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Sammanfattning 
 
Gränsöverskridande könsidentiteter, går de att se i den arkeologiska kontexten? Och i så fall 

hur har de tolkats? Detta examensarbete innefattar en kvalitativ analys av tre specifika individer 

från olika tidsepoker som noga har valts ut för att granskas utifrån ett queer teoretiskt perspektiv 

baserat på tidigare forskning. 

 

Birkakrigaren hittades i en underjordisk träkammare på Birka som ligger på ön Björkö i 

Mälaren, Uppland. Birka var en stor handelsplats under vikingatiden (ca 800-1050 e.kr). Den 

här graven är en av de rikaste gravarna utav Birkas ca 3000 gravar. Individen tolkas vara en 

person med en högt uppsatt position inom det militära. Det var också självklart för arkeologerna 

som grävde ut graven att individens biologiska kön var en man baserat på gravkontexten. Runt 

1970 gjordes de första osteologiska analyserna på kvarlevorna och dessa analyser visade att 

individens biologiska kön skulle ha varit en kvinna, då detta resultat inte stämde överens med 

kontexten lyftes inte denna fakta upp för vidare diskussion. På 2000-talet valde man att göra en 

ny fullständig osteologisk och kontextuell analys, analyserna bekräftar att individens biologiska 

kön är en kvinna. Provresultaten har dessutom satt igång en livlig debatt om det faktiskt rör sig 

om en krigarbegravning eller om det finns andra aspekter som ligger till grund till att kvinnan 

i graven blivit begravd på detta sätt.  

 

På gravplatsen Oleneostrovski mogilnik i Karelien, Ryssland som är en av de största 

senmesolitiska (ca 5500-4000 f.kr) gravplatserna i norra Europa, ligger ca 170 individer 

begravda. Samtliga individer ligger begravda med sina huvuden vända mot öst förutom fyra 

individer som ligger begravda med sina huvuden vända mot väst. Tre av dessa fyra individer i 

gravarna 55-57 har tolkats utifrån gravartefakterna att de tros vara shamaner. Studerar man vad 

en shaman är och vad shamanism innebär står det klart att denna kontext rör sig om 

gränsöverskridande könsidentiteter.  

 

Dannikekvinnan hittades på Rydets mosse i Dannike i närheten av Tranemo av torvarbetare 

1942 och tros ha blivit begravd där någon gång under 1700-talet. Kvinnan i graven har 

genomgått en osteologisk undersökning under 2000-talet. Dödsorsaken går inte att fastställa då 

både hennes huvud, bröstkorg och ryggrad saknas. Men aspekter som att hennes händer och 

troligtvis fötter var bundna samt att kvinnans kläder visar tecken på skador, talar det för att hon 

kan ha blivit utsatt för våld precis innan hon dog. I detta fall är det gravartefakterna och att hon 

blivit begravd i ovigd jord som väcker tankar kring att det kan röra sig om en 

gränsöverskridande könsidentitet. Några av gravartefakterna är bland annat en kritpipa med 

tillhörande tobaksdosa, mynt och en läderpung med tillhörande innehåll.    

 

Slutresultatet av min analys visar att i två av de tre fallen jag tar upp finns det tydliga 

indikationer på att dessa individer har en gränsöverskridande könsidentitet. Medan i det tredje 

fallet är det själva deponeringen som är icke-normativ, inte individen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Gränsöverskridande könsidentiteter - Att definieras som normativ eller icke - normativ individ 

i det forntida samhället. Gender Non-Conforming identities – To be defined as an normative or 

non-normative person in the prehistorical society 
 

How can we see Gender Non-Conforming identities in the archaelogical context?  And what do 

these individuals tell us about the prehistorical society? This is study of three individuals from 

prehistoric and historic contexts that may or may not have been perceived as Gender Non-

Conforming in the past according to archaeological studies. 

 

 

Keyword: Gender Non-Conforming identities, Queer-theory, Dannikewoman, Birkaworrior, 

Oleneostrovski mogilnik, Shamanism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
 
I mitt yrke som blivande arkeolog är det meningen att jag ska tolka och analysera forntiden 

baserat på det material som finns tillgängligt. Det kan vara allt från arkeologiska utgrävningar, 

skriftliga texter, tidigare forskning etc. Men hur man väljer att tolka detta material eller vad 

som väljs att lyftas fram i dessa tolkningar ligger helt och hållet i den arkeolog som tolkar 

materialets. Hur forntida samhällen är uppbyggda, vilken ekonomi de hade, hur mobila de var, 

hur de bodde samt hur de valde att konstruera sina bosättningar. Till vilka artefakter som var 

kvinnligt alternativt manligt attribuerande baserat utifrån den norm som rådde i samhället som 

tolkas tros ha haft finns det gott om studier om. Med hjälp av dagens teknik kan man även få 

fram mycket om den forntida människans genetik och byggtekniker. Men med vilken syn byggs 

dessa studier? Jo, det är nästan alltid normen som lyfts fram i dessa tolkningar och vill man ha 

en generell bild av det forntida samhället räcker detta synsätt långt. Dock behöver man förstå 

den generella normen för att kunna upptäcka det som avviker ifrån normen. Det är den frågan 

som ligger i grund för mitt arbete, hur tolkar vi de individer i det forntida samhället som avviker 

ifrån normen? 

 

Jag vill tacka Liv Nilsson Stutz fil Dr och lektor i arkeologi som har varit min handledare i detta 

examensarbete för att hon har bidragit med en öppen kommunikation inför mina tankar och 

funderingar kring ämnet gränsöverskridande könsidentiteter i forntiden. Samt att hon med 

denna öppna kommunikation i kombination med sin expertis inom arkeologi har gjort det 

möjligt för mig att nå mitt mål. 
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1. Introduktion 
 

 

1.1 Bakgrund 
 
Queer-teori inom arkeologi är ett relativt nytt begrepp för att tolka den arkeologiska 

kontexten. Syftet med att använda detta synsätt är att öppna upp för nya frågor och perspektiv 

om hur människans sexualitet kan har sett ut under historisk tid. Studier och tolkningar som 

finns av vårt arkeologiska kulturarv idag är nästan alltid grundat på normen i ett samhälle, det 

gör att individer som avviker ifrån denna norm lätt försvinner i den arkeologiska kontexten. 

Den ger inte utrymme för andra identiteter än manligt och kvinnligt, och vårt biologiska arv 

tycks ha större betydelse än den enskilde individens känslor och egna val av sin sexuella 

identitet. Till och med så stor roll att man valt att ignorera det faktum att det även i historisk 

tid har funnits individer som avvikit ifrån normen.     

 

1.2 Syfte 
 

Mitt huvudsakliga syfte med detta examensarbete är att undersöka om det går att se 

gränsöverskridande könsidentiteter i det forntida samhället samt hur dessa individer i så fall har 

tolkats. Som jag skrev i mina förord finns det gott om studier om hur det forntida samhället 

fungerar generellt men i alla samhällen och kulturer finns det individer som avviker ifrån 

normen. Därför har jag valt just ett queer teoretiskt perspektiv att ligga till grund för min analys. 

I vårt moderna samhälle har grupper och individer kämpat hårt för att bli inkluderande och det 

finns fortfarande platser i världen där man inte har en fri vilja att leva sitt liv precis så som man 

behagar. Jag har en känsla och tro att dessa normer av vad som anses vara normativt och icke - 

normativt har sin grund i kyrkan och kristendomens värld, den biologiska synen på 

mänskligheten har dominerat och styrt den fria människans val och känslor, det tror jag även 

att fallet har varit när det kommer till att tolka den enskilda individen i den arkeologiska 

kontexten.  

