor-

gar byggs, centralplatser och storhögar anläggs, rikedom i form av guldfynd och djurornamen-

tik förekommer och båtgravarna börjar anläggas. Dessa förändringar visar att en ny statsbild-

ning sakteligen börjar formas (Burenhult 1999, s. 301). Under vendeltid blev samhället uppdelat 

i flera olika samhällsskikt. Kungarna och deras familjer var de högst stående och begravdes i 

praktfulla gravar med värdefulla gravgåvor (Andersson 2017). Under kungen fanns stormännen 

som också tillhörde det övre skiktet och fick minst lika rika begravningar som kungarna. Under 

stormännen existerade det ytterligare en grupp inom överklassen vilket var byns ledare eller 

lokala hövdingar. Under de fanns de fria bönderna och längst ner var trälarna. Det är det övre 

toppskiktet människor som kommer att begrava sina döda i båtgravarna (Andersson 2017, ss. 

11 – 15).  

Båtgravarna under yngre järnåldern, där den döde begravdes obränd i en båt, är ett unikt grav-

skick under den här perioden. Det är unikt därför att större delen av befolkningen, även 
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människor inom överklassen, under yngre järnålder begravdes genom kremering. Det var inte 

gemene man som begravdes i de obrända båtgravarna utan här hittas en speciell grupp inom 

överklassen som gravlades i båtar tillsammans med sina ägodelar (Ambrosiani 1980). Även 

brända båtgravar förekom, liksom båtgravar där den döde lades i en båt som sedan skjutsades 

ut i vattnet, brinnande eller inte brinnande. Det sistnämnda nämns i skriftliga berättelser som 

till exempel Beowulfskvädet. Att begravas i en fysisk båt, bränd eller obränd, har starka kopp-

lingar till närheten till vatten och hur pass stor del av det dagliga livet som båten och båtfärder 

kan ha haft (Schönbäck 1980).  

Tack vare de obrända båtgravarna och två av de mest omdiskuterade gravfälten i Vendel och 

Valsgärde vet vi idag betydligt mer om yngre järnålderns vapen, hästutrustning, hushållsföre-

mål och båtbyggnadsteknik än vad vi visste innan (Ambrosiani 1980). Båtgravarna i Vendel 

upptäcktes och grävdes ut på slutet av 1800-talet. Det väckte stor uppmärksamhet på grund av 

den makt och kultur som manifesterades genom de rika gravfynden. Den epoken som gravarnas 

tolkades vara anlagda under började benämnas vendeltid, med inspiration från namnet Vendel, 

som sträcker sig mellan 550 – 800 e. Kr (Lundström 1980a). Det är dock inte bara under ven-

deltid som båtgravar anläggs utan också under vikingatid då majoriteten av alla obrända båt-

gravar anlades. Det som skiljer de båda periodernas båtgravar åt är att de vendeltida båtgravarna 

innehåller fler gravföremål som visar på den gravlagdes höga status och ett aristokratiskt sam-

hällsskikt (Rundkvist 1999, ss. 312 – 317).  

I båtarna lades den döde ner tillsammans med vapen, smycken, köksutrustning, verktyg, krea-

tur, hästar och andra sorters djur som antingen skulle användas som drag- och riddjur eller som 

föda (Schönbäck 1980). Enligt Kent Andersson (2017), som har skrivit om utgrävningarna av 

båtgravfältet i Valsgärde, har det visat sig att en man ur varje generation fick begravas i båt på 

gravfältet. Båtgravfält anlades dock inte bara för män utan också för kvinnor, i vissa enstaka 

fall enbart för kvinnor (Andersson 2017, ss. 8 - 10). När den döde i båtgraven ska undersökas 

kan den antingen bedömas efter de mänskliga kvarlevor som återstår eller, om kvarlevor saknas, 

efter gravgåvorna. Beroende på om ett föremål tolkas som ett typiskt kvinnligt föremål eller ett 

typiskt manligt föremål får den döde också tolkas som det fynden visar. Vid bedömningen av 

gravfynden dras slutsatsen att cirka 70% av alla vendeltida båtgravar och cirka 60% av alla 

vikingatida båtgravar är anlagda för män medan kvinnor tros vara begravda i 20–30% av båt-

gravarna. Båtgravar där både en kvinna och en man är begravda tillsammans beräknas vara 

mindre än 10% av alla båtgravar (Müller-Wille 1974). Så trots att båtgravskicket ses som ett 

gravskick tillägnat stormännen och kungarna så stämmer det inte att bara män begravdes i båt-

gravarna, utan även kvinnorna. Och vad dessa överklassens män och kvinnor har gemensamt 

är vad den här uppsatsen kommer att försöka ta reda på. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt genus varit en faktor i det vendeltida och 

vikingatida båtgravskicket. Förutom kön tycks också social klass vara en avgörande faktor. Jag 

kommer därför att undersöka vilken social ställning de gravlagda kan ha haft och hur tolkning-

arna av gravfälten skiljer sig åt beroende på om det är manliga eller kvinnliga gravar som tolkas. 

För att fånga upp denna komplexitet kommer jag att använda mig av en teori som fokuserar på 

intersektionalitet. Jag är också intresserad av hur båten som de döda är gravlagda i kan ha för 
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koppling till föreställningar om de döda och på vilket sätt föreställningar om kön och klass 

också kan spåras i en mer omfattande kosmologi. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

1. Vilka tolkningar har gjorts av de gravlagda? Skiljer det sig åt beroende på om de tolkats som 

kvinnor eller män? 

2.  Om vi bortser från det vi tror oss veta om manligt och kvinnligt, hur kan vi tolka de grav-

lagdas status och roller genom gravföremålen? 

3. Vilken symbolisk betydelse har båten i båtbegravningarna? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Det vendeltida båtgravskicket har varit ämne för en rad studier med olika frågeställningar. 

Materialet är dessutom rikt och varierande. Michael Müller-Wille har gjort en studie över båt-

gravar, brända som obrända, i Nordeuropa och i en artikel presenterar han båtgravfältens sprid-

ning och antal. Enligt Müller-Willes studie så förekommer det totalt 134 båtgravar i Sverige 

varav 101 av dem finns i Mälardalen, det vill säga i Uppland, Västmanland och Södermanland 

(Müller-Wille 1974).  

De tre valda gravfälten som är föremål för denna studie är lokaliserade inom samma geografiska 

område i östra Mellansverige norr om Mälaren i Västmanland och Uppland. Jag har valt att 

avgränsa min uppsats till att behandla dessa tre båtgravfält med fokus på själva gravarna med 

dess gravfynd, mänskliga kvarlevor och tolkningar. Viktigt var dock att gravfälten bestod av 

och har tolkats som gravfält anlagda för endast män, endast kvinnor och med både män och 

kvinnor. Gravfältens plats i landskapet diskuteras inte och inte heller själva platserna Vendel, 

Tuna i Badelunda och Gamla Uppsala med dess historia då det hade blivit ett för stort arbete. 

Dock ska tilläggas att områdena som centralplatser behandlas kortfattat men enbart för att få en 

förståelse för att platserna har haft en viktig funktion under vendeltiden.  

De tre utvalda fallstudierna kommer att sättas in i en bredare kontext som behandlar båtgrav-

skicket som helhet. Tidsmässigt är gravarna på mina valda gravfält anlagda under vendeltid och 

in i vikingatid.  
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2. Teori 

2.1 Intersektionalitet 
 

Båtgravar är, som tidigare nämnt, gravar som inte gemene man nyttjade under järnåldern. Det 

var endast personer ur samhällets övre elit som fick begravas i en båtgrav tillsammans med sina 

värdefulla föremål. Det faktum att vi har en överklass som begravdes i båtar och att det först 

ansågs vara ett gravskick som bara män nyttjade, innan även kvinnor hittades i båtgravar, gör 

att begreppet intersektionalitet blir ett viktigt begrepp som kommer att genomsyra den här upp-

satsen. 

Intersektionalitet är ett begrepp som har många definitioner. Patricia Hill Collins och Valerie 

Chepp (2013) diskuterar i en artikel om intersektionalitet vad begreppet står för och tar upp 

exempel på vad andra forskare har valt att beskriva begreppet som. Intersektionalitet ses av 

vissa som en teori, ett perspektiv, ett koncept, en analysmetod eller något som människor upp-

lever personligen. Författarna själva förklarar att intersektionalitet är ett sätt att se på maktstruk-

turer genom att vara medveten om att maktförhållanden bygger på genus, kön, sexualitet, etni-

citet, ålder, klass och förmåga. Makt kan inte studeras utan att vara medveten om att det finns 

en ojämlikhet mellan könen, mellan olika samhällsklasser eller mellan olika etniciteter som 

också skapar en orättvis maktfördelning (Hill Collins & Chepp 2013).  

 

2.1.1 Intersektionalitet inom arkeologin 

 

Inom arkeologin studeras människors roller och liv genom gravmaterialet. Av de döda återstår 

sällan mer än lite benrester vilket gör det svårt att skapa sig en bild av individen. Den vanligaste 

metoden är att den döde först bedöms osteologiskt som man eller kvinna och vilken ålder den 

är i för att därefter bli tilldelad egenskaper efter det materialet som den fått med sig i graven 

(Fahlander 2012). Ett intersektionellt tänkande behövs inom arkeologin menar Fredrik Fahlan-

der (2012). Det är viktigt att vara medveten om hur olika former av information som kan utvin-

nas ur en grav prioriteras liksom vilka frågor som prioriteras och ställs. I det arkeologiska 

materialet blir de osteologiska köns- och åldersbedömningarna första prioritet för att skapa en 

bild av individen. Gravens föremål ska sedan försöka petas in och passa ihop med den könsbe-

dömda individen. Genom att arbeta på det här sättet går mycket information till spillo enligt 

Fahlander. Han menar istället på att vi måste försöka bortse från kön, ålder och klass och sluta 

se den döde som ett dött ting utan istället försöka ”återuppliva” individen och våga arbeta an-

norlunda med gravmaterialet (Fahlander 2012). Ett exempel författaren tar upp är en studie som 

gjordes av Mary Whelan år 1995 när hon undersökte ett gravfält från 1800-talet anlagda för 

indianer i Dakota. Istället för att utgå från de osteologiska bedömningarna började hon istället 

sin undersökning med att studera artefakterna i gravarna och dela in individerna i olika grupper 

beroende på vilken typ av artefakter de hade fått med sig. Efter det jämförde hon med de oste-

ologiska köns- och åldersbedömningarna. Genom att ändra perspektiv och gå bortom kön och 

ålder och istället studera gravarna från ett annat håll skapades en mycket mer komplexare bild 

av genuskonstruktioner och sociala strukturer än vad det hade blivit på det traditionella tillvä-

gagångssättet (Whelan 1995). 
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2.1.2 Båtgravskicket som klassmarkör 

 

Båtgravfälten i östra Mellansverige anlades troligen för en överklass som kan ha haft kopplingar 

till de kungar som gravlades i de stora gravhögarna, till exempel båtgravfältet i Gamla Uppsala 

som inte ligger långt ifrån Uppsalahögarna. Gravskicket som bryter ut och utvecklas hos vissa 

familjer och den lyxen som påträffas i båtgravarna kan ha varit ett uttryck för nya impulser som 

följde i och med grundandet av den nya kungamakten, Ynglingaätten. Båtgravskickets kopp-

lingar till de rika skeppsgravarna i Sutton Hoo, Oseberg och Gokstad tyder också på att båt-

gravskicket hade en furstlig betydelse (Nylén, Schönbäck & Nockert, 1994, ss. 122 – 131). 

Osebergsskeppet är en av de rikaste gravarna som hittats i Norden och har tolkats vara anlagd 

för en drottning. Med sig fick Osebergsdrottning bland annat 15 hästar, vävstolar, sängar, åror, 

slädar, vagnar, köksredskap och mycket mer (Arwill-Nordbladh 1998). Sutton Hoo i Östanglien 

har tolkats som en mycket rik, kunglig båtbegravning med fynd som påminner om fynden som 

gjorts i Vendel. Vapnen i Sutton Hoo har stora likheter med de vapen som hittades i Vendels 

båtgravar. Likheterna har tidigare förklarats med att vapnen i Sutton Hoo var ursprungligen 

tillverkade i Sverige, men vid en närmare granskning har forskare kommit fram till att föremå-

len är tillverkade och importerade från olika platser runt om i Europa. Den största anledningen 

till att Sutton Hoo skulle ha kopplingar till och inspirerats av Sverige är för att båtgravskicket 

inte påträffas någon annanstans än i Skandinavien vid denna tidpunkt (Wilson 1980).  

De som begravdes i båtgravarna tillhörde den övre samhällsklassen. Gravarnas fynd är mycket 

rika och både djurornamentik och granatinläggningar förekommer som utsmyckning på både 

svärdsfästen, sköldar, beslag och hjälmar i Vendel (Stolpe & Arne 1912) och på spännen, 

spännbucklor och andra klädutsmyckningar i Tuna i Badelunda (Nylén, Schönbäck, Nordahl & 

Iregren 1994, ss. 87 - 149)1 och i Gamla Uppsala (Nordahl & Malmius 2001). Granatinlägg-

ningar i verroteri cloisonnéteknik förekom mellan 400 – 800 e.Kr. (Wickman-Nydolf 2003). 

Tekniken innebar att en plan yta täcktes av celler och guldfolium och ovanpå placerades grana-

ter i olika färger.  Granater symboliserade en högt uppsatt ställning som nästan kan tolkas som 

kunglig och smyckade högstatusföremål som vapen, hästutrustning och smycken (Arrhenius 

1985 refererad i Sundström 2016, s. 6). 

Djurornamentiken har existerat i Skandinavien från 400 – 1200 e.Kr. och har utvecklats i stil 

och form fram till kristendomens intåg. Att smycka föremål med djurornamentik var vanligast 

hos överklassen och visar på att djuret spelade en viktig roll under förkristen tid inom kosmo-

login och världens uppbyggnad. Djur avbildades på ett mycket komplext sätt som stärker bilden 

av att det fanns en djupare mening med att använda sig av djurornamentik. Djur avbildades i 

hybridformer med kroppsdelar hämtade från olika arter, inslingrade i varandra och ibland hu-

vudlösa eller med fler än fyra ben. Även människor kunde avbildas tillsammans med djur och 

med vissa kroppsdelar utbytta mot kroppsdelar från djur (Hedeager 2011, ss. 61 – 80).  

 

                                                           
1 Förtydligande: Nylén, Schönbäck, Nordahl & Iregren (1994) kommer hädanefter under uppsatsen att refereras 
till som Nylén et al. Nylén, Schönbäck & Nockert (1994) kommer fortsätta refereras till som Nylén, Schönbäck & 
Nockert.  
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2.2 Genus 
 

Det andra teoretiska begreppet som kommer att användas under arbetets gång är genus. Genus 

syftar till den sociala konstruktionen av kön som påverkas av samhällets politiska, symboliska 

och kulturella värderingar om vad som anses manligt och kvinnligt (Stig Sørensen 2000, s. 10). 

Till skillnad från det biologiska könet som består av man och kvinna så innebär genus att det 

inte bara finns ett manligt och ett kvinnligt kön utan även flera andra könstillhörigheter. Biolo-

giskt kön ses också som mer statiskt medan det sociala könet kan ändra karaktär och förändras 

över tid beroende på hur samhället förändras och utvecklas. Uppdelningen i manligt och kvinn-

ligt där det manliga könet och manliga egenskaper värderas högre än det kvinnliga könet och 

kvinnliga egenskaper skapar en hierarki där männen får mer makt än kvinnor. Mannen är nor-

men och det som eftersträvas medan kvinnan är det avvikande (Arwill-Nordbladh 1998; 2001).   

För att förstå historiska skeenden måste vi förstå hur människor har agerat, och där spelar kön-

sidentitet en stor roll. Genusroller skapas av samhället men genusroller skapar och påverkar 

också i sin tur samhället. När det gäller forntida samhällens uppbyggnad och de normer, relat-

ioner, seder, och traditioner som brukades och utvecklades måste människors syn på manligt 

och kvinnligt undersökas. Den materiella kulturen spelar en stor roll då det är genom föremålen 

som samhällets normer och traditioner manifesteras. Föremål kan tillskrivas symboliska värden 

och de kan berätta vad människor trodde på, vilka egenskaper de värdesatte och vilka seder som 

existerade och användes traditionsbundet. Föremål kan också överbrygga världar, generationer 

och händelser (Stig Sørensen 2000).  

 

2.2.1 Genusperspektiv inom arkeologin 

 

Inom arkeologin är kön en viktig faktor för att bedöma individerna i gravarna. Osteologiska 

bedömningar görs om det finns ett tillräckligt stort benmaterial. I de fall där mänskliga kvarle-

vor saknas blir det nödvändigt att bedöma könet genom gravföremålen. Under 1800- och tidigt 

1900-tal utvecklades ett system för att arkeologerna skulle kunna avgöra om den gravlagde var 

en man eller kvinna genom gravföremålen. Svärd tolkades som manliga föremål och nålar som 

kvinnliga föremål. När dolkar sedan påträffades i både manliga och kvinnliga gravar skapades 

förvirring vilket gjorde att forskarna fick ändra på sin ståndpunkt om att vapen bara påträffades 

i manliga gravar (Arwill-Nordbladh 2001, s. 18). Genusforskningen har som mål att belysa 

dessa stereotyper av manliga och kvinnliga artefakter. Vad som är manligt och kvinnligt bottnar 

i hur historien har lyft fram kvinnor och män och inom vilken sfär de har arbetat inom. Kvinnan 

under vikingatiden knyts alltid till den privata sfären och arbetet i hemmet som också bestod av 

att föda barn, sy och laga mat medan mannen knyts till det högre värderade arbetet i den offent-

liga sfären där han målas upp som krigare eller handelsman (Arwill-Nordbladh 1998). Det har 

dock visat sig att kvinnor inte bara höll sig inom hemmet och arbetade som husmödrar. Catha-

rina Ingelman-Sundberg (2004) tar i sin bok Forntida kvinnor upp flera exempel på kvinnor 

som nämns i äldre litterära källor som hade andra yrken än att bara arbeta i hemmet. Kvinnor 

kunde vara völvor eller spåkvinnor som sysslade med sejd och spådde om framtiden. De tog 

betalt för sina tjänster och var högt aktade av folket. De kunde vara prästinnor som tjänade och 

assisterade olika gudar och gudinnor och deltog i blot och andra ritualer. De kunde också vara 
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diktare eller skalder och läkekvinnor. I de nordiska folksagorna talas det dock lite om kvinnor-

nas arbete inom handeln och hantverk, även om det med all säkerhet har existerat kvinnor inom 

de arbetsområdena, fast männen som författat berättelserna inte har brytt sig om att skriva om 

dem (Ingelman-Sundberg 2004, ss. 126 – 134). Det förekom också kvinnliga krigare. I Birka 

har en av krigargravarna bedömts vara anlagd för en kvinna, möjligen en högt uppsatt officer, 

som fick med sig både svärd, yxa, spjut, kniv, sköldar, pilspetsar och två hästar (Hedenstierna-

Jonson et al. 2017). Även inom mytologin förekommer kvinnliga krigare som till exempel val-

kyriorna och sköldmöerna (Ingelman-Sundberg 2004, ss. 88 – 100) och i de fornnordiska sa-

gorna berättas det om kvinnliga krigare som till exempel krigaren Lagertha (Jesch 1991, ss. 176 

– 182).  

Elisabeth Arwill-Nordbladh (2013) tar i en artikel upp diskussionen om genuskonstruktioner 

under järnåldern genom att analysera en figurin som tolkats föreställa Oden. Diskussionerna 

har handlat om vad figurinen föreställer och om det är en man eller kvinna då figuren bär en 

typisk kvinnodräkt men samtidigt verkar bära mustasch. Det Arwill-Nordbladh kommer fram 

till är att den genusuppdelningen vi är vana vid i vårt nutida samhälle kanske inte var densamma 

under forntiden. Det hennes artikel sätter fokus på är att gränsen mellan kvinnligt och manligt 

kan ha varit mer otydlig under järnåldern och att kvinnor och män kan ha lånat attribut av 

varandra (Arwill-Nordbladh 2013). I och med att kvinnor och män knyts till olika sfärer som 

också blir en manlig och en kvinnlig sfär ingår också föremål som används av kvinnan i det 

privata och mannen i det offentliga. Dessa föremål blir automatiskt manliga eller kvinnliga 

(Arwill-Nordbladh 1998, ss. 175 – 180; Gustafsson 2004). Enligt Marie Louise Stig Sørensen 

(2000) är föremål könlösa tills vi försöker sätta in de i en historisk kontext och där tillskriver 

de ett värde som byggs på kvinnliga eller manliga egenskaper. Stig Sørensen tar som exempel 

upp svärd som idag tolkas som ett typiskt manligt föremål. Svärd kan förvisso ha burits av män 

under forntiden men det betyder inte att det då var ett föremål som stod för maskuliniteten. 

Skälet till att vi gärna tillskriver det som ett manligt föremål är för att det bland annat bars av 

manliga krigare och därför kopplar vi det till en typisk manlig individ (Stig Sørensen 2000, ss. 

91 – 92).  

Nedan följer en sammanställande tabell (Tabell 1) över de föremål som Agneta Gustafsson tar 

upp sin artikel om manliga och kvinnliga föremål från gravar under järnåldern (Gustafsson 

2004) 

 

Tabell 1 Föremål i manliga och kvinnliga järnåldersgravar (Gustafsson 2004) 

Föremål i manliga gravar Föremål i kvinnliga gravar Föremål i både kvinnliga och 

manliga gravar 

Svärd, yxa, sköld, spjut, pilspet-

sar, vågskål, vapentillbehör, 

sölja, spelbrickor, tärningar, re-

mändbeslag, kam, ridutrustning, 

glasbägare, eldslagningsflinta, 

bryne, agraffknappar, pärlor (1 – 

14 stycken).  

Keramikkärl, glas, halsringar, 

hårnålar, köttkniv, nyckel, 

nyckelring, sax, skinnkniv, 

sländtrissa, smycken, fibulor, 

textilredskap, pärlor (minst 3 

stycken).  

Ankelringar, björnklor, finger-

ringar, importerade objekt, järn-

knivar, benkammar, keramikkärl, 

ringar, remändbeslag, slipsten, 

örslev, trähink. 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Skeppet som makt- och symbolladdat ting 
 

Båten och skeppet fyllde viktiga funktioner under forntiden. Att begrava människor i båtar och 

att koppla begravningen till båtar förekom redan under stenåldern då människor begravdes i 

stockbåtar (Schönbäck 1980). Det var dock inte förrän under bronsåldern som skeppet började 

lyftas fram som en viktig del av människans värld, både i livet och efter döden. Skeppet syns 

som hällristning, som utsmyckning på metallföremål och som grav i form av skeppsformade 

stensättningar (Goldhahn 2011, ss 244). Skeppet hade en viktig funktion som färdmedel för att 

hämta hem koppar och tenn för tillverkning av brons, en vara som var viktig för bronsålderns 

teknologiska och ekonomiska utveckling. Brons användes för att tillverka föremål som använ-

des till olika religiösa ritualer. Ägde en person ett skepp kunde personen importera brons och 

tillverka bronsföremål, vilket gav personen en hög ställning, politisk och social makt samt möj-

lighet att själv utföra eller delta i ritualerna. Skeppet kom därför att symbolisera olika aspekter 

av makt, kontakter med yttervärlden samt religion (Kaul 1998, s. 84).  

Skeppet blev en viktig del av människornas religion och mytologi. Flemming Kaul (1998) be-

skriver hur bronsålderns religion kretsade kring en form av soldyrkan som avtecknas i bronsål-

derns hällbilder i form av solfigurer. Livets pågående kretslopp avtecknades under bronsåldern 

som en pågående cirkel med hästen, solen och skeppet som en treenighet. Enligt de avbildningar 

på bronsföremål från yngre bronsålder i Danmark som Kaul (1998) har undersökt i sitt arbete 

har han upptäckt att skeppet och hästen har använts som en transportör av solen. Solen som 

hällbild avbildades som en rund ring med antingen ett kors, en punkt eller en knopp i dess 

center. Solen kunde också avbildas som dubbel- eller trippelringar (Kaul 1998, s. 195). På häll-

bilder kan man se att hästen drar solen efter sig vilket symboliserar hur hästen färdades med 

solen över himlen under dagen. På kvällen landade solen på ett skepp som sedan seglade ner i 

underjorden och färdades under natten hela vägen fram till soluppgången i öster där den återigen 

fick följa med hästen (Kaul 1998). Det var också vanligt att solskepp avbildades i form av 

hällristningar. Ett solskepp var ett skepp som, precis som hästen, transporterade solen över him-

len under dagen. Kaul beskriver fenomenet med avbildningar av skepp som seglar med solen 

under dagen och skepp som seglar med solen under natten. Ifall skeppsavbildningen med solen 

avbildar ett skepp som seglar från vänster till höger betyder det att skeppet seglar på dagtid. Om 

skeppet seglar från höger till vänster betyder det att skeppet seglar nattetid. Det här har man 

utgått från eftersom solen själv färdas över himlen från vänster till höger under dagtid (Kaul 

1998) Den här resan som solen gör i en cirkel som aldrig tar slut kan vara samma sätt som 

människor såg på livet, att livet återföds, levs och sedan dör för att återfödas igen. Skeppet blir 

ett färdmedel som inte bara fraktar med sig solen genom underjorden utan också de dödas själar. 

När solen väl har nått den östra sidan och går upp, dragandes av hästen, så återföds även de 

dödas själar på nytt (Kaul 2005, ss. 267 – 270). Solens resa kan också symbolisera hur årstids-

växlingar avlöper varandra där solen resa i underjorden får symbolisera naturens tillbakagång 

under vinterhalvåret och solens uppgång i öster symbolisera hur naturen kommer tillbaka på 

våren (Kaul 1998). 

Under järnåldern fortsätter skeppet att vara ett viktigt färdmedel när det kommer till handel, 

men nu började byggandet av båtar att förändras. Båtarna som konstruerades under järnåldern 
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var betydligt större och snabbare än tidigare. Under det första årtusendet uppfanns nitar som 

gjorde att betydligt tunnare plankor kunde byggas samman vilket skapade flexiblare båtar. Seg-

let uppfanns på 700-talet e. Kr. och paddlarna byttes ut till åror. Tack vare dessa förändringar 

inom båtbyggarkonsten kunde nu de första krigsskeppen byggas. En del skepp kunde bli mellan 

10 – 30 meter långa och de största skeppen ägdes och styrdes av eliten. Ju mer tekniskt avan-

cerat skeppet var desto högre status hade dess ägare (Skoglund 2008). 

Peter Skoglund lyfter fram krigaridealet som dessa stora krigsskepp symboliserade och som 

också visar sig på de gotländska bildstenarna under de sista trehundra åren av järnåldern (Skog-

lund 2008). Andersson menar också att krigaridealet under yngre järnåldern manifesteras bland 

gravgåvorna i båtgravarna, till exempel på båtgravfältet i Valsgärde (Andersson 2017). Krigar-

idealet visar sig även i form av de vapenofferfynd som gjordes under järnåldern, där vapen, 

hästutrustning, kläder och smycken höggs sönder och sänktes ner i sjöar och mossar. Ett av de 

största vapenofferfynden har hittats i Illerup på Jylland som bland annat innehöll vapen och 

remtyg från flera hundra soldater (Hagberg 1999). Ett annat vapenofferfynd har hittats i Hjort-

spring där det mest fascinerande fyndet var ett skepp. Det hade offrats tillsammans med vapen 

och andra redskap och är det äldsta skeppsfyndet i norden, daterat till några hundra år före vår 

tideräkning (Jensen 2003, ss. 71 – 78; Rosenberg 1937).  

Under järnålderns början börjar skeppssättningar att minska i antal men både större och mindre 

skeppssättningar fortsätter att anläggas under senare delen av järnåldern. De största skeppssätt-

ningarna är svåra att datera då de påminner om bronsålderns gigantiska skeppssättningar. Dessa 

monument anlades i landskapet av en elit och sågs som en maktmarkör och en symbol för de 

rika och storslagna krigsskeppen som överklassen byggde och ägde. Under yngre järnålder an-

vänds mindre skeppsformade stensättningar som en gravform på gravfält i södra Sverige. Det 

är möjligt att den här typen av gravar symboliserar hur skeppet ska föra den döde till nästa 

värld. Hällbilder av skepp minskar också men fortsätter att användas in i förromersk järnålder. 

På bildstenar på Gotland och i området kring Östersjön förekommer skeppen på bilder, före-

ställande scener ur den fornnordiska mytologin, som symboliserar manligt mod och visdom. 

(Skoglund 2008). På några platser, till exempel i Valsgärde på samma plats där båtgravarna 

senare anläggs, byggdes till och med stora skeppssättningar av trästolpar. Kanske anlades även 

dessa träbyggda skeppssättningar som en klassmarkör för den eliten som bodde i Valsgärde och 

som senare anlade båtgravfältet på samma plats (Nylén, Schönbäck & Nockert 1994, s. 124).  

Andra sätt att använda båten som begravning är genom det båtgravskick där den döde nedlades 

i en båt, bränd eller obränd, som slog igenom under 600-talet e.Kr. Dock så förekom båtbegrav-

ningar långt innan dess men efter 600-talet blev gravformen allt vanligare. Båtar som hittas i 

mossar och våtmarker kan här kopplas till en död- och fruktbarhetskult där båten har nedlagts i 

mossen som ett slags offer (Nylén, Schönbäck & Nockert 1994, ss. 122 – 124) men de kan 

också kopplas till en krigarkultur som med exemplet Hjortspring som nämndes tidigare. Det är 

tydligt att båten och skeppet under järnåldern kunde manifesteras i olika former och använd-

ningsområden. Den här spridningen verkar ha att göra med regional identitet där båten anpas-

sades på olika sätt på olika platser för att passa in i olika kulturer (Skoglund 2008).   
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3.2 Båtgravarna 
 

3.2.1 Utbredning 

 

Båtgravskicket under järnåldern utövades i norra och nordvästra Europa. Att begrava de döda i 

båtar tros ha uppstått redan under den senare delen av romersk järnålder och var ett pågående 

gravskick fram till vikingatid. Båtgravar förekommer i sydvästra Finland, Åland, mellersta, 

östra och södra Sverige men även på de danska öarna och Jylland. Båtgravar har också hittats 

vid Norges östra kustområde och kusten på båda sidor av Oslofjorden, Island, Storbritannien 

och Bretagne. Österut har det hittats båtgravar som kan dateras till vikingatid i Ryssland, 

Vitryssland och Ukraina där båtgravarna har anlagts i närheten av Ladogasjön och floderna 

Dnjepr och Volga. Trots dess spridning så är det framför allt Norges kustområde och Mellans-

verige som sticker ut med att ha den största koncentrationen av båtgravar (Müller-Wille 1974). 

Den här spridningen av båtgravskicket kan förklaras med att gravskicket fördes vidare genom 

handel och kolonisation (Schönbäck 1980, s. 113). 

Mellan romersk järnålder och folkvandringstid förekommer båtgravar i östra Mellansverige. 

Under vendeltid förekommer båtgravar i både södra delarna av Sverige samt i östra Mellansve-

rige och under vikingatid hittas båtgravar så gott som enbart i östra Mellansverige med några 

enstaka undantag från Öland. Länge har forskare talat om att båtgravskicket uppkom i östra 

Mellansverige men med tanke på att betydligt äldre båtgravar har hittats i Norge och England 

så håller dessvärre inte den teorin (Müller-Wille 1974). Att begrava människor i mindre båtar i 

östra England tros ha inspirerats av kontakterna med Norge under sent 400-tal e.Kr. Under 600-

talet verkar det däremot som att England utvecklar sitt eget båtgravskick där de döda begravs i 

större skepp. Dessa influenser att begrava eliten i större skeppsliknande båtar inspirerar norr-

männen och under 700-talet e.Kr. gravläggs eliten i större skepp i både Oseberg och Gokstad 

(Bonde & Stylegar 2016).  