 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Jag har därför valt att inte begränsa mig i min analys till någon specifik tidsepok men däremot 

har jag valt att begränsa min analys till enbart tre specifika individer. De individer jag har valt 

ut är Birkakrigaren som hittades begravd på Birka som ligger på ön Björkö i Mälaren, Uppland. 

Birka var en stor handelsplats under vikingatiden (ca 800-1050 e.kr) och här finns runt 3000 

gravar.  

 

Dannikekvinnan hittades på Rydets mosse i Dannike i närheten av Tranemo 1942 av 

torvarbetare. Hon tros ha blivit begravd här någon gång under 1700-talet.  

 

Samt gravarna 55-57 som ligger på gravfältet Oleneostrovski mogilnik i Karelien, Ryssland. 

Platsen tros vara en rituell plats ifrån senmesolitikum (ca 5500-4000 f.kr) med ca 170 begravda 

individer.  
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Dessa specifika gravar från dessa platser finns det tillräckligt med information om samt att de 

har tolkats av mer än en arkeolog, därav känner jag att det går att få en tillförlitlig helhetsbild  

baserat på dessa forskningsresultat. Hade jag inkluderat fler individer i min studie finns risken 

att jag inte hade haft lika goda förutsättningar att lyckas med att besvara min frågeställning som 

jag har lagt till grund för mitt arbete. 

 

1.4 Frågeställning 
 

De frågor jag kommer att utgå ifrån är:  

 

• Kan vi arkeologiskt sett se icke- normativa individer i det forntida samhället? 

• Hur tolkar man dessa individer? 

• Vad kan dessa individer berätta om det forntida samhället de hittats i? 

 

 

 

2.Metod 
 

2.1 Använda metoder 
 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod för att kunna svara på min frågeställning 

och den har innefattat att välja ut tre specifika gravar dock inte under samma tidsepok som har 

varit välskrivna i forskningssammanhang. I studier av de tre specifika individer jag valt ut finns 

det indikationer på att dessa individer har avvikit från den generella norm samhället de levt i 

tros ha haft. Jag kommer att jämföra dessa tre gravar och titta närmare på vilka kriterier andra 

arkeologer använt sig av i sin tolkning av dessa gravar samt vilka analyser som ligger i grund 

för hur dessa gravar har könsbedömts. I min analys av tidigare forskning kommer jag lägga mitt 

queer teoretiska perspektiv i fokus. I just detta ämne har jag själv inga förkunskaper och har 

grundat min analys utifrån tidigare forskning. Min tolkning och diskussion har kommit till 

utifrån hur jag har reflekterat och tänkt efter jag har läst tidigare tolkningar av de individer som 

ligger till grund för mitt arbete.  

 

2.2 Urval 
 

Informationen jag har lagt till grund för min kvalitativa analys kommer från böcker och artiklar 

som jag har fått tillgång till genom mitt universitetsbibliotek samt relevanta vetenskapliga 

källor jag hittat på Google Scholar. Materialet som ligger till grund för min analys är 

slumpmässigt utvald för att på bästa möjliga sätt kunna svara på min frågeställning jag valt att 

utgå ifrån.  

 

2.3 Källkritik 
 

När det kommer till källkritik har jag enbart använt mig av källor som jag ansett ha varit 

tillförlitliga samt om jag varit osäker har jag frågat min handledare om källan är tillförlitlig nog 

för att använda som referens. Just i letandet av källor för Dannikekvinnan har det varit specifikt 

knepigt.  
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Jag har inte kunnat hitta några direkta dokument av den osteologiska undersökning som Maria 

Vretemark själv ska ha skrivit utan jag har fått använda mig av Torkel Ivarssons utställning 

”Den gåtfulla kvinnan från Dannike ett mossfynd från 1600-talet” som källa för hennes 

analyser, dock fick jag ingen klarhet i vilka exakta analyser hon ska ha gjort mer än den 

information jag kunnat presentera i mitt arbete. Men Ivarssons utställning har ändå givit en 

tillfredställande överblick och tillräckligt med information för att jag ska ha kunnat få en 

någorlunda helhetsbild av vad den osteologiska undersökningen givit för resultat.   

 

3.Teori 
 

3.1 Queer - teori 
 

Jag har valt att arbeta utifrån ett queer-teoretiskt perspektiv. Detta perspektiv gör det möjligt 

för oss att inte bara se de individer som uttrycker en normativ könsidentitet, men också de som 

avviker ifrån normen. Dessa icke-normativa individer finns i alla samhällen och kulturer, men 

försvinner lätt i de arkeologiska kontexterna för att det normativa synsättet som utgår ifrån det 

biologiska synsättet som är manligt och kvinnligt inte ger utrymme för dessa individer i den 

arkeologiska tolkningsprocessen. Termen genus (könsroll) står oftast för två kategorier, 

maskulint och feminint. Dessa två kategorier refererar till att man socialt ska kunna skilja på 

person till person utifrån den norm som finns för de olika könen. Det syftar också på en binär 

syn på människan (Beasley 2005:11). Men ett samhälle är inte svart eller vitt. Alla människor 

tänker och känner inte lika dant eller har samma syn på sin identitet som man anser att man ska 

ha grundat på hur Gud skapade människan. Med andra ord att endast se det utifrån ett 

heteronormativt perspektiv och enbart hålla sig till vad som är manligt och kvinnligt. Just för 

att det är så vi fortplantar oss och förväntas leva för att garantera att mänskligheten lever vidare 

efter att vi lämnat detta jordeliv.  

 

Under namnet Queer innefattas alla som ställer sig utanför den normativa heterosexualiteten. 

Ordet Queer ersätter inte individens egen benämning på sin sexualitet, det är bara ett 

samlingsnamn för (Kulick 1996:9) en icke-normativ sexuell minoritet där gay, lesbiska, 

transsexuella, bisexuella och intergender ingår (Beasley 2005:163) och där de som 

kategoriserar sig under kan hitta gemensamma nämnare och politiska mål (Kulick 1996:9). Det 

är tack vare Michel Foucault (1926-1984) som Queer-teorin kom till, han menade att våra tagna 

identiteter som vi tar förgivna, samt känslor är socialt betingat och att de inte existerat i andra 

samhällen eller historiska perioder. Den nya generationen av akademiker i samband med 

Foucault och andra teoretiker som tröttnat på att homosexualitet ansågs fult började samarbeta 

med att få fram ett nytt synsätt och nya perspektiv där homosexualitet var inkluderat. Queer-

teorin växte fram och på grund av den uppkommer det andra perspektiv att tolka samhälle, 

identitet och kultur. Queer-teorin är ingen teori i säg den har inte heller några klara formulerade 

teorier men det som är gemensamt är att inte betrakta den normativa heterosexualiteten som 

naturlig och självklar och ifrågasätter varför man ser på heterosexualiteten så (ibid).  

 

Genom att ifrågasätta heterosexualiteten har detta skapat ett nytt vetenskapligt synsätt i 

tolkningen av vår historia. När heterosexualiteten inte längre ses som självklar ger det utrymme 

för nya identiteter, värderingar och relationer som motsäger de som är historiskt, kulturellt och 

socialt förutbestämda utifrån de premisser samhället har (Kulick 1996:10). 
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Dessa perspektiv ger oss en möjlighet att se heterosexualiteten samt att det ger insikter i att 

utifrån dennes synsätt historiskt betonat skapade relationer, värderingar och identiteter som 

belönade vissa människor och straffade andra, och på så sätt får vi mer förståelse i att tolka det 

historiska samhället och dess kulturer (ibid).  