 

3.2.2 Sveriges båtgravar 

 

Under yngre järnålder utmärkte sig flera regioner i Sverige som centralplatser som till exempel 

Gotland, Öland, Mälardalen och Östergötland. En centralplats utmärkte sig från andra platser 

eftersom det var hit som lyxvaror, såsom glas- och bronsföremål, från det frankiska riket im-

porterades och såldes vidare. Det var också här som krigare begravdes i rika gravar och stora 

högar. I Mellansverige finns det tydliga tecken på att det förekom många platser med en central-

platsposition. Bland annat med en stor förekomst av höggravfält som kan ha anlagts som en 

symbol för territoriell uppdelning eller markäganderätt. De stora monumentala gravhögarna i 

bland annat Uppland tyder på att det fanns ett tydligt maktcentrum som också stärktes av före-

komsten av Tunagårdarna (Burenhult 1999, ss. 291 – 299). Burenhult menar att Tuna var ett 

namn som var vanligt förekommande i namn på de storgårdar som existerade i Uppland under 

yngre järnålder (Burenhult 1999, ss. 291 – 299). Lotta Fernstål (2004) diskuterar också namnet 

Tuna genom att ta upp de exempel som forskningen har kommit fram till om vad Tunagårdarna 
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står för. Liksom Burenhult (1999) lyfter Fernstål (2004) fram Tunagårdarna som viktiga platser 

där politiska och sociala handlingar, förhandlingar och händelser ägde rum. Fernstål beskriver 

också att namnet Tuna kan ha stått för en stor inhägnad plats, en kultplats, en handelsplats eller 

boplats för kungens närmsta män, hövdingar eller rika män (Fernstål 2004, ss. 49 – 63).  

Flera av de båtgravfält som hittats i Mellansverige har kopplingar till namnet Tuna, bland annat 

Tuna i Badelunda, Tuna i Alsike och Ultuna (Burenhult 1999, s. 302). Även båtgravfältet i 

Vendel, som inte har något Tuna-namn, kan fortfarande ha haft kopplingar till en sådan gård då 

gravfältet har legat i närheten av en gammal Tunagård som inte längre existerar (Arwidsson 

1980, s. 47). Andra båtgravfält som ligger i östa Mellansverige är Valsgärde, prästgården i 

Gamla Uppsala och Norsa i Köping. Tuna i Badelunda är det enda gravfältet där bara kvinnor 

verkar ha begravts. I Gamla Uppsala och Tuna i Alsike har båda könen gravlagts i båtar (An-

dersson 2017, s. 30).  

 

3.2.3 Båtgravarna och kulten 

 

Båtgravarna har tolkats som anlagda för familjer med kopplingar till fruktbarhetskulten. Kopp-

lingar till den nya kungamakten, Ynglingaätten, kan också förklara varför båtgravarna har en 

koppling till fruktbarhetskulten eftersom Ynglingaättens stamfader Yngve-Frej kan kopplas till 

fruktbarhetsgudarna Frö och Fröja, med andra namn Frej och Freja. Uppdelningen av manliga 

och kvinnliga båtgravfält kan förklaras med att på vissa platser associerades familjer av den 

manliga sidan av kulten i form av Frö, och i andra familjer av den kvinnliga motsvarigheten i 

form av Fröja. Skeppet inom kulten symboliseras av det magiska skeppet Skidbladner (Nylén, 

Schönbäck & Nockert, 1994, ss. 122 – 131). Skidbladner, världens bästa skepp enligt den 

fornnordiska mytologin, var Frejs skepp och gick att vika ihop och bära med sig i bältet (An-

dersson 2017, s. 25). 

Båtgravfält där gravarna innehåller stora mängder vapen tolkas istället som att de anlades för 

en krigarklass, där individerna kan ha haft kopplingar till en Odin-kult där man dyrkade krigs-

guden Oden (Nylén, Schönbäck & Nockert, 1994, s. 126). Enligt asatron fick krigare som stu-

pade i strid komma till Valhall för att strida, dricka och äta gott resten av sina odödliga liv. På 

bildstenar på Gotland syns scener föreställande krigare som befinner sig på ett skepp. På en del 

stenar förekommer en man, Oden, ridandes på en häst med åtta ben som välkomnas vid in-

gången till en byggnad av en valkyria med ett dryckeshorn i handen. Skeppet på bildstenarna 

symboliserar krigarnas färd till andra sidan vilket också styrks av att krigarna på bilderna är 

vapenklädda och strider med varandra eller ligger stupade (Jesch 1991, ss. 126 – 127).  

Det fanns fler dödsriken dit människor kunde komma som inte dött i strid. Till exempel till 

dödsriket Hel. Det var en plats fylld av ångest och tristess. Hit hänvisades kvinnor efter döden 

på grund av att de inte var krigare och därför inte välkomna i Valhall (Ingelman-Sundberg 2004, 

ss. 123 – 125). Det talas dock om ett annat dödsrike, nämligen Frejas gård Folkvagn dit både 

kvinnor och krigare som stupat i strid kunde komma efter döden (Näsström 2001 se Krall 2015, 

s. 11 – 12; Näsström 2009 refererad i Wihlborg 2017 s. 15). Ett annat alternativt dödsrike låg 

på berget Helgafell. Här samlades hela ätten och åt, drack och umgicks. Det är troligare att det 

var hit många kvinnor kom då deras gravgåvor tyder på ett liv efter detta som inte var menat att 

vara i dödsgudinnans mörka rike (Ingelman-Sundberg 2004, ss. 123 – 125).  
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3.3 Vendel 
 

Under hösten 1881 höll några arbetare på att gräva ett dike där den nya muren runt Vendels 

kyrkogård skulle ligga. Mitt i grävningen upptäcktes ett par tveeggade svärd, en hjälm, en 

sköldbuckla och andra fragment av forntida artefakter. Arbetarna var tyvärr inte så aktsamma 

med föremålen då många av de gick sönder på grund av föremålen kastades iväg samt testades 

för att se om de var gjorda av bra metall. Hjalmar Stolpe kallades in för att undersöka den grav 

som hade hittats och 1882 påbörjades undersökningarna av de elva gravarna som visade sig 

vara båtgravar (Stolpe 1884 – 1891). År 1893 hittades ytterligare tre båtgravar där den rikaste 

och helt orörda grav XII dessvärre förstördes vid upptäckten. Gravarna är placerade i NO-SV 

riktning förutom de fem äldsta som är placerade i Ö-V riktning (Arbman 1980). På grund av 

gravarnas rikedom har gravfältet tolkats som en plats där storbönder och småkonungar lades 

till vila (Arbman 1980) och de som gravlades har tolkats vara män på grund av att gravarna 

innehåller vapen trots att inga osteologiska bedömningar har gjorts av de gravlagda (Lundström 

1980b, ss. 33). Fynden som presenteras i gravbeskrivningarna här nedanför hittas även i en 

sammanställande tabell i slutet av gravbeskrivningarna för Vendel (Tabell 2). 

I båtgrav I hittades skelett från tre hästar, två får, tre hundar varav två av de var förbundna med 

ett gemensamt järnkoppel, ett nötkreatur, en ung sugga och en gås. I hästarnas hovar hittades 

en till två broddar. I graven hittades även en järngryta, en sax, ett bryne, två betsel, en järntång, 

en tvågrenad järngaffel, en järnketting och en spjutspets. Ett annat intressant fynd var ett järn-

redskap, ett halster med formen av en grepe med tre klor och med skaftet böjt vinkelrätt utåt 

som tros ha använts vid rostning av kött. De föremålen som förstördes vid upptäckten av graven 

bestod av en hjälm, en sköldbuckla, några glasbägare och ett tveeggat svärd. Vid upptäckten 

hittades också bitar av en ringbrynja, slidan till ett eneggat svärd samt ett andra tveeggat svärd. 

Av båten återstod bara de klinknaglarna som hållit ihop båten. Schaktets längd var ungefär 10 

meter. Av den döde hittades inga mänskliga kvarlevor men gravinnehavaren tolkades ändå som 

en man (Stolpe 1884 – 1891). Graven är daterad till 675 – 700 e.Kr. (Arbman 1980). 

Båtgrav II daterades till cirka 900 e.Kr. (Arbman 1980) och var den graven som innehöll minst 

fynd av alla gravarna. Den hade förstörts av både dikesgrävningen och plundring och nitarna 

till båten låg huller om buller i graven. De fynden som hittades var en sköldbuckla av järn med 

delar av ett handtag, ett smalt skifferbryne och pilspetsar. Gravens längd beräknades ha varit 

cirka 7 meter. Inga skelett från människa hittades men fragment av ett hästkranium hittades vid 

upptäckten av graven (Stolpe 1884 – 1891). 

I båtgrav III hittade ett stort antal djur. Tre hästar med broddar i hovarna, ett nötkreatur, två 

småväxta hundar, en hane och en tik, två större hundar med rester av järnbeslag efter koppel 

vid halsarna, tre får, en galt och ett slaktfynd efter ett ungt nötkreatur. Fåglar hittades också i 

graven och förutom ben efter gås och anka hittades också ben efter en berguv, en trana, en 

jaktfalk och ytterligare en stor fågel som ej gått att artbestämma. Bland redskapen hittades ett 

järnredskap med tre klor, troligen ett halster och likadant som det som hittades i grav I, ett 

järnbetsel, två stigbyglar, länkar från en järnkedja fästa i en järnholk, en järnkrok med holk för 

ett träskaft, några pilspetsar, ett praktfullt betsel med förgyllda bronsbeslag med röd och rödgul 

emalj, kniv, sax, sex glaspärlor, ett fint järnbetsel, järnringar, delar av järn- och bronsbeslag, ett 

bryne och två större spelbrickor av ben. Förekomsten av så många olika djur i graven tolkar 
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den gravlagde till en man (Stolpe 1884 – 1891), dock förekommer det pärlor i graven som gör 

att den gravlagde kan tolkas vara en kvinna (Arbman 1980), men det är en för osäker bedömning 

med tanke på alla andra föremål i graven. Graven är daterad till cirka 800 e.Kr. (Arbman 1980). 

Båtgrav IV var en av de gravarna där båtens form var bäst bevarad. Båtens var cirka 8 meter, 

lång. I fören hittades ett hästhuvud och ett välarbetat järnredskap med fem klor, liknande de 

grepeformade halsterredskapen med tre klor som hittades i flera andra gravar. I närheten av det 

här redskapet hittades en järngryta och mitt i båten hittades ett skrin där bara järndetaljerna 

återstod. Locket hade haft sex gångjärn på ena sidan och ett lås med två haspar på den andra 

sidan. Det som troligen utgjorde skrinets innehåll bestod av en järnnyckel, en sax, ett bryne, en 

kniv och en hammare med järnskaft vilket gör tolkningen av skrinet till en eventuell verktygs-

låda. Nära skrinet låg en lång järnkedja och en järnhank till ett kärl. I mitten av båten hittades 

också en liten lerkruka, ett järnredskap med tre klor, pilspetsar, två betsel och ett par järnkrokar 

(Stolpe 1884 – 1891). Graven daterades till 800 – 850 e. Kr. (Arbman 1980).  

Båtgrav V hade, precis som grav II, förstörts vid grävningen av diket. Gravens längd var cirka 

5 meter och var mer rektangulär än båtformad och saknade båtnitar vilket ifrågasätter om det 

funnits någon farkost alls i den här graven. I graven låg en spjutspets, två delar av en järnkedja 

med varsin dubbelkrok i var ände som har utgjort en skerding, ett knivblad och 34 små spikar 

som tillhört ett kärl. Graven daterades till 1000 – 1050 e. Kr. (Arbman 1980; Stolpe 1884 – 

1891).   

En av de fyndfattigare gravarna var grav VI där det, på grund av plundring, varken hittades 

båtnitar eller skelett från människa eller djur. Den är daterad till 850 – 900 e. Kr. och innehöll 

endast några hästtänder samt några järnbeslag, skrinhandtag, en sköldbuckla, några järnkrokar 

och en järnkedja (Arbman 1980; Stolpe 1884 – 1891). 

En av de största gravarna på gravfältet var båtgrav VII som var cirka 9 meter lång och innehöll 

klinknaglar efter båten som låg i nästan orubbat läge i hela graven. Det hittades inga spår efter 

liket och graven hade utsatts för plundring. I graven hittades fyra hästar, två på var sida av båten 

och lämningar efter ett nötkreatur och två hundar. Vid två av hästhuvudena hittades två järn-

betsel med stora ringar och mellan hundarna hittades delar av ett järnkoppel. Det hittades också 

ett enklare järnbetsel, några seldonbeslag av järn, pilspetsar, ett praktfullt betsel vars remmar 

var prydda med förgyllda bronsbeslag, sax, bryne, syl, ett hovjärn, en järnkrok och en pärla. Ett 

unikt smycke hittades också i graven i form av ett treflikigt förgyllt bronssmycke med djurhu-

vuden i var ände (Stolpe 1884 – 1891). Graven daterades till 750 – 800 e.Kr. (Arbman 1980).   

I grav VIII hittades bara en klinknagel vilket gör att det är tveksamt om graven har inhyst någon 

farkost överhuvudtaget. Schaktet var också mer rektangulärt än båtformat. I schaktet hittades 

två hästar som legat mule mot mule. Mellan dem låg en järnkedja som kopplade samman häs-

tarna betsel. Det hittades också ett skelett från en större hund och ben från ett får. I gravens 

mittlinje låg några järnredskap som inte gått att benämna vid namn eller användningsområde. 

Utöver det hittades stycken av en järnkedja med krokar, en liten kniv, ett spjut och en järnring 

med märla (Stolpe 1884 – 1891). Gravens datering är cirka 850 e.Kr. (Arbman 1980). 

Den största båtgraven på gravfältet är båtgrav IX som är daterad till 950 e.Kr. (Arbman 1980). 

Båtens klinknaglar låg helt orubbade och bildade konturerna av en 9,7 meter lång båt. I den här 

graven påträffades skelettet av den döde, en man. Hans huvud hade fallit ner på bröstkorgen 

med hjässan mot bäckenet och det vänstra skenbenet låg omvänt. Den döde hade suttit upprätt 
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med högra benet utsträckt och det vänstra benet uppdraget, vilket förklarar varför skallen och 

skenbenet låg som de gjorde. Vid mannen låg ett tveeggat svärd, ett eneggat svärd, en benkam 

i sitt fodral, en flintbit, en kniv, en bunt pilar, ett bryne av skiffer, ett järnverktyg med sågtänder 

och ett stort ringspänne av järn. Nära svärdet låg två sköldbucklor. Vid svärdsspetsen låg en 

stor järnyxa och en lång, smal spjutspets. Spelbrickor förekommer också i graven, fyra stycken 

av ben hittades vid mannens nacke, en vid höften och femton stycken en bit från svärdsspetsen. 

Ett silvermynt låg vid mannens hjässa, präglad år 914 – 943. I båtens för hittades två selbågs-

beslag med förgyllningar, två små järntrensar till betsel med en kedja igenom. I kedjan satt en 

ring med två märlor. Vid betslet hittades också fragment av järnbeslag till remtyg, järnkrokar 

och hakar. Utanför båten låg två hästar med huvudena mot varandra och mellan huvudena låg 

en järngryta med platt grepe. Hästarna hade broddade hovar och vid ett av hästhuvudena låg en 

järnkedja med lekan och ringar och. Utanför båten hittade tre hundar, två större och en mindre. 

Ett litet järnredskap med tre klor, några järnringar och en järngrepe hittades i närheten. Sist men 

inte minst hittades två smala järnskenor och en platt nästan rund sten av glimmerskiffer med 

inristade detaljer i form av fyra koncentriska cirklar och något som liknar blad som skjuter ut 

från cirklarna (Stolpe 1884 – 1891). 

I närheten av båtgrav I hittades båtgrav X som också innehöll klinknaglar efter en klinkbyggd 

båt. Båten tordes ha varit ungefär 9,6 meter lång. På grund av plundring och dåliga bevarings-

förhållanden hittades få fynd. Det hittades fragment av en ringbrynja och sköldbeslag, benfrag-

ment från en häst vars hovar varit broddade, en järnkittel, ett järnbetsel, en stor sax, en kniv och 

ett järnredskap i form av ett halster av samma typ som i grav I men betydligt mindre. Inga 

mänskliga kvarlevor hittades och graven daterades till 575 – 600 e. Kr. vilket gör den till den 

äldsta båtgraven på gravfältet (Arbman 1980; Stolpe 1884 – 1891) 

Båtgrav XI bestod av en cirka 9,5 meter lång båt. Det enda som återstod av båten var klinknag-

larna. I båtgraven hittades en järnkittel, en spjutspets av järn, ett betsel, ett halster av samma 

utseende som de tidigare nämnda fast mindre, bronsbeslag som kan ha suttit på ett dryckeshorn 

och ett spetsigt järnredskap som tolkades som ett stekspett. Vidare hittades också en skerding, 

en hammare, fragment från en ringbrynja, kantbeslag och sköldbeslag till en rund sköld samt 

fynd av ytterligare en sköld som hittades i närheten av den första. När det kommer till djur 

hittades enbart tre hästar, andra lämningar efter djur och den gravlagde saknades. Hästarnas 

hovar har varit broddade. Personen i graven tolkades som en man i och med den hjälmkam som 

också hittades i graven och som påminner om den kam som satt på den förstörda hjälmen i grav 

I. Några kvarlevor av den döde hittades dock inte. Graven är daterad till 600 – 650 e.Kr (Arb-

man 1980; Stolpe 1884 – 1891). 

Båtgrav XII grävdes ur 1893 tillsammans med båtgrav XIII och XIV. Graven hade utsatts för 

plundring. Båten beräknades vara cirka 11 meter lång och vid upptäckten av graven påträffades 

delar av en hjälm, en sköld, två tveeggade svärd, ett eneggat svärd och glasbägare. När graven 

väl började undersökas hittades också beslag tillhörande skölden som hittades vid upptäckten 

av graven, en sköldbuckla till ytterligare en sköld, två betsel, pilspetsar, en spjutspets av järn, 

ett tjugotal spelbrickor av ben, fragment av en tärning, hammare, kniv, sax, rembeslag av brons, 

broddar, märlor av järn och ytterligare beslag av järn och brons.  Bland benmaterialet hittades 

skelett av två hästar, ett nötkreatur, två stora hundar, fågel och tre svin. Av personen i graven 

påträffades bara fragment av bäckenbenet och lårbenshuvudet (Stolpe & Arne 1912). Graven 

är daterad till 650 e. Kr. (Arbman 1980).  
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I Båtgrav XIII hittades enbart fragment av lår och skenben av den döde tillsammans med en 

någorlunda välbevarad lädersko. Graven var i dåligt skick då senare anläggningar orsakat stor 

skada på båten som beräknades ha varit cirka 6 meter lång. Förutom båtens järnnitar som hitta-

des i oordnade rader hittades också ett par märlor av järn, ett bronsfat, en järnkedja, ett järn-

handtag och rester av två hästskelett (Stolpe & Arne 1912). Graven daterades till cirka 1000 

e.Kr. (Arbman 1980). 

Slutligen har vi båtgrav XIV. Båten var ungefär 7,9 meter lång och av den döde återstod bara 

fragment av skelettet men av fynden tolkades den döde som en manlig krigare som hade fått 

med sig vapen och utrustning i form av en hjälm, ett tveeggat svärd, ett bälte med bronsbeslag 

kring midjan och en kniv hängandes i denna. Nära den döde hittades också en sköld, en stor 

ullsax, ytterligare tre knivar, ett spjut och färdkost bestående av slaktdelar av gris, nöt och får. 

Av hela djur påträffades bara skelett från två stora hundar samt delar av en häst som legat i 

båtens akterdel utrustad med broddar, betsel och beslag till en förmodad sadel och stigbyglar. 

Graven är daterad till senare hälften av 600 – talet (Stolpe & Arne 1912). 

 

Tabell 2 Sammanställning av fynden i båtgravarna i Vendel 

Grav-

nummer 

Datering 

e.Kr 

Artefakter Djur Osteo-

logiskt 

Arkeolo-

giskt 

I 675 – 700 Järngryta, sax, bryne, betsel, 

järntång, järngaffel, järnket-

ting, spjutspets, järnkoppel, 

halster, broddar, hjälm, 

sköldbucklor, svärdslida till 

eneggat svärd, tvåeggade 

svärd, fragment av ring-

brynja, glasbägare 

Häst, får, 

hund, nöt-

kratur, 

gås, sugga 

? Man 

II 900 Sköldbuckla av järn, skiffer-

bryne, pilspetsar 

Häst ? Man 

III 800 Halster, broddar, järnbeslag 

efter hundkoppel, järnbetsel, 

stigbyglar, järnkrok, pilspet-

sar, praktfullt betsel, kniv, 

sax, sex glaspärlor, bryne, 

spelbrickor av ben, diverse 

järnbeslag.  

 

Häst, nöt-

kreatur, 

hund, får, 

galt, gås, 

anka, 

berguv, 

trana, jakt-

falk,  

 

? Man/Kvinna 

(på grund av 

pärlorna) 

IV 800 – 850  Halster med fem klor, järn-

gryta, skrin, järnnyckel, sax, 

bryne, kniv, hammare, hals-

ter med tre klor, pilspetsar, 

lerkruka, järnkrokar, betsel. 

 

Häst ? Man 

V 1000 – 

1050  

Spjutspets, järnkedja med 

dubbelkrokar (skerding), 

knivblad, 34 småspikar till 

ett kärl.  

? ? Man 
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VI 850 - 900 Järnbeslag, skrinhandtag, 

sköldbuckla, järnkrokar, 

järnkedja. 

 

Häst (tän-

der) 

? Man 

VII 750 - 800 Järnbetsel, järnkoppel, sel-

donbeslag av järn, pilspetsar, 

praktfullt betsel, sax, bryne, 

syl, hovjärn, järnkrok, pärla, 

treflikigt förgyllt brons-

smycke med djurhuvuden. 

Häst, nöt-

kratur, 

hund.  

? Man 

VIII 850  Järnkedja, järnredskap av 

okänd karaktär, liten kniv, 

spjut, järnring med märla 

 

Häst, 

hund, får. 

? Man 

IX 950 

 

 

Tveeggat svärd, eneggat 

svärd, benkam, flintbit, kniv, 

pilspetsar, skifferbryne, järn-

verktyg med sågtänder, ring-

spänne, sköldbucklor, järn-

yxa, spjutspets, spelbrickor, 

silvermynt, selbågsbeslag, 

järntrensar till betsel, kedja, 

ring med märlor, järnbeslag 

till remtyg, järnkrokar, ha-

kar, järngryta, halster med 

tre klor, järnringar, järn-

grepe, rund sten med inrist-

ningar. 

Häst, 

hund.  

? (Ske-

lettpå-

träffa-

des.) 

Man 

X 575 – 600 Fragment av ringbrynja, 

sköldbeslag, järnkittel, järn-

betsel, stor sax, kniv, litet 

halster, broddar. 

Häst ? Man 

XI 600 – 650 Järnkittel, spjutspets, betsel, 

halster, bronsbeslag, 

stekspett, skerding, ham-

mare, fragment av ring-

brynja, beslag till sköld, 

sköld, hjälm, broddar. 

Häst ? Man 

XII 650  Hjälm, sköld, tveeggade 

svärd, eneggat svärd, glasbä-

gare, sköldbeslag, sköld-

buckla, betsel, pilspetsar, 

spjutspets, spelbrickor av 

ben, tärning, hammare, kniv, 

sax, broddar, rembeslag, 

märlor. 

Häst, nöt-

kreatur, 

hund, få-

gel, gris.  

 

? (Frag-

ment av 

bäcken-

ben och 

lårbens-

huvud) 

Man 

XIII 1000 Lädersko, märlor, bronsfat, 

järnkedja, järnhandtag 

Häst ? (Frag-

ment av 

lår och 

Man 
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sken-

ben.) 

XIV 650 - 700 Hjälm, tveeggat svärd, bälte 

med bronsbeslag, knivar, 

sköld, ullsax, spjut, broddar, 

betsel, beslag till sadel och 

stigbyglar. 

Häst, 

hund, 

slaktdelar 

av nötkra-

tur, gris, 

får.  

 

? Man 

 

 

3.4 Tuna i Badelunda 

 

Gravfältet i Tuna i Badelunda i Västmanland upptäcktes och grävdes ut 1952 – 1953. Den första 

graven som grävdes ut var den guldrika graven grav X som troligen anlagts för en kvinna från 

300 e. Kr. Vid fortsatt undersökning av gravfältet upptäcktes kammargravar, brandgravar och 

åtta båtgravar. Alla båtgravar var placerade i NO-SV riktning. Båtarna visade sig bestå av både 

stockbåtar och klinkbyggda båtar och var mellan 4,5 – 7 meter långa. Båtgravarnas innehavare 

har tolkats som kvinnor gravlagda i en daterad ordning med en kvinna per generation under 

perioden 600 – 1000 e.Kr. Dock förekommer det luckor i ordningen där gravar saknas för att 

generationsordningen ska bli komplett vilket kan bero på att vissa gravar förstörts och vissa 

ännu inte hittats (Nylén, Schönbäck & Nockert 1994). Det kvinnliga båtgravsinnehavarna tol-

kades som mycket välbärgade på grund av den rika dräkten de fick med sig i gravarna. Dock 

skiljer sig inte gravgåvorna mycket från vad andra förmögna järnålderskvinnor fick med sig i 

gravarna. Den stora skillnaden är att kvinnorna i Badelunda begravdes i båtar vilket har tolkats 

som att de hade ett starkt samband med en fruktbarhetskult (Nylén et al. 1994, ss. 150 – 156). 

Fynden som presenteras i gravbeskrivningarna här nedanför hittas även i en sammanställande 

tabell i slutet av gravbeskrivningarna för Tuna i Badelunda (Tabell 3). 

I båtgrav 23 B hittades inga mänskliga kvarlevor och av båten hittades bara spikar och nitar. 

Den döde tolkades som en kvinna i och med de smycken och föremål som följde med i graven 

som ses som mer kvinnliga gravgåvor. Kvinnan hade troligtvis placerats i en halvsittande ställ-

ning, vilket gjort att hennes smycken rasat ner framför henne när skelettet fallit ihop av för-

multningen. I graven hittades två ovala spännbucklor, ett runt spänne, en kniv med rester av ett 

träskaft, ett nålhus av järn och en järnring med rester efter två hängen som möjligtvis kan tolkas 

som en så kallad votivring. Ett ovanligt fynd som hittades var två hästbroddar som tydligen 

redan varit använda när de lades ner i graven. Dock så hittades inga spår efter någon häst i eller 

utanför graven. Graven daterades till cirka 900 – 950 e. Kr (Nylén et al. 1994, ss. 87 – 93, 156). 

Båtgrav 35 tolkades vara anlagd för en ung kvinna efter en osteologisk bedömning av tandemalj 

från en tandrad samt delar av ett underarmsben. Hon hade, liksom kvinnan i grav 23 B, troligen 

placerats i en halvsittande ställning vilket gjort att de föremål hon bar föll av henne och ner i 

hennes knä vid förmultningen. I graven hittades ett ryggknappsspänne med granater, ett likar-

mat spänne, en oval spännbuckla av brons, två volutformade bronshängen vars hoprullade ändar 

är utformade som djurhuvuden, ett ovalt hänge, en bronspärla, en kniv, skärvor av ett lerkärl 



18 
 

samt 33 glaspärlor i olika färger och former. Graven daterades till cirka 800 e.Kr. (Nylén, 

Schönbäck & Nockert, 1994, s. 36; Nylén et al. 1994, ss. 94 – 99, 156).  

I Båtgrav 46 B hittades en kniv, beslag och spikar från ett möjligt skrin, en järnring med märla, 

en ten, fem glaspärlor samt cirka 300 nitar och spikar. Av den döde påträffades inga ben eller 

andra kvarlevor men genom pärlfynden, avsaknaden av manliga föremål i graven samt det fak-

tum att resten av gravfältets båtgravar innehåller kvinnor tolkades även den här gravinnehava-

ren som en kvinna. Graven är svårdaterad men kan ha anlagts mellan 600 – 800 e. Kr (Nylén et 

al. 1994, ss. 100 – 107).  

Kvinnan som gravlades i båtgrav 48 tros ha varit mellan 20 – 40 år gammal enligt den under-

sökning som gjorde av de benrester från revbensfragment som hittades i graven. I graven fick 

hon med sig hängen av brons och silver, ett korsformigt spänne av tenn, två ovala spännbucklor, 

ett nålhus i brons, knivar, pincett, sax, fragment av en kedja, ett bryne, ringar, pärlor av glas, 

ben och bärnsten samt fragment av läder och textil. Ett fynd som hittades som dock inte kan 

räknas med i den gravlagdas utrustning är en holkyxa från bronsåldern som troligen tillhört en 

äldre grav som rörts upp genom senare aktiviteter på gravfältet. Graven är daterad till 950 – 

1000 e. Kr (Nylén, Schönbäck & Nockert 1994, s. 82; Nylén et al. 1994, ss. 108 – 111, 156).  

I båtgrav 75 hittades den bäst bevarade båten på gravfältet. Graven är också den mest kompletta 

begravningen även om många metallföremål förstörts på grund av dåliga bevaringsförhållan-

den. Rester från tandemalj, kranium och handledsben ger bedömningen att den gravlagda är en 

vuxen kvinna. Kvinnan har vilat på en säng eller en bår över båtens tofter, placerad i en halv-

sittande ställning iklädd sina finaste kläder och smycken som fallit ner i knät på kvinnan vid 

kroppens förmultning. Begravningen har troligen ägt rum under sommarhalvåret eftersom kvin-

nan verkar ha vilat på en bädd av mossa, gräs och fräken. I graven fick kvinnan med sig en 

smyckeutrustning bestående av två ovala spännbucklor, ett likarmat spänne, en bronskedja och 

fjorton hängen vars dekorationer i upphöjd relief verkar ha pressats dit med hjälp av arabiska 

mynt. Tolv av dessa hängen var identiskt likadana. Vidare ingick även 140 pärlor av glas, brons 

och bärnsten som tillsammans med silverhängena har bildat halsband. Den döda bar även en 

armbygel runt varje handled samt en tunn armring av brons runt vänster handled. Sidenband 

och tygrester påträffades vid spännbucklorna av både ylle och lin, troligtvis en del av kvinnans 

dräkt. Kvinnan hade även fått med sig saker till sitt husgeråd som hittades i främre delen av 

båten. Husgerådet bestod av ett laggkärl, en rund stor ask av björknäver, ett ovalt träfat, en 

rektangulär träask, ett lerkärl, en träsked, ett tråg, en trätallrik och en träbägare. I tråget tillsam-

mans med trätallriken låg också ett bryne av grå skiffer. Graven är daterad till cirka 850 e. Kr. 

(Nylén, Schönbäck & Nockert 1994, ss. 44–50; Nylén et al. 1994, ss. 112–124, 156).  

Mellan cirka 1025 – 1050 e. Kr. gravlades personen i båtgrav 76. Personens tolkades också som 

en kvinna trots svårigheter att osteologiskt kunna bedöma det då endast ett fåtal fragment av 

tandemalj återstod. Resten av graven var relativt fyndfattig och innehöll en pärla, en bronsring, 

en kniv, en brodd till häst och ett silvermynt, en anglosaxisk penny, präglad för Ethelred II 

mellan år 1009 – 1015. Bronsringen var svår att tolka vad den kunde ha använts till, antingen 

som armring eller ringspänne. Dess placering talar emot en armring men om det är ett ring-

spänne, som tolkas som ett manligt föremål tillhörande mannens dräkt, blir frågan om den grav-

lagdas kön mer komplicerad (Nylén, Schönbäck & Nockert 1994, ss. 74 – 76; Nylén et al. 1994, 

ss. 127, 156).  
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Båtgrav 79 stack ut från de andra båtgravarna då själva båten verkar ha placerats upp och ned 

som ett skydd över den döda. Senare har båten tippat åt sidan, av sig själv eller av mänsklig 

hand är svårt att avgöra men det faktum att den dödes ägodelar hittades på schaktbottnen och 

inte i resterna av den dåvarande båten tyder också på att personen gravlades annorlunda. Det är 

möjligt att det kan vara fråga om plundring där båten att knuffats omkull för att kunna komma 

åt gravgodset. Inga spår efter den glavlagda hittades men graven har tolkats som anlagd för en 

kvinna. Bland fynden hittades ett runt bronsspänne, fragment av en nyckel och ett skrin, en 

kniv, en dragkrok, ett bleck, en järnten och elva glaspärlor. Dragkroken tolkas som en typ av 

dragkrok som användes till vagn- eller slädutrustning. Graven är daterad till cirka 900 – 950 e. 