 

Dessa perspektiv förringar inte det faktum hur människan fortplantar sig men man behöver inte 

nödvändigtvis vara heterosexuell för att bringa barn till världen. Det betyder heller inte att alla 

män och kvinnor inte utövar sexuella handlingar med personer som inte är av det motsatta 

könet. Denna sexuella aktivitet stör inte den biologiska fortplantningen (ibid). Tittar vi på 

samhällen runt om i världen är det inte alla som anser att en människas sexuella handlingar eller 

fantasier begränsas till enbart det motsatta könet. Både historiker och antropologer är eniga om 

att detta tankesätt är ganska unikt för det moderna europeiska samhället.  

 

I historisk tid har inte homosexualitet varit en identitet, den kom till först på 1800-talet. Däremot 

fanns det sodomiter. Dessa individer gjorde sig skyldiga till en kategori handlingar som syftar 

på förbjudna sexuella handlingar där tex analt samlag ingår. Man var sodomit när man utförde 

handlingen och det var handlingen man blev straffad för, dessa handlingar personifierade inte 

individen generellt sett. Synsättet att människan alltid har styrts utav ”den mänskliga naturen” 

gör att vissa identiteter och känslor anses vara naturliga och andra inte, detta betyder inte att 

den synen delas av alla människor i alla kulturer (Kulick 1996:11). 

 

3.2 Centrala begrepp 
 

Queer teoretiskt perspektiv – Är det synsätt som är grundat på Queer-teori inom arkeologin och            

som beskrivs i kapitlet 3.1. 

 

Gränsöverskridande könsidentitet – Här innefattar jag alla identiteter som avviker ifrån normen. 

 

Heteronormativt perspektiv – När jag använder mig av detta begrepp menar jag vårt biologiska 

synsätt grundat på manligt och kvinnligt. 

 

Icke-normativ – Här syftar jag på en individ som avviker från normen som finns förutbestämd 

i samhället. 

 

Normativ – Syftar på en individ som håller sig till normen som finns i samhället. 

 

3.3 Teoretisk diskussion    
 

För att kunna svara på min frågeställning som ligger i grund för detta examensarbete, som är 

hur man kan se gränsöverskridande könsidentiteter i forntiden samt hur dessa individer har 

tolkats. Finns det inget bättre alternativ av vald teori än ett queer teoretiskt perspektiv. Hade 

jag inte valt att ha ett öppet synsätt i min analys för individer som avviker ifrån normen kan jag 

inte heller se dem i den arkeologiska kontexten. Detta är en av synpunkterna jag tar upp i arbetet 

med att dessa individer tycks lätt försvinna i den arkeologiska kontexten. 

 

De centrala begrepp jag använder mig av i min analys är relevanta för att tolka det material jag 

har tillgängligt. Begreppen hjälper mig även att kunna göra mig förstådd i hur mina tankar och 

funderingar kring ämnet ter sig utifrån den teori som ligger i fokus. 
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4.Tidigare forskning 
 
 

Det är först nu på senare tid arkeologer har insett att den arkeologiska kontexten kan användas 

i syfte att få mer kunskaper om förhistoriska sexuella identiteter (Voss 2000:48). Studier på 

tidigare publicerade arbeten om sexualitet i forntiden visar på att sexualitet inom arkeologi har 

hamnat inom forskning om könsroller och har inte ingått i den arkeologiska kontexten (Voss 

2000:54). Att människan har gett uttryck för sin sexuella natur och begär kan vi se i det 

arkeologiska materialet. Det är inte bara artefakter som visar den heteronormativa sidan av sex 

(man och kvinna), utan det finns många artefakter i form av målningar på keramik eller i grottor, 

figurer eller i skrifter som talar för att det förekommit andra sexuella identiteter än det 

heteronormativa på många olika platser och tidsepoker i forntiden (Voss 2008:322). För att 

nämna några exempel hittade arkeologen C.O Müller 1850, föremål från Pompeji med 

pornografiskt innehåll (Voss 2008:318). Egyptologer har hittat föremål som visar på sexuella 

identiteter så som hermafroditer, bisexualitet och homosexualitet. Förhistorisk keramik från 

Peru visar bilder av både homosexualitet och transpersoner (Voss 2008:318). Dessa sexuella 

identiteter förekommer på figurer och grottmålningar som ”Rorschach” och även på så kallade 

Guda figurer från Europa och mellanöstern. På Neolitiska figurer från Balkan och Çatalhöyük 

i Turkiet, samt på de grekiska svartröda figurerna som är daterade till ca 570-470 f.kr (Voss 

2008:322). I Nord Amerika har man gjort studier av indianernas två andliga figurer som 

förekommer i gravar, studierna visar på att indianerna har använt två andliga figurer sedan ca 

7500 f. kr. De här figurer symboliserar transsexuella biologiska män, män som har sex med 

män, personer som lever i celibat, män utan barn och kvinnor som hamnat i klimakteriet (Voss 

2008:324). Det finns även arkeologiska bevis i form av verktyg på att man redan ca 5000 f. kr 

utförde aborter och att man använde sig av växter som lades in i kvinnans vagina i syfte att de 

skulle fungera som pessar (Voss 2008:320). 

 

Under Vikingatiden var straffet för sodomiter lika med döden (Hedeager 2001:115). Genom att 

anklaga en annan man för níð (att han blivit gravid) handlade det om att ”döda en annans heder” 

och syftade på omanlighet och att personen var svag (Hedeager 2002:116). Vikingasamhället 

var hierarkiskt konstruerat, och heder och rykte var viktigt. Man visade ofta upp sin dominans 

och makt när man underkastade andra, genom att ge sig på de som stod längst ner i rang. Trälar 

av båda könen blev ofta våldtagna offentligt och utbyttes för sexuella tjänster. Dessa scener 

ägde rum i åsynen av allmänheten samt inför fruar /trolovade och potentiella köpare. Men skulle 

en fri kvinna utsättas för våldtäkt straffades man med döden, då hennes rykte var förstört för 

resten av hennes liv. Detta visar på vilken makt den som var ”manlig” och penetrerade hade 

och hur maktlös den ”kvinnliga” som penetrerades var. Det manliga könet blev på så sätt en 

metafor för makt och den sociala hierarkin styrdes av könsroller (Hedeager 2011:118). 

 

I den grekiska kulturen däremot ansågs homosexualitet som en mans naturliga begär och en del 

av livet, det var ingenting varken i lag, yrke eller kultur som motsatte detta. Men även här hade 

det betydelse vem som gav och vem som tog emot. Enligt berättelserna förekom dessa sexuella 

aktiviteter mellan krigare och pojkar och pojkarna var tvungna att döda en björn för att få 

tillgång till manlighet. När de hade gjort detta blev de inte längre ett offer för krigarnas begär 

(Hedeager 2011:117). I det grekisk/romerska samhället fanns det en sexuell identitet som kallas 

kinaidos/cinaedos det var män som antingen tyckte om att bli penetrerade av andra män, eller 

prostituerade sig till andra män för att överleva (Voss 2008:324). Dessa sexuella aktiviteter 

syns ofta avmålade på grekisk keramik. 
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Man tolkar även att den romerska synen på sex vara fokuserad på den enskilde individens 

njutning och fri från skuld. Men den visar också tecken på våld och dominans, där bland annat 

den kvinnliga kroppen visar mönster på att den ska ha utnyttjats i sexuellt våld (Voss 2008:323).   

 
I området där det råder arktiskt eller polariskt klimat och temperaturen är under 5°C mer än sex 

månader om året, kallas för taiga skogen. Detta område inkluderar centrala Sibirien, norra 

Ryssland och Skandinavien, centrala Kanada, södra Alaska och Island, allt norr om detta 

område har utifrån ett arkeologiskt och etnologiskt perspektiv haft samma syn på sitt spirituella 

liv. Här råder tankesättet att människan tycks ha haft ett större behov av att skydda sig från 

drömmar där man överskrider gränserna till dödens rike. Etnologen Michel Perrin har kallat 

denna skyddande syn för shamanism (Price 2002:279:280) som är en tidig magisk och religiös 

tradition (Stutley 2004:1). 