Kr. (Nylén et al. 1994, ss. 130 – 138, 156).   

Den sista graven, båtgrav 84, anlades cirka 1000 – 1025 e. Kr. Av den döda återstod inga kvar-

levor men genom gravföremålen tolkas den döda som en kvinna. I graven hittades ett ring-

spänne, fragment av guldfolium, fragment av skrin, ett silverhänge, ett silvermynt, en skänkel-

sax, en kniv, två ringar som sitter ihop med en tredje, en brodd, ett bleck, en ten samt 18 pärlor 

av glas, karneol och bergkristall. Avsaknaden av det typiskt för periodens kvinnliga dräktspän-

nen kan ha att göra med både gravplundring eller de dåliga bevaringsförhållandena (Nylén et 

al. 1994, ss. 138 – 147).  

 

Tabell 3 Sammanställning av fynden i båtgravarna i Tuna i Badelunda 

Grav-

nummer 

Datering 

e.Kr 

Artefakter Djur Osteo-

logiskt 

Arkeologiskt 

23 B 900 – 950 Ovala spännbucklor, 

runt spänne, kniv, 

nålhus, votivring, 

hästbroddar. 

- ? Kvinna 

35 800 Ryggknappsspänne 

med granater, likar-

mat spänne, spänn-

buckla, bronshängen 

med djurhuvuden, 

ovalt hänge, brons-

pärla, kniv, lerkärl, 

glaspärlor. 

- Kvinna 

(ung) 

- 

46 B 600 – 800  Kniv, beslag och spi-

kar från ett skrin, 

järnring med märla, 

ten, glaspärlor.  

- 

 

? Kvinna 

48 950 – 1000  

 

Brons- och silver-

hängen, korsformigt 

spänne, ovala spänn-

bucklor, nålhus, kni-

var, pincett, sax, 

kedja, bryne, ringar, 

glas- ben- och bärn-

stenspärlor, läder- 

- Kvinna 

20 – 40 

år  

- 
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och textilfragment, 

holkyxa. 

75 850 

 

 

Ovala spännbucklor, 

likarmat spänne, 

bronskedja, hängen 

med pressade relief-

dekorationer från 

arabiska mynt, glas- 

brons- och bärn-

stenspärlor, silver-

hängen, armbyglar, 

armring, tygrester, 

laggkärl, björknäve-

rask, träfat, träask, 

lerkärl, träsked, tråg, 

trätallrik, träbägare, 

bryne.  

- Kvinna 

(vuxen) 

- 

76 1025 – 1050  En pärla, bronsring 

(armring eller ring-

spänne?), kniv, häst-

brodd, silvermynt. 

- ? Kvinna(/Man?) 

79 900 – 950  Runt bronsspänne, 

nyckel, skrin, kniv, 

dragkrok, bleck, 

järnten, glaspärlor.     

- ? Kvinna 

84  1000 - 1025 Ringspänne, guldfo-

lium, fragment av 

skrin, silverhänge, 

silvermynt, skänkel-

sax, kniv, ringar, 

hästbrodd, bleck, 

ten, pärlor.  

- ? Kvinna 

 

 

3.5 Gamla Uppsala 
 

Gravfältet vid Prästgården i Gamla Uppsala upptäcktes 1972 till följd av ett byggarbete. Året 

därpå påbörjades själva utgrävningen av gravfältet där arkeologerna hittade fem brandgravar, 

en hästgrav och fyra båtgravar. Båtgravarna var placerade i NO-SV riktning med undantag för 

båtgrav 3 som var placerad i OSO-VNV riktning. Båtgravarna 1, 2 och 3 bestod av klinker-

byggda båtar och båtgrav 36 av en stockbåtstyp. Båtarnas längd har varit mellan 5 – 7 meter 

och är beräknat efter de rester av båtarna som gick att bedöma i båtgravarna 1 och 3 (Nordahl 

& Malmius 2001, ss 67 - 73). Personerna gravlagda i båtarna har tolkats som att de hade en hög 

social ställning med tanke på det rika gravgodset de fick med sig. Men ytterligare tolkningar är 

svåra att göra då materialet är för litet, bara två av fyra båtgravar innehöll tillräckligt med före-

mål för att kunna bilda en uppfattning om de gravlagda (Nordahl & Malmius 2001, ss 65 – 66). 
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En tabell (Tabell 3) med en sammanfattning över gravfynden i Gamla Uppsala hittas i slutet av 

gravbeskrivningarna. 

Båtgrav 1 innehöll skelettet av en man i 35 – 45 årsåldern. Vid undersökningen av schaktet 

konstaterades det att båtgraven hade utsatts för plundring inte alltför lång tid efter att den döde 

hade gravlagts. Detta visade sig dels genom avsaknaden av vapen och dels genom att kroppen, 

som troligen hade välts över på sidan vid plundrarnas framfart, låg förvånansvärt samlat i gra-

ven. Den döde hittades vid undersökningen liggande på styrbords sida med framsidan neråt och 

benen uppdragna mot båtens sida. Skelettets kön och ålder bedömdes genom höftbenen, under-

käkens form, skelettets storlek samt tandförslitningen i underkäken. Ovanpå mannens bäcken 

hittades ett eldstål och intill det hittades en kniv som kan ha suttit i mannens dräkt. Den döde 

kan ha vilat på en björnfäll då det hittades fyra björnklor. I resten av graven hittades 23 spel-

brickor av ben med hål i mitten, tio pilspetsar, järnrester av ett träskrin som innehöll en kam, 

en syl, en järnbarr och ett flintstycke. En hammare hittades som kan ha legat i skrinet tillsam-

mans med de andra föremålen.  Det hittades också rester efter ett träkärl, ett lerkärl och en 

torshammarring. På styrbord sida i båtens främre del hittades skelettet av en häst som placerats 

på buken med benen hopdragna under sig. Hästen hade en brodd vid varje hov och på bakdelen 

låg ett femtiotal rombiska bronsbleck. Resten av hästens utrustning bestod av fyra långsmala 

järnbleck, tre dragkrokar av järn, två rangel och delar av ett betsel. Utöver hästen hittades också 

skelettet från två hundar samt slaktrester från svin, nöt, får och fågel. Graven daterades till 

perioden mellan slutet av 800 – talet och början 900 – talet e. Kr (Nordahl & Malmius 2001, ss. 

13 – 30, 93 – 94).  

Båtgrav 2 var svårt skadad på grund av ett modernt källarbygge men också efter att ha utsatts 

för plundring. Det hittades inga benrester från människa men ben från en häst och en katt hitta-

des. Benrester från svin och får hittades som visade att de hade slaktats innan nedläggningen. 

Hästen hade två broddar liggande vid framhovarna. Resten av fynden bestod av två söljor, två 

tunnband efter ett träkärl med en lyftring i kanten på det ena bandet som troligen har suttit i 

träkärlet, handtag av järn som kan ha suttit på ett skrin, en ring med märla, ett järnbeslag och 

två krokar som kan ha använts som dragkrokar. Graven var svår att tidsbestämma med den är 

troligen från vikingatiden och den dödes kön var omöjligt att bestämma (Nordahl & Malmius 

2001, ss. 35 – 40). 

Ännu en båtgrav som var omöjlig att köns- eller åldersbestämma var båtgrav 3. Ett fåtal ben-

fragment från människa hittades. Graven är fyndfattig och har, precis som de andra båtgravarna, 

troligen blivit utsatt för tidigare plundring. Graven dateras till vikingatid. Innehållet i graven 

bestod av nitar och spikar från själva båten, en kam, en järnring med märla, en låsfjäder, några 

järnbeslag, smältklumpar, ett bryne och ett halvcirkelformat böjt järnband. Järnbeslagen kan ha 

varit en del av ett skrin som bland annat kammen har legat i. Ovanpå graven hittade djurben 

från häst, svin, får, hund och nöt som tros att tillkommit senare och därför inte har med själva 

båtgraven att göra (Nordahl & Malmius, ss. 41 – 43, 94). 

Slutligen har vi den sista undersökta båtgraven, båtgrav 36, som till skillnad från de andra tre 

båtgravarna inte visar några tecken på plundring. Ben i form av skalle och fragment av revben, 

armar och ben visade på att den döde hade lagts på vänster sida med lätt uppdragna ben. Den 

gravlagda bedömdes vara en äldre kvinna och på grund av tändernas förslitning torde hon ha 

varit minst 45 år gammal. På bröstet hade den döda kvinnan fått med sig en smyckeuppsättning 

bestående av två ovala spännbucklor, ett likarmat spänne, en kedja av brons, 60 glaspärlor, en 
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liten spiral av silvertråd, en ring av brons och silver, två hängen i form av mynt, en ögla av 

silver till ytterligare ett hänge samt ett bronshänge föreställande en liten kvinnofigur. I närheten 

låg också fragment av ett nålhus av ben och fem små skivor av glas som kan vara så kallade 

paljetter som kan ha suttit i kvinnan dräkt. I midjehöjd med kvinnan låg en kniv och en ring av 

brons. I båtens västliga del hittade en hank till ett träkärl och benfragment från ett obestämt 

djur. Utanför båten hittades skelettet av en hund och i båtens för hittades ben av en höna. Graven 

daterades till 800 – talet e. Kr. (Nordahl & Malmius, ss. 46 – 58, 94).  

 

Tabell 4 Sammanställning av fynden i båtgravarna i Gamla Uppsala. 

Grav-

nummer 

Datering 

e.Kr 

Artefakter Djur Osteolo-

giskt 

Arkeolo-

giskt 

1 Slutet av 

800 – 

början av 

900 – ta-

let.  

Eldstål, kniv, björnklor, 

spelbrickor, pilspetsar, 

rester av ett skrin, kam, 

syl, järnbarr, flintstycke, 

hammare, träkärl, lerkärl, 

torshammarring, häst-

broddar, brons- och järn-

bleck, dragkrokar, rangel, 

betsel.  

Häst, hund, 

gris, nötkrea-

tur, får, fågel. 

 

Man 35 – 

40 år 

- 

2 Vikinga-

tid: Svår-

daterad 

Hästbroddar, söljor, tunn-

band efter ett träkärl, 

handtag till ett skrin, ring 

med märla, järnbeslag, 

krokar. 

Häst, katt, gris, 

får. 

 

? ? 

3 Vikinga-

tid: Svår-

daterad 

Kam, järnring med märla, 

låsfjäder, bryne, järnbarn, 

beslag till ett skrin.  

Häst, gris, får, 

hund, nötkrea-

tur. 

? ? 

36 800 Spännbucklor, likarmat 

spänne, bronskedja, 

glaspärlor, spiral av sil-

vertråd, ring, hängen i 

form av mynt, hänge i 

form av kvinnofigur, nål-

hus, glaspaljetter, kniv, 

träkärl. 

Hund, höna.  

 

Kvinna 

45< år 

- 
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4. Metod 

Jag har under mitt arbete använt mig av litteraturstudier för att kunna genomföra mitt arbete. 

För att få fram information om de tre utvalda gravfälten har jag främst utgått från de rapporter 

som skrivits i samband med undersökningarna av gravfälten. Från rapporterna har jag kunnat 

få fram beskrivningar av gravarna, fynden och de könsbedömningar som gjorts.  

För resten av arbetet har jag inhämtat information från olika håll. Jag har använt mig av inform-

ation i form av böcker och artiklar som finns på universitetsbiblioteket i Kalmar och Växjö och 

även fjärrlånat från andra universitetsbibliotek. Många av mina källor som jag har använt mig 

av har jag funnit tack vare att jag har funnit kandidat- och masteruppsatser, som behandlar 

liknande ämnen som det jag har valt att skriva om, där författarna har använt sig av källor som 

jag har kunnat söka upp och använda mig av. Jag har genom andras arbeten därför fått väldigt 

mycket tips på vilken litteratur jag själv skulle kunna använda mig av för att genomföra arbetet.  

När det kommer till själva analysen av gravfälten har jag utgått från gravfynden. Mitt intresse 

låg inte i att analysera vartenda fynd utan snarare titta på det stora hela och analysera fynd som 

både stack ut eller förekom på bara ett gravfält eller fynd som förekom i både en tolkad mans- 

och en tolkad kvinnograv. Fynd som visar på lyx eller kopplingar till kult eller religion intres-

serade mig också.   

Det som har varit svårast rent källkritiskt har varit att behandla äldre källor på rätt sätt. Rappor-

ten samt artikeln om Vendel som jag använt mig mycket av för gravarnas och fyndens beskriv-

ning är båda skrivna på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och de tolkningar som 

gjordes av materialet då behöver inte vara aktuellt idag. Bilden av manligt och kvinnligt såg 

annorlunda ut då jämfört med nu plus att vi idag är medvetna om de stereotypiska könsrollerna 

som vi själva skapat vilket gör att dessa källor får läsas med en nypa salt.  
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5. Genomförande av analys 

5.1 Vapen 
 

5.1.1 Svärd 

 

Svärden som hittats i Vendel är både tveeggade och eneggade. Det eneggade svärdet har funnits 

sen innan vår tideräknings början men utvecklades under första århundradet e.Kr. till ett dub-

beleggat kortsvärd, inspirerat av det romerska svärdet gladius. De ersätts i sin tur med det dub-

beleggade långsvärdet, i romarriket känt som spatha. Svärdsklingor importerades från romarri-

ket och senare under vendeltiden från den för närvarande stormakten, det frankiska riket. 

Klingor importerade utifrån, men handtag och beslag tillverkades av lokala hantverkare i nor-

den (Andersson 2017, ss. 75 – 76). Ett av de bäst bevarade svärden hittades i Vendel grav I. 

Handtaget är smyckat med linje- och djurmotiv och består av silver, niello, granater och stenar 

(Hildebrand 1884 – 1891). Svärden har, som tidigare nämnts, kommit att tolkas som en del av 

den manliga krigaridentiteten. Men svärdet kan också tolkas på andra sätt. Niklas Björk (2013) 

tar i sin kandidatuppsats upp hur vapen kan tolkas på olika sätt och diskuterar vad andra forskare 

har för teorier kring vapen i gravar. Svärdet kan till exempel ses som en gåva som gavs från 

kungamakten till en utvald person medan den levde eller när den dog. Svärdet kan ha getts till 

en krigare i utbyte mot att den ställde upp för kungamakten i krigstider som inhyrd soldat 

(Stjerna 2001 refererad i Björk 2013, s. 30). Svärd kan också ha haft symboliska värden och 

använts som ceremoniella föremål och paradvapen (Andersson 2017, s. 76) eller tjänat som 

prestigeföremål som visar på status och makt (Nordberg 2002). 

 

5.1.2 Spjut 

 

Spjutet är ett vapen som har starka kopplingar till Oden då Oden själv bar spjut. Enligt fornnor-

disk mytologi slungade Oden alltid iväg sitt spjut på krigsfältet för att visa att kriget hade börjat 

(Kitzler 2000). Spjutet har en rituell betydelse då det tros att spjutet användes vid begravningar 

för att avsluta begravningsritualen. Genom att deponera spjut i graven förhindrades den döde 

från att gå igen och vigde samtidigt den döde åt Oden. Spjutspetsar har också hittats deponerade 

i stolphål för att bringa tur, lycka och fruktbarhet, något som också kan kopplas till kulten 

(Kitzler 2000).  

 

5.1.3 Hjälmar  

 

Hjälmar förekommer endast i Vendel och hittades i gravarna I, XI, XII och XIV. Hjälmarna i 

Vendel är svåra att tyda hur de kan ha sett ut men hjälmen i grav I bestod bland annat av en 

hjälmkam av brons som gått över hjässan prydd med sneda linjer och krönt av en låg rygg. 

Hjälmkammen har avslutats i bakre änden med ett djurhuvud i brons och i främre delen av 

hjälmen med ett liknande djurhuvud som dock mynnar ut i ett människohuvud med 
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framskjutande haka och mustascher. Den främre delen har fungerat som ett nässkydd. Resten 

av hjälmen bestod av järn (Hildebrand 1884 – 1891, s. 40; Stolpe 1884 – 1891, ss. 9 – 10). 

Resten av hjälmen är svårtolkad men kopplingar kan dras till en annan mer fullständig hjälm 

som påträffats i Ultuna vars hjälm utgjordes av en halvsfärisk huva av korsande järnribbor. 

Sådana lämningar saknades dock i Vendel grav I men det hittades tunna järnplåtar föreställande 

olika figurer av både djur och människor som troligen har suttit på hjälmen (Stolpe 1884 – 

1891, ss. 9 – 10). Två beslag med samma utsmyckning som hjälmkammen har troligen fungerat 

som ögonskydd på hjälmen (Stolpe 1884 – 1891, ss. 9 – 10). Både hjälmkammarna och kind- 

och nackskydden är inspirerade av romerska hjälmar (Andersson 2017, s. 46).    

Av de fyra hjälmarna som hittades var hjälmen i grav XIV den bäst bevarade. Formen är den-

samma som Ulltunahjälmen och hade med ett fågelformat nässkydd, två bågar som gick från 

öra till öra och från panna till nacke och emellan dessa hade plåtar nitats fast inifrån. Hjälmen 

hade även kindskydd, där remmarna runt hakan troligen har suttit. Bronskammar har enbart 

suttit på tre av hjälmarna där kam saknades på hjälmen i grav XIV men däremot förekom det 

precis som på hjälmen i grav I järnplåtar med djur och människomotiv (Lindqvist 1925). En av 

plåtarna föreställde en ryttare till häst med fåglar som flyger framför och bakom honom och en 

orm som ligger framför hästen (Hildebrand 1884 – 1891, s. 40). En annan järnplåt föreställer 

två krigare varav en är förklädd till vildsvin. Båda krigarna har hjälmar med örnar på (Hedeager 

2011, s. 76). Lotte Hedeager (2011) diskuterar de betydelser vissa djur som avbildades under 

järnåldern hade. Vissa djur som avbildades sågs som kraftdjur som till exempel fåglar, ormar, 

örnar, vargar, och vildsvin. Ormen var ett av guden Lokes avkommor och var ett av de mest 

avbildade djuren. Dess förmåga att ömsa skinn gör den till ett djur som står för formskiftning 

och förmågan att agera utanför sin egen kropp, vilket kan kopplas till Oden som också var en 

formskiftare. Vildsvinet är det mest aggressiva djuret under järnåldern och med koppling till 

kriget symboliserar den vikten av att kämpa hänsynslöst ända in i döden (Hedeager 2011, ss. 

61 – 80, 85 – 86, 89 – 90).  

 

5.1.4 Sköldar  

 

Sköldar förekom bara i Vendel i gravarna I, II, VI, IX, X, XI, XII och XIV. Sköldar har använts 

sedan bronsåldern och tillverkades i tunn bronsplåt. Under järnåldern kom de första träsköl-

darna som från början var fyrkantiga innan de med tiden blev runda eller ovala. De kunde vara 

läderklädda eller målade i starka färger. Sköldbucklan var placerad på skölden och satt som 

skydd för handtaget på andra sidan för att skydda handen men användes också för att parera 

attacker. Sköldarna kunde vara smyckade med beslag av olika slag som kan ha haft en symbo-

lisk betydelse, de kan ha symboliserat social status eller militär rang hos bäraren. När sköldar 

hittas i järnåldersgravar hittas det oftast bara en och en. Men i vissa fall förekommer det fler än 

en i gravarna, i rika järnåldersgravar förekommer det oftast tre stycken. Just antalet tre kan bero 

på att det i isländska sagor berättas om krigare som utmanade varandra och där utmanaren hade 

rätten att nyttja tre sköldar. Det kan också bero på att den som använde sköldarna behövde flera 

att byta mellan eller att det var ett sätt att avskilja gravens föremål från varandra som skiljeväg-

gar (Andersson 2017, ss. 62 – 64). 

Sköldarna i Vendel har varit runda och konstruerade av hopsatta träribbor med en rännformig 

metallkant. Sköldbucklan har varit placerat i mitten och metallribbor har suttit över springorna 
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i skölden. Sköldbucklorna, som var det enda som återstod av sköldarna, har varit rikt dekorerade 

med djurornamentik och orneringar på både toppknapp, beslag och pressbläck. Beslagen och 

pressbläcken har suttit över hela sköldbucklan (Hildebrand 1884 – 1891).  

 

5.2 Dräktsmycken 

 

5.2.1 Smyckes- och pärluppsättningar 

 

De välbärgade kvinnorna under vendeltid och vikingatid bar de karakteristiska smyckeuppsätt-

ningarna bestående av pärlor, ringar, och hängen av olika slag. De hängde i flera rader över 

bröstkorgen och hölls uppe med hjälp av parspännen, vanligtvis ovala spännbucklor som också 

höll klädnaden på plats. Ett tredje spänne ingick också som kunde hålla fast sjalen vid halsen 

och bestod av antingen ett likarmat spänne, runt spänne eller ryggknappsspänne. Det var också 

vanligt att kedjor med allehanda små verktyg såsom sax och pincett fästes i utrustningen. De 

smycken som påträffades i gravarna i Tuna och Badelunda och i grav 36 i Gamla Uppsala ut-

gjorde en häpnadsväckande kostym för de gravlagda, som tolkades vara kvinnor. I så gott som 

alla gravar förekommer en uppsättning parspännen, ett tredje spänne, pärlor och hängen. Det 

intressanta med smyckeuppsättningarna är att föremålen i uppsättningen är unika ting som inte 

förekommer i dubbletter någon annanstans. Det kan tolkas som att föremålen i uppsättningen 

specialbeställdes av bäraren för att på så vis bygga upp sin personliga unika smyckeuppsättning 

(Nordahl & Malmius 2001; Nylén, Schönbäck & Nockert 1994; Nylén et al. 1994). Pärlor hit-

tades också i två av de manligt tolkade gravarna i Vendel (Stolpe 1884 – 1891). Fernstål be-

handlar pärluppsättningar i sin doktorsavhandling om grav X i Tuna i Badelunda (2004). Enligt 

Fernstål så var en pärluppsättning något som kvinnorna byggde upp under livets gång. Pärlupp-

sättningarnas olika mängd föremål kan förklaras med att de äldre kvinnorna hade haft längre 

tid på sig än de yngre att samla på sig föremål till uppsättningen. Under järnåldern fördes in-

formation, traditioner och historier vidare genom muntligt berättande. Kvinnor med pärlupp-

sättningar kan ha haft den viktiga rollen att förvalta och föra kunskap vidare och föremålen kan 

ha stått för olika delar av en berättelse. För att komma ihåg en berättelse kan föremålen ha suttit 

placerade i en viss ordning för att bäraren skulle kunna berätta historien rätt från början till slut 

(Fernstål 2004, 164 – 179).  

 

5.2.2 Ryggknappsspänne 

 

Ryggknappspännet som påträffades i grav 35 är ett typiskt statusföremål. Det är förgyllt med 

smårutig dekor med inläggningar av röda granater. På fot och huvud har det suttit halvrunda 

knoppar av horn eller ben som kontrasterat det gyllene spännet med sin vithet. Dessa spännen 

hör hemma på 700-talet och bars av kvinnor med hög social status (Nylén, Schönbäck & Nock-

ert, s. 38).  

 

5.2.3 Ringspänne 
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Ringspännena som hittades i grav 76 och 84 i Tuna Badelunda är ett intressant fynd att hitta i 

just en kvinnlig gravkontext även om det råder osäkerhet kring spännet i grav 76 då det skulle 

kunna vara en armring. Ringspännen påträffas oftast i mansgravar men förekommer undantags-

vis i kvinnogravar också. Att manliga föremål hittas i kvinnliga gravar kan förklaras med att 

det var vanligt att myndiga kvinnor lånade manliga attribut, vilket skulle kunna förklara ring-

spännena i grav 76 och 84. Ringspännen användes av männen för att fästa sin mantel. På 

kvinnodräkten kan spännet ha använts för att fästa den draperade sjalen (Nylén, Schönbäck & 

Nockert 1994, s. 76; Nylén et al. 1994, s. 146).  

 

5.2.4 Mynthängen 

 

Några av de intressanta hängena som ingick i kvinnornas smyckeuppsättning ska här behandlas 

kort. I grav 36 i Gamla Uppsala påträffades två hängen i form av mynt tillverkade i silver med 

delar av brons och järn. Mynten är arabiska och präglade år 763/764 e.Kr. (Nordahl & Malmius 

2001, s. 50).  I grav 75 i Tuna i Badelunda hittades fjorton runda hängen av tunt silverbleck 

vars mönster i upphöjd relief hade pressats dit med hjälp av faktiska arabiska mynt. Det var 

vanligt under vikingatid att bära och kopiera mynt för att använda som hängen. Det är däremot 

ovanligt att finna den här typen av ”mynt” i form av papperstunna bleck som pressats på riktiga 

mynt. Mynten består av arabisk text omgiven av tre pärlrader längs med kanten. Tolv av de är 

identiskt likadana. Hängena har öglor som betyder att de suttit i smyckeuppsättningen. På grund 

av att hängena är så tunna har det förmodligen en gång i tiden suttit ett förstärkande material på 

baksidan. Texten på mynten tyder på att mynten som blecken pressats mot har tillverkats i en 

av de stora myntorterna Wasit i Irak år 731/732 och 742/743. Tillverkningen av blecken har 

förmodligen också skett utanför nordiskt område i den muslimska världen då hantverket är så 

fint arbetat att en hantverkare i Norden inte kan ha bemästrat den tekniken som krävdes (Nylén, 

Schönbäck & Nockert 1994, ss. 58 – 56; Nylén et al. 1994, s. 115 – 117). 

 

5.2.5 Kvinnohänge 

 

Ett annat unikt hänge som ska behandlas är kvinnohänget som hittades i grav 36 i Gamla Upp-

sala. Hänget är av brons och föreställer en kvinnofigur. Hon har håret samlat i en knut i nacken 

och i händerna bär hon ett stort böjt horn. Av ansiktsdragen syns bara svaga konturer av ett öga 

och näsan. Kvinnans kläder består av en fotsidig klädnad i form av en särk. Ovanpå den bär 

kvinnan ett lite kortare plagg med en öppen kjol framtill och ett släp på ryggen. Ytterst bär 

kvinnan en sjal som går ner i en spets ner till nederkanten på resten av dräkten. Runt hornet och 

nacken löper smala band och på baksidan av kvinnan sitter en ögla som gör att kvinnan har 

kunnat bäras som ett smycke. (Nordahl & Malmius 2001, ss. 50 – 53). Ann-Sofie Gräslund 

diskuterar hur hängen av olika slag kan ha fungerat som amuletter eller lyckobringare där kvin-

nofigurer bland annat diskuteras (2005). Kvinnofigurer, liknande den som fanns i Gamla Upp-

sala, har tolkats som valkyrior i och med att en del bär dryckeshorn eller bägare i handen. Lik-

nande bilder av kvinnor med dryckesbägare i handen har hittats på gotländska bildstenar där 

kvinnan räcker fram dryckesbägaren till en ryttare vilket tolkas som att hon skulle vara en 
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valkyria. Det råder dock en osäkerhet om de verkligen är valkyrior då det också har hittats 

kvinnofigurer utan någon bägare i händerna (Gräslund 2005).  

 

5.3 Djur 
 

5.3.1 Hund 

 

I både Vendel och Gamla Uppsala påträffades skelett av hundar. I Vendel var många av hun-

darna till och med kopplade i ett järnkoppel. Hundar har begravts ända sedan stenåldern, an-

tingen enskilt eller tillsammans med människor. Att djur begravs över huvud taget ihop med 

människor i förhistorisk tid visar på att det fanns en stark koppling mellan människa och djur 

och att djuren måste ha betytt något speciellt för människorna. Skälet till att hundar begravs 

under förhistorisk tid är på grund av deras speciella band till människan, deras insats vid jakt 

och deras trofasthet till sin ägare (Jennbert 2002, 2003). Trots det starka bandet till människan 

så förekommer inte hunden i några fornnordiska texter. Den enda hunden som nämns är hunden 

Garm som vaktar underjorden Hel (Jennbert 2002, ss. 120 – 121).  

 

5.3.2 Häst 

 

Hästar påträffades i stor mängd i både Vendel och Gamla Uppsala. I Tuna i Badelunda hittades 

det inga djurben över huvud taget men däremot hittades hästbroddar och i grav 79 hittades en 

dragkrok. Hästarna som hittades i Vendel och Gamla Uppsala fick med sig utrustning i form av 

både dragkrokar, rangel, betsel och något som kan ha varit en sadel. En del betsel i Vendel var 

mer exklusiva och smyckade med granatinläggningar och andra var av en enklare sort. Även 

beslag som kan ha varit en del av hästutrustningen var rikt smyckade med djurornamentik 

(Stolpe (1884 – 1891). Dragkrokar användes för att spänna fast hästen framför en vagn eller en 

släde och broddar spikades fast under hästens hovar för att den skulle få bättre grepp vid halt 

väglag (Nylén, Schönbäck & Nockert 1994, s. 100).  

Hästen har använts som dragdjur sedan bronsåldern. Inte förrän in i järnåldern börjar bevis för 

att hästen använts som riddjur att dyka upp. Hästen förekom också inom kulten där hingsten 

sågs som ett djur som symboliserade fruktbarhet. Hingsthetsning var en slags folknöje som 

förekom under vikingatiden där två hingstar hetsades mot varandra. Kanske hetsades två hästar 

mot varandra för att se vilken av de som var starkast och mest lämpad för att offras (Nylén, 

Schönbäck & Nockert 1994, s. 106 – 108). Inom fornnordisk mytologi har hästen kopplingar 

till både Frej och Oden. I den norröna litteraturen berättas det om hur hästarna Skinfaxe och 

Rimfaxe används för att dra solen och månen över världen vilket skapade dag och natt. Frej, 

fruktbarhetens gud, var den som hästen var helgad åt genom fruktbarhetskulten. Att offra hästar 

och att äta hästkött sågs som en rituell handling. Oden och hästen har kopplingar till varandra 

på grund av Odens egen häst Sleipner (Alexandersson 2003). 
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5.3.3 Fågel 

 

De tre fåglarna som hittades i grav III, berguv, jaktfalk och trana, tolkas som att de varit tama 

husdjur till den döde och att de har brukats vid jakt. Tranan och berguven kan ha använts som 

lockfåglar vid jakt (Andersson 2017, s. 178). I de fornnordiska sagorna finns det flera exempel 

på där falkar har använts under jakt. Om de nedlagts som jaktbyte hade de andra gravarna tro-

ligen också uppvisat fynd efter likadana fåglar. Med tanke på att dessa fynd bara förekommer i 

en av gravarna så förstärks därmed tolkningen att de har varit den gravlagdes husdjur (Stolpe 

1884 – 1891).  

 

5.3.4 Björn 

 

Björnklor påträffades i grav 1 i Gamla Uppsala. Troligt är att personen som osteologiskt be-

dömdes som en man hade vilat på en björnfäll. När björnfalanger påträffas i jordade gravar 

ligger de oftast placerade på så sätt att man kan antyda att klorna har suttit på en utbredd fäll. 