 

Man trodde att allt i världen hörde ihop och levde i symbios med varandra, inklusive allt 

levandes själar. Detta innefattade införskaffandet av mat, turen vid jakt, ett välfungerande 

samhälle, anlagen vid sex, sjukdom och hälsa och balansen mellan dessa aspekter var viktig. 

Därför hade man specifika personer (Shamaner) som såg till så att denna balans upprätthölls 

(Price 2002:280:281). Dessa personer hade förmågan att sända sin själ vidare i syfte att 

kommunicera med andra själar för att få dem att gå shamanens vilja tillmötes (Price 2002:281).  

Detta kunde ske under trans, extas eller besittande, besittning betyder att man antingen bjuder 

in själen som berörs eller att shamanen går in och själv transformera sig till den andra själen 

(Stutley 2004:28-29). Shamanerna gick alltså utanför sin egen kropp genom dessa tre 

förutsättningar och gick in i den spirituella världen (Price 2002:287). De rituella aspekterna och 

händelseförloppen såg olika ut beroende på i vilken region de utfördes i (Price 2002:282). Men 

för att bli shaman handlade det om att kunna integrera sig till sin uppgift och detta tog väldigt 

lång tid. Shamanen utsattes under den här tiden för fasta, prövningar och tester som tex lång 

tids sjukdom eller tillfällig sinnesförvirring för att bevisa sin uthållighet (Price 2002:296).  

 

Neurologiska studier ligger i fokus när det kommer till att försöka tolka transaspekterna, då 

personen i fråga gick in i ett annat medvetandestadie än det normala (Price 2002:286), ibland 

åt shamanen magiska svampar för att uppnå trans i kombination med att slå på sin trumma 

(Price 2002:294). Dessa färdigheter fördes vidare från generation till generation (Price 

2002:296). Man använde sig av hängande amuletter, hela djurkadaver eller bara pälsen eller 

fjädrarna, speciella huvudbonader med horn från djur, kläder med bronsfigurer på, trummor 

och bjällror samt masker och slöjor med avbildningar av figurer (Price 2002:281).   

 

Shamanism sågs som en religion och inte som ett mönster av beteende, det var en stor 

ansträngning och väldigt utmattande för individerna som utförde de rituella handlingarna (Price 

2002:282-283). Samt att shamanerna måste ha haft en större kunskap än gemeneman om hur 

folk trodde under dessa tider då de kombinerade sin sociala status med sina ritualer (Price 

2002:287). Olika symboler som betydde något i shamanernas värld var trädet som 

symboliserade vägen shamanen tog när denne reste mellan olika världar, trädets rötter skyddade 

shamanen så att denne inte kom vilse. En annan symbol var pelare och spikar som 

symboliserade polstjärnan som håller himmelen uppe, pålar formade som grizzly björnar 

representerar axeln av världen. Pelare i kombination med träd gjorda av sten eller metall 

representerar vägen till underjorden (Price 2002:291). Så när ett djur blev fällt under jakt i den 

mänskliga världen var det shamanens uppgift att se till så att djurets själ fick en respektfull resa 

tillbaka till sin egen värld där de kunde återfödas (Price 2002:296).  
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En shaman kunde vara både av det kvinnliga och manliga könet, men kvinnans makt var lägre 

än männens (Price 2002:297). Men i shamanismen pratas det också om ett tredje eller neutralt 

kön, då shamanen kunde gå utanför sitt eget kön utifrån samhällets norm (Price 2002:301). 

Detta gjorde shamanen antingen bara tillfälligt men även också permanent (Price 2002:302). 

Detta kunde göras genom att använda det motsatta könets kläder, ändra sin frisyr eller ingå 

äktenskap med och då även ha samlag med sitt eget kön, dessa shamaner kallades ”soft men” 

och var de mest kraftfulla av alla shamaner (Price 2002:302). Sex användes också i 

shamanernas ritualer som att en shamans penis kunde bota en sjuk kvinna eller att shamanen 

ofta hade sex med sina undersåtar och valde ibland ut en fru eller man av dessa (Price 

2002:305), att ingått äktenskap med en shaman var en uppgift som var bättre än att vara slav 

(Price 2002:306). Ibland hade shamanen under trans sex med kvinnor som gjorde sin prövning 

för att se om de hade vad som krävdes för att själva bli shamaner (Price 2002:305).  

 

Under mesolitikum trodde människan att om man bar en del av djuret man jagade blev 

människan djuret ifråga, man transformerades inte biologiskt utan fundamentalt och 

djurmasken blev en symbol för denna fundamentala transformering. Oavsett om det var en 

jaktsituation eller en rituell handling (Conneller 2004:42). Man såg människan, själen och 

djuret och vissa ting som samma sak, själen och anden var identiska och oföränderliga och både 

människan och djuret kunde transformeras. Genom denna transformation till ett specifikt djur 

kunde man anpassa sig till djurets perspektiv och gå in i en relation med världen (Conneller 

2004:43). Så att få in shamanism i ett förhistoriskt perspektiv under paleolitikum och 

mesolitikum är en svår uppgift då material för att backa upp denna teori saknas. Men pratar 

man om shamanism ur ett kontextuellt perspektiv då människan hade en tro att människa-djur 

kunde transformeras liknar denna tro shamanismen, samt att artefakterna påminner om varandra 

(Price 2002:313).  
 

5. Analys och resultat 
 

Jag har valt att analysera tre individer ifrån tre olika platser.  
 

5.1 Birkakrigaren 
 

5.1.1 Arkeologisk kontext 
 

På ön Björkö i Mälaren, Uppland ligger Birka som var en stor handelsplats under Vikingatiden 

(ca 800-1050 e.kr). Birka hade stor betydelse för att länka samman handel men ansågs även 

som en kulturell och social plats (Hedenstiena-Jonson et al. 2017:853). Här har över 3000 

gravar hittats (Price et al.2019:182) och ca 1100 av dessa är undersökta (Price et al. 2019:184). 

I en underjordisk träkammare ligger en individ begravd (ibid), graven är förlagd utanför Birkas 

grindar (Price et al. 2019:188) och ligger placerad i landskapet så att den ses från både 

boningsområdet och vattnet nedanför (Price et al. 2019:184). Den är även placerad nära det 

militära försvarshuset på en plats där de rikaste gravarna har påträffats (Price et al. 2019:188 - 

189). I graven fanns det ett svärd, en yxa, ett spjut, ett pansarbrytande armborst, en 

närstridskniv, två sköldar, två hästar och ett fullt sett av spelpjäser med tillhörande bräda 

(Hedenstiena-Jonson et al. 2017:854). Spelpjäserna är individuella artefakter och väldigt 

ovanligt förekommande i gravar under Vikingatiden men i detta fall när de är placerade i direkt 

anslutning till kroppen tyder detta på att personen har haft en hög militär position.  
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Även individens kläder har analyserats av experter på Birka textilier och de säger att individen 

har haft en hög position som ledare inom det militära (Price et al. 2019:184). Stolpe som var en 

av de som undersökt gravarna på Birka, beskrev 1879 just den här graven som” Perhaps the 

most remarkable of all the graves in this field”. Graven är en av bara två på platsen som är fullt 

utrustad med vapen och med tanke på antalet vapen som påträffades tyder detta på att individen 

hade goda kunskaper i strid, både i skicklighet och erfarenhet och räknas därav till en krigargrav 

av hög status (Price et al. 2019:184). Denna grav kommer att definieras som grav Bj 581 (Price 

et al. 2019:182).  