Björnklor är vanligast påträffade i brandgravar men kan också förekomma i skelettgravar. Oav-

sett gravskick är det vanligast att björnfällen placeras under den döde. Björnklor som hittas i 

gravar kan också ha använts som amuletter då det har påträffats klor med borrade hål i. Björn-

klor förekommer i både mans- och kvinnogravar med en majoritet av kvinnogravar på Gotland 

och en majoritet av mansgravar på fastlandet (Petré 1980). Studier gjorda av Bo Petré, där 12 

slumpmässigt utvalda gravfält innehållandes björnklor valdes ut, visar att gravar innehållandes 

björnklor är relativt rikare i fyndmaterialet än gravar utan björnklor. Gravar med björnklor har 

starka kopplingar till regioner med ekonomiskt hög status. Björnfällar var under järnåldern en 

lyxvara som importerades och byttes mot andra föremål (Petré 1980). Åke V Ström tar i sin 

artikel i Fornvännen år 1980 upp hur björnen har använts under förhistorien och diskuterar vad 

forskningen om björnfynd och björnen i nordisk mytologi har tolkats som. Björnar förekommer 

redan under stenåldern som föremål och utsmyckningar på föremål. Björnen förekommer i olika 

religioner runt om i världen och under järnåldern i Norden ses björnen som ett av Odens djur 

som dyrkades av överklassen vilket förklarar förekomsten av björnfällar i gravar för den övre 

eliten (Ström 1980). 

 

5.3.5 Katt 

 

I grav 2 i Gamla Uppsala hittades ben som osteologiskt bedömdes komma från en katt. Skelett 

från just katt förekommer inte i någon av de andra gravarna i detta arbete vilket gör fyndet i 

grav 2 särskilt intressant. Katter uppkommer i det svenska materialet så tidigt som under förro-

mersk järnålder då det äldsta benfyndet från katt deponerades som ett husoffer i ett stolphål till 

en förrådsbyggnad i Uppland, cirka 520 – 590 f.Kr. Som gravgåva förekommer det äldsta fyndet 

av katt vid samma tidpunkt som husoffret, förromersk järnålder. Katter förekom i både mans- 

och kvinnogravar under vikingatiden. Innan dess mellan 500 – 800 e.Kr förekom katter i mans-

gravar som anlagts i större högar (Zachrisson 2017). Katten har precis som björnen kopplingar 

till en av de fornnordiska gudarna, nämligen gudinna Freja. Freja var både fruktbarhets- och 

kärleksgudinna och kunde sejda och avslöja hemligheter vilket gör att hon också kunde vara 
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den som fick krig och meningsskiljaktigheter att starta. Tillsammans med Oden delade de upp 

krigarna som dog i striderna. När hon for fram i sin vagn drogs hennes vagn av förspända katter 

(Ingelman-Sundberg 2004, ss. 120 – 121). 

 

5.4 Redskap 
 

5.4.1 Hammare och torshammarring 

 

De hammare som hittades i Vendel och Gamla Uppsala hade rester efter skaft som var gjorda 

av järn och kan tolkas som verktyg som användes vid smide. På grund av järnskaftet så lämpade 

sig dessa hammare bra till smidesarbete då skaftet av järn inte kunde skadas av elden (Wallan-

der 1989 refererad i Nordahl & Malmus 2001, ss. 19 – 20).  I grav 1 i Gamla Uppsala hittades 

en torshammarring. Torshammaren var ett symboliskt föremål som uppkom vid en tidpunkt då 

hedendomen hotades av den nya läran kristendomen. Torshammaren kan därför ha varit ett 

föremål som användes som protest mot den nya religionen och ett försök att hålla fast vid gamla 

religiösa traditioner. Hammaren har kopplingar till Tor och hans hammare Mjölner och kan ses 

både som ett vapen eller som en helig kraftladdad symbol som användes för att viga par och att 

lägga de döda till sista vilan (Nylén, Schönbäck & Nockert 1994, s. 102). 

 

5.4.2 Sax 

 

I Tuna i Badelunda påträffades två saxar, en sax av ullsaxtyp och en skänkelsax. Skänkelsaxen 

börjar dyka upp i det svenska materialet runt mitten av 900-talet e.Kr. och kommer ursprungli-

gen från Sydeuropa och Orienten. Den ses som en modernare variant av ullsaxen som till skill-

nad från skänkelsaxens skänklar var utrustade med en fjädrande bygel. Saxarna med bygel, 

ullsaxarna, användes främst inom textilhantverket medan skänkelsaxens ursprungliga använd-

ning kan ha varit till skäggansning eller inom handeln där saxen användes för att klippa ut bitar 

av silvermynt. Skänkelsaxen är också intressant i det här avseendet då det under vikingatiden 

hittas främst i statusgravar för män men här förekommer i en av kvinnogravarna i Tuna i 

Badelunda.  (Nylén et al. 1994, s. 108, 147). Intressant är att ännu en sax av ullsaxtyp påträffa-

des i Vendel i grav XIV. I gravarna III, IV, VII, X och XII förekommer också saxar (Stolpe 

1884 – 1891).  

 

5.4.3 Skrin och nycklar 

 

I flera av gravarna i denna studie förekommer skrin och nycklar. En del skrin, till exempel från 

Vendel, beskrivs som verktygslådor, där bland annat hammare, kniv och sax har ingått. Även i 

Gamla Uppsala hittades skrin vars innehåll kan ha bestått av kam, hammare, syl och järnbarr. I 

tre gravar i Tuna i Badelunda påträffades rester av skrin. Skrinet i en av gravarna, grav 84, 

beskrivs som en verktygslåda som innehöll kniv och sax (Nylén et al. 1994, s. 147). En nyckel 

hittades i Vendel i grav IV och i grav 79 i Tuna i Badelunda. 
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Det är osäkert om nycklarna i denna studie passar ihop med tillhörande skrin i samma grav, 

men nyckeln är ett symboliskt föremål som står för skydd, kontroll och makt och ge tillträde 

samt stänga ute. Nycklar i gravar hittas oftast i kvinnogravar men de förekommer även i manliga 

gravar. Nyckeln kan ha olika symboliska betydelser. En del nycklar från förhistorisk tid var för 

opraktiskt utformade för att kunna låsa upp något och kan istället ha använts som ett symboliskt 

föremål som står för äktenskapet, fruktbarhet eller makten över gården. Nyckeln kan även kopp-

las till gudinnan Freja. De enskilda nycklarna och nyckelknipporna skiljer sig åt då nyckelknip-

pan till huset troligare var ett föremål som snarare ärvdes vidare än lades ner i den dödes grav. 

Den enskilda nyckeln hör oftast samman med en kista eller ett skrin och får istället representera 

personens egen identitet och integritet (Arwill-Nordbladh 1990).  

 

5.5 Köksutrustning  
 

Under denna kategori föremål kommer jag att analysera de fynd som har kopplingar till mat-

lagning och förtäring av mat och dryck. Av redskapen har vi främst de halster med tre eller fem 

klor som hittades i varierande storlekar i Vendel och som tolkas som föremål som användes för 

att rosta kött. Andra föremål som kan kopplas till matlagning är stekspett och de järngrytor- och 

kittlar som hittades på samma gravfält. I resten av gravarna i Tuna i Badelunda och Gamla 

Uppsala är det ont om köksredskap med undantag från några trä- och lerkärl. Rikast på köksut-

rustning var grav 75 i Tuna i Badelunda där det hittades laggkärl, träfat, tallrik, sked och bägare 

av trä. Glasbägare hittades i gravarna I och XII i Vendel. Glasbägarna i grav 1 var av blått glas 

och konformade med smal botten. Från ungefär mitten av bägarna har glaset dragits ut i strut-

liknande utsprång vars spetsar dragits nedåt och fastsmälts vid glaset (Stolpe 1884 – 1891, ss. 

12 – 13). Dessa bägare har också påträffats i Valsgärdes båtgravar och kallas för snabelbägare. 

Snabelbägare var mycket populära dryckesbägare under vendeltid och importerades från Eng-

land (Andersson 2017, ss. 149 – 150). 

Att ställa till med gästabud var vanligt hos eliten under järnåldern. Ju mer frikostig personen 

var desto mer generös ansågs personen. Att bjuda på mat och dryck satte också de inbjudna 

gästerna i en beroendeställning som innebar att de automatiskt knöt lojalitetsband till värden. 

Att dricka tillsammans gjordes för att försegla avtal, skapa allianser och för att välkomna gäster, 

något som husfrun oftast hade huvudansvaret för (Andersson 2017, ss. 146 – 150).  

 

5.6 Spelbrickor 
 

Spelbrickor förekom enbart i grav 1 i Gamla Uppsala och i grav IX och XII i Vendel. Samtliga 

spelbrickor var tillverkade av ben. I grav XII hittades dessutom en tärning. Genom kontakter 

med romarriket började nordborna att ta efter romarnas nöjen som innebar att spela brädspel 

och kasta tärning. De första spelen uppkommer efter vår tideräkning och blir som mest populära 

några hundra år senare. Spelpjäser och brädspel har starka kopplingar till aristokraterna som 

ägnade sig åt brädspel för nöjes skull. Det kunde ingå i en aristokrats uppfostran att lära sig att 

spela brädspel (Andersson 2017, ss. 177 – 178). Att kasta tärning kan ha sett som en symbolisk 

handling för att bestämma något men att låta slumpen avgöra. Spelbrickor och brädspel ger 
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däremot användaren chansen att träna upp sitt logiska tänkande och skicklighet (Gustafsson 

2004). De flesta spelpjäser är av ben eller horn men det förekommer också lyxigare varianter i 

glas, elfenben eller valrosstand. Spelpjäser i gravar tyder på att den döde skulle få chansen att 

få fortsätta spela brädspel även i livet efter detta (Andersson 2017, ss. 177 – 178).  

 

5.7 Mynt 
 

Tre mynt förekommer i gravarna. Två av de hittades i grav 76 och 84 i Tuna i Badelunda och 

det tredje hittades i grav IX i Vendel. Myntet i grav 76 är en anglosaxisk penny, präglad för 

Ethelred II mellan år 1009 – 1015. Myntet är troligtvis ett av de mynten som användes av den 

anglosaxiske kungen för att betala vikingarna mot att de upphörde med att invadera hans land 

(Nylén, Schönbäck & Nockert 1994, ss. 74 – 76). Myntet i grav 84 en Otto-Adelheid-Pfennig 

av silver och var präglat i Goslar, Tyskland, under 991 – 1040. Det hade rester av en ögla i ena 

änden (Nylén et al. 1994, ss. 146 - 147). Myntet i grav IX Vendel är också av silver och präglat 

mellan 914 – 943 (Stolpe 1884 – 1891). 
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6. Resultat 

Analysen visar tydligt att många av föremålen i gravarna kan kopplas till rikedom, status, kult 

och religion. Den visar också på skillnader rent föremålsmässigt där vapen förekommer i Ven-

del, men inte på något av de andra gravfälten, och att smycken bara förekommer i de kvinnligt 

tolkade gravarna i Tuna i Badelunda och Gamla Uppsala. Tolkningen av Vendel är att båtgra-

varna anlades för en manlig krigarelit vilket stärks genom den mängden vapen som hittats i 

gravarna. Vapnen i Vendel har starka kopplingar till Oden och till Odinkulten där spjutet ses 

som ett av Odens egna vapen. Inspiration till både svärd och hjälmar har hämtats från romarriket 

med den karakteristiska hjälmkammen och både hjälmar och sköldbucklor är smyckade med 

pressbleck föreställande djur och människor.  

Djuren har under analysen spelat en huvudroll, både genom de pressbleck föreställande djur 

och de fysiska djuren som gravlades tillsammans med den döde i båtgravarna. De djur som 

förekom i gravarna kan kopplas till fruktbarhetskulten där djur som till exempel hästen vanligt-

vis offrades. Hästutrustning följde med för att hästen skulle kunna kopplas till en vagn eller 

släde. Hundarna och fåglarna kan ha stått sin ägare nära och därför fått följa med i graven. 

Katten och björnen är två djur med kopplingar till Freja respektive Oden. Björnens skinn var 

en viktig handels- och lyxvara och klofalanger i gravar tyder på att den gravlagde lades ner på 

en björnfäll, något som var mer vanligt förekommande i mans- än kvinnogravar. 

Smyckeuppsättningarna i Tuna i Badelunda och Gamla Uppsala visar på rikedom och status. 

Utstickande föremål är pärlorna som hittades i Vendel och ringspännet som tolkas som ett man-

ligt föremål men som hittades i två av gravarna i Tuna i Badelunda varav en osteologiskt har 

bedömts som en kvinna. Pärluppsättningen kan ha burits av kvinnor med ansvar att föra kun-

skap och historier vidare. Det lilla kvinnosmycket med ett dryckeshorn i handen kan kopplas 

till valkyriorna som höll till i Valhall. De redskap som följde med de döda bestod av hammare 

och sax som kan ha legat i ett skrin med tillhörande nyckel. Hammaren har koppling till guden 

Tor och hamrarna som hittades i Vendel tolkas ha använts till smideshantverk. Torshammar-

ringen ses som ett föremål som användes vid tiden för kristendomens intåg där Torshammaren 

symboliserade den gamla läran och ett försök att hålla fast vid gamla traditioner. Skrinen kan 

tolkas ha varit de dödas verktygslådor där både sax, hammare, syl och kniv kan ha ingått. Nyck-

eln symboliserar makten att stänga ute eller släppa in vilket kan ses som ett föremål som till-

hörde husfrun och gav henne makt över gården. De hittas främst i kvinnliga gravar men före-

kommer också i manliga gravar, till exempel i grav IV i Vendel. 

I köksutrustningen förekom grytor, kittlar, kärl, bägare och bestick av trä. De glasbägare, så 

kallade snabelbägare, som hittades i Vendel var vanligt förekommande under vendeltiden och 

tillverkades i England. Att servera mat och dryck var viktigt under järnåldern för att visa gene-

rositet och skapa allianser. De spelbrickor som hittades kan kopplas till överklassen där det 

ingick i uppfostran att spela brädspel och kasta tärning.  

Analysen har hjälpt mig att skapa en tydligare bild av de gravlagdas status och sociala roller. 

Den har också hjälpt mig att förstå gravarnas rikedom som ett tecken på status men också vilka 

symboliska betydelser många föremål och djur har. Tack vare de tolkningar som jag har gjort 

av föremålen har jag kunnat jämföra dem med tidigare tolkningar i den tidigare forskningen 

och bildat mig en mer nyanserad bild av personerna. Resultatet kan sammanfattas som följande: 
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1) Föremålen visar på att personerna hade en hög social status och rikedom. 

2) Föremål som anses typiskt manligt eller kvinnligt förekommer också i kontexter där det 

motsatta könet kan ha gravlagts. 

3)  Djuren spelar en avgörande roll i järnålderns kosmologi och inom kulten. 

4) Föremålen har starka kopplingar till kulten och till de fornnordiska gudarna och gudin-

norna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

7. Diskussion och tolkning 

Efter avslutande analys har jag bildat mig en god uppfattning om gravinnehavarnas sociala sta-

tus. Det är tydligt under analysens gång att föremål och djur har en mer komplex betydelse än 

vad en först kan tro. Det blir också tydligt under analysens gång att gravfältens tolkningar skiljer 

sig starkt åt. Åtminstone mellan det manligt präglade gravfältet i Vendel och det kvinnligt präg-

lade gravfältet i Tuna i Badelunda. Jag kommer att börja denna diskussion med att diskutera de 

tolkningar av gravfälten som gjorts och de tolkningar jag själv kommit fram till. Jag kommer 

att börja med Vendel. 

Vendels båtgravar visar på en stereotypisk mansbild med manliga krigare som lades ner i båtar 

för den sista vilan. Det intressanta är dock att inga osteologiska analyser har gjorts av de grav-

lagda. I flera av båtarna i Vendel saknas skelettet efter den döde, trots det har Hjalmar Stolpe 

valt att benämna gravarnas innehavare som män på grund av förekomsten av vapen (Stolpe 

1884 – 1891). Vapen är enligt Gustafsson manliga föremål, vilket gör att tolkningen blir att 

Vendels båtgravar anlades för män (Gustafsson 2004). Måste det betyda att alla gravinnehavare 

var män och krigare? Min tolkning av Vendels båtgravar är att det finns fler identiteter att ta 

hänsyn till än bara en krigaridentitet. Precis som Fahlander tar upp så låser vi oss för mycket 

vid könsbedömningarna och vilket kön de gravlagda har och glömmer helt bort att se till andra 

sätt att tolka ett gravmaterial på som kan ge en mer nyanserad bild av personerna (Fahlander 

2012). Här tänker jag att de gravar som innehöll skrin, tolkade som verktygslådor (Nylén et al. 