 
Individen i graven tros vara runt 30 år och har inga patologiska eller traumarelaterade skador 

på skelettet (Hedenstiena-Jonson et al. 2017:855). De två närmast liggande gravarna är ett barn 

och en högstatus rankad kvinna med gravartefakter i form av fina smycken (Price et al. 

2019:189). Att individen i grav Bj 581 skulle ha hög status som krigare har aldrig ifrågasatts 

(Price et al. 2019:187) inte heller att individen skulle vara av ett annat biologiskt kön än man. 

Detta har man grundat på de maskulint betingade gravartefakterna som tyder på krigarstatusen 

samt avsaknaden av kvinnligt attribuerande artefakter som smycken och vävredskap (Price et 

al. 2019:189).  

 

Den epistemologiska tolkningen av varje enskild begravning bör betraktas utifrån att individen 

begravts med sina egna tillhörigheter och att dessa artefakter speglar individens sysselsättning 

i livet (Price et al. 2019:191). Då individen i grav Bj 581 har begravts ensam vet man att 

analyser som gjorts av skelettet är korrekta (Price et al. 2019:189) och redan 1970 visade 

osteologiska analyser på att individens biologiska kön var en kvinna, men på grund av 

gravkontexten individen hittades i dog denna diskussion ut (Hedenstierna-Jonson et al. 

2017:857). Under 2000-talet gjordes en fullständig osteologisk och kontextuell analys av 

kvarlevorna (Hedenstierna-Jonson et al. 2017:855) och dessa analyser var nödvändiga för att 

kunna bekräfta individens biologiska kön samt att kunna spåra individens genetiska relation 

med andra forntida individer och moderna grupper (Hedenstierna-Jonson et al. 2017:857). 

Analyserna som har gjorts visar på att individen alltid har haft två X kromosomer och detta 

bevisar att individen biologiska kön är en kvinna (Price et al. 2019:191), analyserna visar också 

på att hon troligtvis inte kom från Birka utan flyttat dit (Hedenstierna-Jonson et al. 2017:857).  

 

Berättelser om kvinnliga vikingakrigare som stred tillsammans med männen har berättats länge 

men dessa berättelser om Valkyrior och Sköldmör har avfärdats att vara just mytomspunna 

berättelser (Hedenstierna-Jonson et al. 2017:853). Aspekten att individer inte alltid begravdes 

med artefakter som speglar individens liv samt att biologiskt kön och normer i samhället även 

måste begrundas. Men väl reformerade arkeologiska studier angående att det skulle ha funnits 

kvinnliga krigare under Vikingatiden sätter det normativa och avvikande i ett litterärt perspektiv 

(Price et al. 2019:191). Studier som innefattar kvinnliga krigare under Vikingatiden behöver 

granskas närmare utifrån de mönster som definierar det normativa samt det avvikande i 

samband med döden. För de studier som finns nu är alla i relation till männen (Price et al. 

2019:191).  

 

I samband med publiceringen av resultaten kom de att debatteras livligt. En del hävdade att 

individen i graven skulle har avsagt sig sitt biologiska kön och tagit mannens roll i samhället. 

Andra, som företrädde ett Queer teoretiskt perspektiv menade att individen själv kan ha sett sig 

som icke-binär eller intergender och valt att stå utanför en normativ könsdefinition (Price et al. 

2019:191).  
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Det behöver inte heller vara så att kvinnan i graven var en krigare i bildlig mening (Price et al. 

2019:192), vapnen kan vara arvegods, ha en symbolisk mening eller reflektera status och roll 

(Hedenstierna-Jonson et al. 2017:857) av familjen hon tillhörde (Hedenstierna-Jonson et al. 

2017:858). Det har även diskuterats att hon ska ha blivit begravd med ytterligare en individ en 

man och att gravartefakterna ska ha tillhört honom.  

 

Trots dessa spekulationer tyder mycket på att kvinnan i graven var en högt rankad krigare. 

Utifrån den militära kontexten, finns det inga anledningar att se graven annorlunda bara för att 

individens biologiska kön visade sig vara en kvinna (Price et al. 2019:192). Att hennes kropp 

inte bär spår av skador bevisar inte heller att hon inte skulle vara krigare, det är ovanligt att 

kroppar från Birka gör det. Det ses mest i massgravar från Vikingatiden (Hedenstierna-Jonson 

et al. 2017:858). Detta fynd utesluter inte att det finns fler gravar där individerna har 

könsbedömts som män baserat på artefakterna i graven, för denna kvinna kan omöjligt vara 

ensam om sin militära status (Price et al.2019:194). Oavsett sätter detta fynd arkeologiska 

kontexter och förutfattade meningar om normer och det kvinnliga könet under Vikingatiden i 

diskussion (Hedenstierna-Jonson et al. 2017:858). De arkeologiska studierna av grav Bj 581 

har stor betydelse för referenser som kön, död, förhållningssätt, våld samt symbolism, och dessa 

studier skapar fler frågor samt öppnar det upp för nya synsätt (Price et al. 2019:194). Kvinnan 

i fråga visar sig vara mobil och tillhöra en hög samhällsklass och det tyder även på att en kvinna 

kan ha fått ett fullvärdigt medlemskap i den mansdominerande världen (Hedenstierna-Jonson 

et al. 2017:858). 

 

5.1.2 Osteologisk könsbedömning 
 
Under 1970-talet gjordes de första osteologiska analyserna på Birkakrigarens kvarlevor och 

dessa analyser visade att individens biologiska kön varit en kvinna, då detta inte stämde överens 

med gravkontexten individen hittades i diskuterade man inte dessa analyser vidare och man 

fortsatte att tro att individen var en man (Hedenstierna-Jonson et al. 2017:857). Det var först 

under 2000-talet man valde att göra nya analyser av individens kvarlevor och den här gången 

gjorde man en fullständig osteologisk undersökning (Hedenstierna-Jonson et al. 2017:855). De 

osteologiska analyserna bekräftar även den här gången att individens biologiska kön är en 

kvinna (Hedenstierna et al. 2017:857) och tros ha varit i 30-års åldern (Hedenstiena-Jonson et 

al. 2017:855), samt att hon inte tros vara hemmahörande på Birka (Hedenstierna et al. 

2017:857). Individen är begravd enskilt så de osteologiska analyserna av kvarlevorna är 

korrekta (Hedenstierna et al. 2017:857).   

 

5.1.3 Beskrivning av gravgodset 
 
I en underjordisk träkammare förlagd utanför Birkas grindar på en plats nära inpå Birkas 

militära försvarshus ligger en enskild individ begravd. Graven är placerad på den del av 

gravfältet där de rikaste gravarna är förlagda och grav Bj 581 är en av två på hela Birka som är 

utrustade med en fullständig vapenutrustning (Price et al. 2019:184,188-189). 

 

Med tanke på vapenutrustningen och spelpjäsernas placering i direkt anslutning till kroppen 

samt individens kläder och placeringen av graven i landskapet tyder det på att individen i grav 

Bj 581 ska har haft en högt uppsatt position inom det militära (Price et al. 2019:184). 
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Skelettet bar inga spår av patologiska eller traumarelaterade skador (Hedenstierna-Jonson et al. 

2017:855) samt att det inte fanns några artefakter som var kvinnligt attribuerande med i graven 

var det helt självklart för arkeologerna som hittade graven att det rörde sig om en man (Price et 

al. 2019:189). 

 

5.1.4 Tolkning av graven - genus 
 

Nu börjar diskussionerna ta vid angående om kvinnan i grav Bj 581 verkligen är en person med 

en högt uppsatt position inom det militära som innan hade varit en självklar tolkning när man 

trodde att individen i graven var en man. Eller om det rör sig om andra omständigheter att 

kvinnan begravts på det sättet som hon gjort. Vissa tror att hon kan ha fått en krigarbegravning 

på grund av sin familjs roll i samhället (Hedenstierna-Jonson et al. 2017:858) eller att vapnen 

ska ha varit arvegods och ett sätt att gardera henne inför livet efter döden (Hedenstierna-Jonson 

et al. 2017:857). Vissa diskuterar om hon kan ha avsagt sig sitt biologiska kön och tagit en 

mannens roll i samhället (Price et al. 2019:191) eller själv valt att vara intergender och stått 

utanför könsdefinition (Price et al. 2019:192). Både Charlotte Hedenstierna-Jonson och Neil 

Price tror att kvinnan i graven var en person med en högt uppsatt position inom det militära. De 

ser ingen anledning att tolka graven utifrån några andra kriterier än de som man definierar en 

krigargrav på trots att det visar sig att individens biologiska kön är en kvinna utifrån de 

osteologiska analyser som gjorts av kvarlevorna. Hedenstierna-Jonson säger också att skador 

på själva skelettet som skulle tyda på att individen i grav Bj 581 ska ha deltagit i strid. Skador 

som dessa är inte vanligt förekommande på mänskliga kvarlevor från Birka, så detta bevisar 

inte heller att individen ifråga inte varit krigare. Price tar upp aspekter som att det troligtvis 

finns fler gravar där individen har könsbedömts enbart utifrån gravkontexten. Där 

könsbedömningen på individens biologiska kön kan vara fel och att dessa tolkningar enbart 

ligger i grund för hur våra förutfattade meningar om vilka normer som råder i det samhälle vi 

tolkar. 

 

5.2  Oleneostrovski mogilnik grav 55-57 
 

5.2.1 Arkeologisk kontext 
 

Oleneostrovski mogilnik är en gravplats i Karelien, Ryssland (O´Shea och Zvelebil 1984:1). 

Detta är en gravplats från senmesolitikum (ca 5500-4000 f.kr) och för att tolka mesolitiska 

jägare och samlare samhällen måste man förstå hur dessa samhällen är uppbyggda. Det är inte 

alltid förankrat med etnologiska eller historiska band (O´Shea och Zvelebil 1984:1-2). Man 

måste först titta på aspekter som hur samhället anpassat sig till sin miljö, sen på att föreställa 

sig den kulturella kontexten.  

 

Oleneostrovski mogilink är en av de större kända mesolitiska gravplatserna i norra Europa, och 

här är minst 170 individer begravda (O´Shea och Zvelebil 1984:2). Gravplatsen är placerad i 

landskapet på en plats som har kunnat tillgodose tillräckligt med föda under alla årstider 

(O´Shea och Zvelebil 1984:3). Platsen ses som unik och i samband med att det inte finns 

keramik kärl ibland gravartefakterna ses platsen som en rituell plats. I majoriteten av gravarna 

är individerna begravda enskilt och över 7000 gravartefakter har hittats, 6000 av dessa är 

hängen gjorda utav tänderna från bäver, björn eller älg. Resterande artefakter är skulpturer av 

ormar, människor och älgar samt jägarutrustning (ibid). 
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Med tanke på variationen av gravartefakterna på platsen ses det en stor skillnad på de kvinnliga 

och manliga rollerna i samhället. Axelgravarna som är en grav som består utav ett stort 

rektangulärt hål i marken med vertikala sidor där individen begravs i och som sedan täcks över 

med en stenplatta (engelska, Shaft grave) (https://www.dictionary.com/browse/shaft-grave). 

Dessa gravar tros tillhöra shamaner eller rituella specialister då de är rikare på artefakter än de 

andra gravarna (O´Shea och Zvelebil 1984:6). I den nordliga delen av gravplatsen ligger det 

fyra individer i en sådan grav, två män och två kvinnor. Deras axelgrav avviker från de andra 

då deras är vertikalt byggd och liknar en tratt i formen istället för att ligga på marknivå (O´Shea 

och Zvelebil 1984:9). Dessa fyra individer ligger dessutom begravda med sina huvuden vända 

mot väst medan i alla de andra gravarna ligger individen med huvudet vänt mot öst (Schmidt 

2000:225). Detta tyder på att dessa individer har betytt något speciellt och att kön inte hade 

betydelse i detta fall (O´Shea och Zvelebil 1984:9).  

 

I tre av dessa gravar 55-57 (Strassburg 2000:145) ligger två kvinnor och en man begravd, just 

dessa gravar är också rikare på artefakter än de andra gravarna (Schmidt 2000:225). Kvinnan i 

grav 55 låg på sidan och i hennes högra hand hade hon 13 fågelben. Där ligger också två andra 

benartefakter samt ett hänge gjort av framtänderna från en bäver som hon hade runt halsen 

(Mannermaa et al. 2008:9).  

 

Mannen i grav 56 låg på rygg (ibid) och hans grav är rikast på artefakter. Fågelben hittades vid 

hans bröst och ryggkotor regioner tillsammans med ett hänge gjort av rentänder. Dessa 

fågelbenen kommer ifrån fiskgjuse och uggla. Fyra av benen från fiskgjusen var täckta med röd 

ockra och benen ifrån ugglan var fyllda med röd ockra. Där ligger även ben ifrån varg, bäver 

och älg vid hans huvud, skuldror, överarmar och lår, samt en skulptur av ett älghuvud som låg 

vid hans huvud, en skifferkniv, en kniv av sten, flintavslag och benartefakter (Mannermaa et 

al. 2008:10).  

 

Kvinnan i grav 57 låg även hon på sidan men i anslutning till hennes kropp hittades det inga 

ben från fåglar (Mannermaa et al. 2008:9).  

 

Dessa individer tolkas ha haft en hög status på grund av gravartefakterna ((O´Shea och Zvelebil 

1984:19) samt att bävertänder är sammankopplat med shamanism och ingick i shamanernas 

klädsel (Schmidt 2000:225). Älghuvudet som mannen hade har samma innebörd som en orm 

inom shamanismen. Ormen symboliserar att shamanen visste hur de kunde vända sig till 

ormarna ifall de behövde skydda sig emot människor som födde upp dem. Ormen kan också ha 

varit ett skydd för shamanen när denne flyttade sig mellan världar spirituellt, och ormen 

symboliserar även den kosmiska zonen mellan land och vatten (Strassburg 2000:145). 

 

 

5.2.2 Osteologisk könsbedömning 
 
Då individerna i gravarna 55-57 har könsbedömts till att vara en man och två kvinnor måste det 

har gjorts en osteologisk analys av kvarlevorna men när dessa analyser ska ha ägt rum har jag 

inte kunnat hitta någon information om. Därför vet jag inte heller vad ytterligare mer den 

osteologiska analysen kan berätta om dessa tre individer eller vilka andra analyser som kan ha 

gjorts är eller vad de i så fall kan berätta. 
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5.2.3 Beskrivning av gravgodset 
 
På gravplatsen Oleneostrovski mogilnik som är en av de största mesolitiska gravplatserna i 

norra Europa ligger ca 170 individer begravda (O´Shea och Zvelebil 1984:2). Platsen har tolkats 

som en rituell plats på grund utav att det inte finns några keramik kärl bland gravartefakterna. 

I majoriteten av gravarna är individen gravlagda enskilt och över 7000 gravartefakter har hittats 

på platsen, 6000 av dessa artefakter är hängen gjorda av tänderna från bäver, björn och älg. 

Resterande 1000 artefakter är skulpturer av ormar, människor och älgar samt jägarutrustning 

(O´Shea och Zvelebil 1984:3). 