1994, s. 147), och hammare, som tolkats som verktyg för smide (Wallander 1989 refererad i 

Nordahl & Malmius 2001, ss. 19 – 20), kan vara ett bra exempel på hur vi också kan välja att 

tolka de gravlagda i Vendel. Efter att ha analyserat hamrarna och deras troliga användningsom-

råde har jag en idé om att vissa personer som fick med sig skrin och hammare i gravarna var 

kunniga inom någon form av hantverk, som till exempel smide, men att de också fungerade 

som inhyrda soldater för en högre kungamakt i orostider. En annan intressant tanke som slagit 

mig är möjligheten om det kan ha funnits kvinnor begravda i någon av gravarna, med tanke på 

förekomsten av pärlor i två av gravarna. En nyckel hittades i grav IV som kan tolkas som ett 

kvinnligt föremål (Arwill-Nordbladh 1990) och pärlor kan också tolkas som kvinnliga föremål 

(Nylen, Schönbäck & Nockert 1994). Å andra sidan är både nyckel och pärlor något som kan 

förekomma i manliga gravar också vilket visas i genomgången av gravarnas föremål där både 

pärlor och nycklar förekommer i båtgravarna i Vendel.  Det skulle dock vara dubbelmoraliskt 

av mig att döma en grav till en kvinnograv bara för att det har hittats pärlor i den när denna 

uppsats genomsyras av problemet med att könsbestämma gravar efter genusspecifika föremål. 

Men faktum är att kvinnor faktiskt gick ut i krig under järnåldern och slogs tillsammans med 

männen (Ingelman-Sundberg 2004) och då det inte finns några osteologiska bedömningar som 

kan bevisa att alla de gravlagda var män så finner jag att det inte är en omöjlig tanke. Kan 

Vendels båtgravar kopplas till en typisk krigarkult? Inte nödvändigtvis. Alla gravar innehåller 

förvisso någon form av vapen (Stolpe 1884 – 1891). Pilspetsar förekommer i de flesta gravar. 

Men Nordberg (2012) menar också att vapen som svärd kan ha setts som föremål som symbo-

liserade makt och prestige vilket betyder att jag inte ser det nödvändigt att tolka dess ägare till 

en renodlad krigare. Och bara för att vapen förekommer behöver det inte enligt min åsikt betyda 

att det var just en krigarkult, även om krigaridealet under järnåldern var starkt och visade sig i 

både båtbyggarkonst och bildkonst (Skoglund 2008). På grund av plundring är det svårt att 

svara på hur gravinnehållet såg ut från början men min tolkning är att personerna som begravdes 

i Vendel var högt uppsatta personer inom ett av de översta samhällsskikten, där vissa personer 
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kanske hyrdes in som soldater av en högre kungamakt men under fredligare perioder ägnade 

sig åt smideshantverk eller annan form av aktivitet.     

I Tuna i Badelunda har vi osteologiska bedömningar som visar att det är kvinnor begravda i 

några av gravarna, de andra gravarna tolkas också som anlagda av kvinnor men där har bedöm-

ningen gjorts genom föremålen. Pärlor, smycken och spännen visar på en typiskt för perioden 

kvinnlig dräkt som högt uppsatta kvinnor bar (Nylén et al. 1994). Det intressanta med gravarna 

i Badelunda är att de saknar djur. I både Vendel och Gamla Uppsala förekommer det djur i 

gravarna, även i grav 36 i Gamla Uppsala, där en kvinna har gravlagts. Med tanke på bevarings-

förhållandena så kan det vara så att djurben inte har bevarats bra i Badelunda men med tanke 

på att benen efter människorna har bevarats i en del fall så verkar det snarare som att djur fattas 

helt. Djuren har, som jag lagt fram i analysen, starka kopplingar till kulten och många av de kan 

kopplas till gudar och gudinnor. Med tanke på att båtgravarna i Badelunda har tolkats som 

kvinnor som var aktiva inom fruktbarhetskulten så tycker jag att det är märkligt att inga djur 

gravlades med de döda, inte ens hästen som är ett starkt symboliskt djur inom kulten. Före-

komsten av hästbroddar och en dragkrok är de enda tecknen på att kvinnorna hade kontakt med 

hästar.  

Resten av gravinnehaverskornas föremål, dräkt- och pärluppsättningar, kan tyda på att kvin-

norna var ansvariga för kunskap och traditioner som kanske ärvdes vidare från de äldre till de 

yngre (Fernstål 2004). Jag tänker också att pärluppsättningarna kan ha varit vanliga utsmyck-

ningar som visade på hög status och som inte har behövt fylla ett högre syfte än för skönhets 

skull. Föremål som sticker ut och som gör en av gravarna till en osäker bedömning om det 

faktiskt är en kvinna är grav 76 som både saknar de typiska kvinnosmyckena och enbart inne-

håller en pärla samt en ring som skulle kunna vara ett ringspänne (Nylén et al. 1994). Ring-

spännen tolkas som manliga föremål (Nylén, Schönbäck & Nockert 1994, s. 76) och det före-

kommer ett sådant spänne i Vendel men också ett i grav 84 i Badelunda där den döda könsbe-

dömdes osteologiskt till en kvinna. Skänkelsaxen i grav 84 är också ett föremål som vanligtvis 

påträffas i mansgravar men som här hittas i en kvinnograv. Tidigare i mitt arbete nämnde jag 

att studier visat att det var vanligt att myndiga kvinnor lånade attribut ur den manliga sfären 

(Nylén, Schönbäck & Nockert 1994, s. 76). Jag skulle vilja påstå att samma sak kan ha skett 

från motsatt håll, alltså att män lånade attribut från den kvinnliga sfären, till exempel som med 

pärlorna och ullsaxen, som tolkas som att det använts till textilarbete, i Vendel grav XIV. Min 

åsikt kan också styrkas genom det som Arwill-Nordbladh (2013) tar upp i sin artikel om Oden-

figurinen, som har varit svår att bestämma om den verkligen föreställer en man eller om det är 

en kvinna då den har både kvinnliga och manliga attribut.  

De gravlagda i Gamla Uppsala fick också med sig föremål i gravarna som visar på lyx och hög 

status. Björnfällen som mannen i grav 1 fick med sig är en lyxvara som påträffas i samhällen 

med hög ekonomisk status (Petré 1980). Skrin förekommer i både grav 1, 2 och 3. Torsham-

marringen kan ha brukats av användaren som en symbol för att hålla fast vid den gamla relig-

ionen (Nylén, Schönbäck & Nockert 1994, s. 102). Spelbrickorna tyder också på att den grav-

lagda tillhörde det högre samhällsskiktet (Andersson 2017). Kvinnan i grav 36 hade fått med 

sig en liknande smyckeuppsättning som kvinnorna i Badelunda. Hänget i form av en kvinnofi-

gur kan ha fungerat som en skyddsamulett då den kan vara en avbildning av en valkyria (Gräs-

lund 2005).  
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Överlag så anser jag att det finns starka indikationer på att personerna som den här studien berör 

var högt uppsatta personer. Deras gravföremål visar på lyx och kontakter utifrån. Både vad 

gäller de arabiska mynthängena i Gamla Uppsala (Nordahl & Malmius 2001, s. 50) och Tuna i 

Badelunda (Nylén, Schönbäck & Nockert 1994, ss. 58 – 56) men också föremål som svärd och 

hjälmar som influerats av romerska vapen och glasbägare som importerades från England (An-

dersson 2017). Granatinläggningar förekommer på svärdsfästen och smycken vilket visar på 

hög, om inte kunglig, status (Arrhenius 1985 refererad i Sundström 2016). Djurornamentiken 

är extra intressant då den har starka kopplingar till överklassen som gärna smyckade sina före-

mål med ornamentik och bilder av djur och människor (Hedeager 2011). Under min analys av 

de djur som påträffades i gravarna drar jag slutsatsen att djur spelade en viktig roll under för-

kristen tid. Jag finner också en likhet i hur hästen används inom både bronsålderns och järnål-

derns kosmologi. Hästen ses som viktigt djur under järnåldern som inom mytologin bland annat 

drar solen och månen över himlen (Alexandersson 2003) och skiljer sig inte långt från bronsål-

derns uppfattning om hur hästen och skeppet eskorterar solen över himlen och genom under-

jorden (Kaul 1998). Djuren är i centrum under analysens gång, björnen räknas som Odens eget 

djur, katter drar Frejas vagn, vildsvinet på hjälmplåtarna i Vendel står för en krigaridentitet och 

hästen helgades åt fruktbarhetsguden Frej. Skeppet är också en kraftfull symbol inom fruktbar-

hetskulten då den också kan kopplas till guden Frej. Med tanke på att skeppet har varit en viktig 

del av fruktbarhetskulten under bronsåldern, och det verkar bestå in i järnåldern, så ser jag 

båtgravarna som ytterligare ett steg inom religionen att börja gravlägga människor i båtar.  

Makt är ett ord som har förekommit många gånger genom det här arbetet och som jag nu tänkte 

ägna en del av diskussionen åt. Maktförhållanden, enligt Hill Collins och Chepp, bygger på 

flera olika aspekter såsom kön, sexualitet, förmågor, etnicitet och klass. Att granska makt uti-

från dessa aspekter är att granska makt från ett intersektionellt perspektiv (Hill Collins & Chepp 

2013). Båtgravar anlades för en specifik grupp inom överklassen med kopplingar till dåvarande 

kungamakten och både kvinnor och män gravlades i båtgravar (Nylén, Schönbäck & Nockert, 

1994). Men maktförhållandena mellan de manliga och kvinnliga båtgravsinnehavarna ser olika 

ut. Männen i Vendel har tolkats som kungar eller stormän (Arbman 1980), medan kvinnorna 

har tolkats som högt uppsatta och aktiva inom fruktbarhetskulten (Nylén, Schönbäck & Nockert 

1994). Jag finner det märkligt att bedömningen av kvinnor och män skiljer sig så olika åt, även 

om vapnen i mansgravar och smycken i kvinnogravar skapar en stor olikhet mellan dem. Högt 

uppsatta kvinnor gravlades ju också i båt- och skeppsgravar till exempel i Oseberg som tolkats 

vara anlagd för en drottning (Arwill-Nordbladh 1998). Att bedöma män i båtgravarna till små-

konungar och inte ge kvinnorna samma tolkning tror jag också kan ligga i att Vendels båtgrav-

fält upptäcktes först och de tolkningar som gjordes då tyvärr kan finnas kvar än idag. Att män-

nen tillskrivs makt i form av kunglig makt och kvinnor tillskrivs makt i form av religiös eller 

kultisk makt anser jag också tyvärr ligger i den bilden vi har av kvinnor och män. Kvinnor ska 

hållas inom den inre sfären som anses lite sämre än den manliga yttre sfären och som innebär 

sämre kontakt med yttervärlden. Jag har tidigare i mina teorier diskuterat genusroller och hur 

män och kvinnor knyts till en manlig respektive kvinnlig sfär (Arwill-Nordbladh 1998) och jag 

skulle tro att tolkningen av båtgravsinnehavarna styrs mycket av om det handlar om kvinnor 

eller män. Jag tror det är därför som kvinnor gärna blir tolkade som personer verksamma inom 

kulten eftersom det religiösa och övernaturliga blir något udda och avvikande från det normala. 

Det normala blir här mannens sfär där han i egenskap av kung, som de manliga båtgravsinne-

varna har tolkats som, har en makt som han kan använda utåt då han har stor kontakt med resten 

av världen. Han befinner sig i den yttre sfären och kvinnan i den inre sfären.  
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Slutligen vill jag kort diskutera fruktbarhetskulten som verkar genomsyra alla tre gravfälten. 

Kungamakten Ynglingaätten som nämndes under den tidigare forskningen hade starka kopp-

lingar till fruktbarhetskulten och till gudarna Frej och Freja (Nylén, Schönbäck & Nockert, 

1994, ss. 122 – 131). Vendel jämförs med en krigarkult som dyrkade Oden medan Tuna i 

Badelunda och Gamla Uppsala tolkas som en fruktbarhetskult. Jag tror att det kan vara så att 

den här uppdelningen har skett återigen på grund av skillnaden mellan kvinnor och män. Jag 

tänker att det inte behöver ha varit två vitt skilda kulter utan snarare en och samma kult. Under 

bronsåldern innebar solens resa, både under dygnets timmar och under årets årstidsväxlingar, 

att liv försvann för att sedan skapas på nytt. Allt dör under vintern för att kunna leva upp igen 

på våren (Kaul 1998). Jag tror att det är så vi ska tolka järnålderns religion. Inte som i två 

uppdelade kulter där männen ägnade sig åt en specifik kult inriktad på krig och död medan 

kvinnorna ägnade sig åt fruktbarheten, utan som två sidor av samma mynt där död och liv 

ingick. Det betyder i sin tur att tolkningen av båtgravarna, så som jag har kommit fram till det, 

är en viktig del av fruktbarhetskulten där död och liv ingick, där båten har en framträdande plats 

som fruktbarhetssymbol och som färdmedel för den sista resan och där människor gravlades för 

att de var högt uppsatta inom samhället och kanske stod gudarna närmre än vad andra personer 

gjorde.   
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8. Slutsatser 

Mitt syfte med denna studie var att undersöka hur kön och social klass var avgörande vid an-

läggningar av båtgravar under vendeltid och vikingatid, med fokus på tre båtgravfält. Intresset 

låg också i att studera järnålderns kosmologi för att se hur båtar och båtgravar kan kopplas till 

föreställningar om de döda. 

Mina frågeställningar var: 

1. Vilka tolkningar har gjorts av de gravlagda? Skiljer det sig åt beroende på om de tolkats som 

kvinnor eller män? 

2. Om vi bortser från det vi tror oss veta om manligt och kvinnligt, hur kan vi tolka de gravlag-

das status och roller genom gravföremålen? 

3. Vilken symbolisk betydelse har båten i båtbegravningarna? 

 

1. De gravlagda har tolkats olika beroende på om de varit kvinnor eller män. I Vendel har gra-

varna tolkats som anlagda av en manlig krigarklass med kopplingar till Oden och i Tuna i 

Badelunda har de gravlagda kvinnorna tolkats som anhängare av en fruktbarhetskult. Tolk-

ningar av de gravlagda i Gamla Uppsala är svårare att göra då materialet är mindre än i de två 

andra fallen, men det som går som en röd tråd genom alla tre gravfälten är att personerna som 

gravlagts hade en hög social status vilket manifesteras genom de rika gravföremålen.  

2. De gravlagdas föremål visar på kontakter med utlandet genom influenser från romarriket när 

det kommer till vapen och importföremål som till exempel glasbägare från England. Andra 

kontakter utifrån visas genom de mynt och mynthängen som präglats i både Irak, Tyskland och 

England. Vapnen visar att de gravlagda var soldater, men hammare och skrin som kan vara 

potentiella verktygslådor visar att de gravlagda kan ha haft andra yrken än krigare. Pärl- och 

smyckesuppsättningarna i Tuna i Badelunda och Gamla Uppsala visar på en rik dräkt som bara 

bars av högt uppsatta kvinnor. Djur kan ha ledsagat den döde till nästa liv men kan också ha 

haft andra symboliska betydelser, precis som att djurornamentiken som smyckar statusföremå-

len har en djupare religiös betydelse än bara som utsmyckning. Koppling till gudarna finns med 

i många av föremålen och i många av de djur som fick följa med den döde. I kombination med 

föremål som spelbrickor, granatinläggningar och köksredskap träder bilden fram av en samling 

personer som var verksamma i samhällets övre skikt, som hade koppling till religionen och 

gudarna som kan ha verkat under en högre kungamakt med kopplingar till fruktbarhetskulten.  

3. Slutligen har vi båten som de döda gravlades i. Båten har en lång historia inom religiösa 

sammanhang som sträcker sig från bronsåldern fram till järnålderns slut. På bronsålderns häll-

ristningar eskorterar skeppet solen under både dag- och nattetid, in i järnåldern tar hästen över 

uppgiften helt men skeppet fortsätter att eskortera döda krigare till andra sidan. Kopplingen till 

Frej gör båten till en stark symbol för fruktbarhetskulten. Personen kan ha varit högt uppsatt 

både socialt och religiöst inom fruktbarhetskulten och därför fick den personen rätten att grav-

läggas i båt för den sista färden. 
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