 

Alla individer på gravplatsen är begravda med sina huvuden vända mot öst (Schmidt 2000:225), 

förutom fyra individer i gravarna 55-57 som är begravda med sina huvuden vända mot väst 

samt i en axelgrav som inte liknar de andra axelgravarna på platsen (Schmidt 2000:225). En 

axelgrav är konstruerad så att ett stort rektangulärt hål med vertikala sidor grävs och individen 

begravs i hålet. Sen täcks hålet över med en stenplatta 

(https://www.dictionary.com/browse/shaft-grave). 

 

Kvinnan i grav 55 låg på sidan, vilken sida det rör sig om framgår inte utav den fakta jag har 

haft tillgänglig. I hennes högra hand hade hon 13 fågelben, hon hade även med sig två andra 

benartefakter och ett hänge gjort utav framtänderna på en bäver runt halsen (Mannermaa et al. 

2008:9). Mannen i grav 56 låg på rygg och hans grav är rikast på artefakter (ibid), han hade 

fågelben vid bröst och ryggkotor regionerna tillsammans med ett hänge gjort utav rentänder. 

Fågelbenen i mannens grav kom från fiskgjuse och fyra av dessa ben var täckta med röd ockra, 

de andra fågelbenen i graven kommer ifrån en uggla och dessa ben var fyllda med röd ockra. 

Där fanns även ben från varg, bäver och älg som låg vid hans huvud och skuldror samt på 

överarmar och lår. En skulptur av ett älghuvud låg vid hans huvud och där fanns även en 

skifferkniv, en kniv av sten, flintavslag och benartefakter (Mannermaa et al. 2008:10). Kvinnan 

i grav 57 låg även hon på sidan och inte heller här framgår det utav min tillgängliga fakta vilken 

sida hon låg på, men i anslutning till hennes kropp hittades inga fågelben (Mannermaa et al. 

2008:9).  

 

5.2.4 Tolkning av graven - genus 
 

Dessa individer tros ha varit shamaner och två av de här gravarna är rika på artefakter (O´Shea 

och Zvelebil 1984:6) gravartefaktrena styrker denna tolkning. Just bävertänder är kopplade till 

shamanismen (Schmidt 2000:225) samt älghuvudet mannen hade med sig i graven har samma 

innebörd inom shamanismen som en orm (Strassburg 2000:145). Shamanismen är en tidig 

magisk och religiös tradition (Stutley 2004:1) och de som utförde shamanism var specifika 

personer som hade som uppgift att upprätthålla balansen mellan människan och allt levande i 

världen, dessa personer kallades shamaner (Price 2002:280-281). Denna balans upprätthölls av 

shamanerna genom att de gick utanför sin egen kropp in i den spirituella världen (Price 

2002:287), och det gjorde de genom att antingen gå in i trans, extas eller besittning (Stutley 

2004:28-29). Shamanerna kunde också inta ett tredje eller neutralt kön (Price 2002:301). Här 

finns det inga invändningar i tidigare forskning om att tolkningen ska röra sig om något annat 

än shamanism och därav tolkas dessa individer som icke-normativa i den arkeologiska 

kontexten. 
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5.3 Dannikekvinnan 
 

5.3.1 Arkeologisk kontext 
 

1942 på Rydets mosse i Dannike i närheten av Tranemo hittades en kvinna som har begravts 

där någon gång på 1700-talet (Kloo Andersson 2008:103). En av arbetarna på mossen hon 

hittades på vid namn Frans Johansson kom ihåg att en släkting till honom hade berättat om en 

kvinna som förvunnit under mystiska omständigheter och att det i generationer har det ryktats 

om en vålnad på mossen (Ivarsson 2001:4).  

 

Träkistan hon låg i var nedgrävd ca 45 cm under markytan och saknade lock, den var inte heller 

ihop spikad och bestod utav en bottenplanka, en sidobräda och två gavelbrädor i furu. Men vid 

kistan fanns flätade vidjor, tre träkäppar och en bäranordning och dessa redskap har troligtvis 

använts vid transporten av kistan (Ivarsson 2001:5). Hennes kläder samt andra artefakter låg i 

en enda röra efter att torvarbetarna hade varit där och rört runt i kistan (ibid). Det blev snabbt 

spekulationer om att hon skulle ha varit en häxa då hennes huvud saknades (Kloo Andersson 

2008:103), dock kan någon ha tagit hennes huvud och avlägsnat det från kistan i syfte att hennes 

vålnad inte skulle gå igen (Ivarsson 2001:5).  

 

Kvarlevorna skickades till statens historiska museum i Stockholm och en läkare vid namn Bo 

Ingelmark och en konservator vid namn Agnes Geijer undersökte resterna av kroppen (Ivarsson 

2001:7). År 2000 gör osteologen Maria Vretemark från Västergötlands museum en osteologisk 

undersökning av kvinnans kvarlevor och trots att huvudet saknas fanns där en bit skalp och en 

hårtest kvar i kistan. Detta tyder på att hon ska ha blivit begrav med sitt huvud. Hennes ryggrad 

samt bröstkorg var också borta och därav går det inte att fastställa dödsorsaken.  

 

Den osteologiska undersökningen visar att hon ska ha varit runt 19-20 år gammal och runt 160 

cm lång, vilket var över medellängden för kvinnor på denna tiden (Kloo Andersson 2008:103). 

Kroppen bär inga spår av yttre trauma, dock var hennes högra överarmsben brutet men detta 

tror Vretemark har uppstått i samband med att kvinnan hittades i mossen (Ivarsson 2001:10). 

Hon var graciöst byggd och det tyder inte på att hon ska ha ägnat sig åt hårt fysiskt arbete under 

tiden hon levde. Hennes skelett visar heller inga tecken på sjukdomar så hennes hälsa ska ha 

var god (ibid), hon kan dock ha varit låghalt då hennes ena skenben var något kortare samt 

vridet än det andra (Kloo Andersson 2008:103). Hon hade ett par skor i näver och skinn i storlek 

36-37 på sig, samt att dräkten hon bar var välsydd. Den bar inga tecken på att den ska ha blivit 

lagad eller att det är ett ihop plock av tyger på grund av att det varit brist på hela tygbitar. Hon 

hade en kofta som tros ha varit grå eller ljusgrå i färgen, med ett blått eller rött innerfoder gjord 

av melerad ull.  

 

Dock är koftans midja uttöjd och sliten och detta kan tyda på att kvinnan i fråga ska ha varit 

gravid. Vid halspartiet på koftans främre del finns också ett skarpt jack, ca 4 cm långt som löper 

diagonalt nedåt sett från ena axeln. Hon har även ett hål med en mörk fläck vid midjan och 

denna fläck ska ha börjat torka innan tyget hamnat i mossen (Ivarsson 2001:8). Det visade sig 

också att kvinnans händer och troligtvis också fötter var bundna (Ivarsson 2001:7).  

 

Artefakterna som låg tillsammans med kroppen i kistan var en läderpung med några 

tillhörigheter, 1 öre silvermynt Johan III, oläsligt årtal då detta mynt troligtvis använts som 

hängsmycke en gång i tiden för myntet har ett hål i sig. Ett öre silvermynt Karl XI, årtal 1665. 

Tre 1/6 öre silvermynt av koppar Karl XI med årtal 1672, 1676, 1677.  
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En kritpipa och en oval slät tobaksdosa gjord av mässing. Två kvartsbitar, två flintbitar, en 

mörkblå glasfluss pärla utan hål och en opalfärgad fasetterad glasfluss pärla med hål. Där fanns 

också tre knappar av metall i varierande storlek och utseende med en ögla på baksidan samt en 

kniv av järn. Både tobaksdosan och kniven var kraftigt förvittrade (Ivarsson 2001:10,12).  

 

Just att Dannikekvinnan hade en kritpipa och en tobaksdosa med sig i graven är unikt. Kritpipor 

under 1700-talet var manligt attribuerande föremål och vid arkeologiska utgrävningar av gravar 

under denna tid har man inte hittat några kvinnor med slitmärken på tänderna som orsakats av 

att de skulle har rökt pipa inte heller ska det finnas bilder från denna tid på rökande kvinnor. 

Enbart några enstaka notiser skrivna av både Carl von Linné och Ernst Brunner om ”en 

urgammal piprökande kärring”, och då har de kvinnor beskrivits ur samhällets normer som 

asociala för att de rökte trots att detta inte var kvinnlig norm (Stenbäck et al. 2007:122).  

 

Under tiden kvinnan i mossen ska ha levt rådde det stora klasskillnader och missväxt med 

sjukdomar som följd i landet. Vidskepelsen var stor bland folket men häxprocesserna hade 

precis avslutats. Människorna lyssnade mycket på prästerna som predikade om hur viktigt 

skuld, straff och lydnad hade, men samtidigt dövade folket sin hunger med sprit. Det var lätt att 

fara illa ut om man avvek från normen (Ivarsson 2001:13).  

 

Tittar man närmare på kvinnan i mossen och orsakerna till att hon hamnade där spelar 

aspekterna från kyrkans ord roll. Där var det klart och tydligt så att bannlysta, grovt lastbara 

personer, självspillningar eller gudssmärde inte fick begravas på helig mark (Ivarsson 2001:15). 

Inte heller personer som blivit mördade, åt sig själva till döds eller kvinnor som dog i barnsäng 

trots att de inte orsakat sin död själva, dessa individer blev också bannlysta utan kyrkans 

välsignelse från att begravas på vigd mark (Ivarsson 2001:16). 

 

Men trots att Dannikekvinnan ligger i ovigd jord säger Vretemark att det rör sig om en riktig 

begravning (Kloo Andersson 2008:103). Vilka argument Vretemark har för denna tolkning 

framgår inte utav mina källor.  

 

Men andra aspekter behöver vägas in här också, som att hennes händer och troligtvis fötter var 

bundna samt att hon hade sin kritpipa och tobak med sig i graven plus en massa mynt. Dessa 

aspekter indikerar på att man ville hindra kvinnan från att lämna sin grav och gå igen. Pipan 

och tobaken låg med i syfte att hon skulle trivas där hon låg, mynten kan ha haft samma 

innebörd. Läderpungen och dess innehåll tyder på likheter med trollpengar och trolldosor, trotts 

att häxprocesserna var över och inte vanligt förekommande i den här delen av landet kan även 

detta vara en förklaring till att hon begravts som hon gjort (Ivarsson 2001:16). Samt att det stora 

hålet och fläcken hon har på koftan kan tyda på att hon kan ha blivit utsatts för grovt våld precis 

innan hon dog (Ivarsson 2001:17). Det behöver göras fler arkeologiska och kriminaltekniska 

(Ivarsson 2001:13) samt DNA analyser innan man kan forska mer i vad som blivit denna 

kvinnas öde (Ivarsson 2001:17).    

 

5.3.2 Osteologisk könsbedömning 
 

Dannikekvinnan en kvinna som hittades 1942 i en kista på Rydets mosse i Dannike i närheten 

av Tranemo (Ivarsson 2001:4) och tros ha begravts där någon gång under 1700-talet.  
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År 2000 gör Maria Vretemark en osteologisk undersökning på kvarlevorna men dödsorsaken 

går inte att fastställa då huvudet och ryggraden samt bröstkorg saknas (Kloo Andersson 

2008:103), resten av kvarlevorna visar inga spår av yttre trauma (Ivarsson 2001:10). Då jag inte 

lyckats få tillgång till Vretemarks rapport av den osteologiska undersökningen har jag fått 

förlita mig på andra källor som tar upp fakta kring vad dessa analyser gav för resultat. Därav 

har jag inga konkreta svar på all fakta som tas upp. 

 

Hon ska ha varit runt 19-20 år gammal och 160 cm lång, graciöst byggd med en kropp som 

visar på god hälsa och som inte tyder på att ha utfört hårt arbete, men hon tros vara låghalt på 

sitt ena ben (Kloo Andersson 2008:103). Hon var fullt påklädd men hade ett skarpt jack på ca 

4 cm diagonalt sett på framsidan av sin kofta samt ett stort hål och en mörk fläck vid midjan 

och hennes armar och troligtvis fötter var bundna (Ivarsson 2001:7).  

 

5.3.3 Beskrivning av gravgodset 
 
Graven är rik på artefakter med en läderpung med några tillhörigheter, flera mynt, en kritpipa 

med tillhörande tobaksdosa, två kvartsbitar, två flintbitar, två glaspärlor, tre knappar och en 

kniv av järn (Ivarsson 2001:12). Hon hade ett par skor i näver och skinn i storlek 36–37 på sig 

och en dräkt som var välsydd som inte visade tecken på att den skulle ha blivit lagad (Ivarsson 

2001.8). 

 

5.3.4 Tolkning av graven - genus 
 

Utifrån den tidigare forskning jag har tagit del av som är väldigt otydlig i sin presentation av 

vad denna fakta kommer ifrån samt vilka argument och bevis som ligger till grund för den fakta 

som används, har jag fått göra min tolkning utifrån de källor jag har tillgängliga. Man har tolkat 

kvinnan i graven utifrån olika teorier baserat på både gravkontexten och gravartefakterna. Som 

att hennes händer och troligtvis fötter var bundna samt att hon hade en kritpipa och tobak i 

kombination med ett antal mynt kan indikera på att hon ska ha försökts hindras ifrån att gå igen. 
Men kritpipan utmärker sig dock på mer än ett sätt då kvinnor på den här tiden som rökte ansågs 

osociala av normen i samhället (Stenbäck Lönnqvist & Welinder 2007:122). Läderpungen med 

dess innehåll har tolkats ha likheter med trollpengar och trolldosor (Ivarsson 2001:16), samt att 

fläcken på koftan tyder på att hon kan ha utsatts för grovt våld precis innan hon dog (Ivarsson 

2001:17). Men trots detta rör det sig om en riktigt begravning enligt osteologen Maria 

Vretemark fast att hon är begrav på ovigd mark (Ivarsson 2001:15). Vad Vretemark har för 

argument för denna slutsats har jag inte kunnat få fram. 

 

5.3.5 Resultat 
 

Summerar man vad min analys av dessa tre specifika fall har givit för resultat. Kan man tydligt 

se att två av fallen ingår i kontexten gränsöverskridande könsidentiteter. Grav 55-57 går att få 

in där på mer än ett sätt. De står utanför den heterosexuella normen och begränsas inte i varken 

sina sexuella handlingar eller fantasier, inte heller ingår de i de historiskt, kulturellt eller socialt 

förutbestämda könsrollerna. De är en egen identitet som får leva efter den fullt ut utan varken 

straff eller riktlinjer som påföljd. När det kommer till Birkakrigaren faller även hon in i 

kontexten gränsöverskridande könsidentiteter men tolkningarna om det är en krigarbegravning 

går isär. 
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Det behöver göras fler studier för att hon ska bli accepterad som en gränsöverskridande 

könsidentitet och inte tolkas utifrån ett heteronormativt perspektiv. Här vill man inte riktigt 

släppa på de socialt betingade identiteterna som vi har förutbestämda. I mitt sista fall finns det 

inget som tyder på att individen avvikit från normen i samhället hon levde i hade.  

 

 

 

6. Diskussion och tolkning 
 
 
Som jag har skrivit tidigare finns det icke-binära samt icke- normativa individer i alla samhällen 

och kulturer, men de försvinner lätt i den arkeologiska kontexten då tolkningarna som görs 

alltid utgår ifrån ett heteronormativt perspektiv alltså manligt och kvinnligt utifrån samhällets 

norm. Men vet vi verkligen alltid vad som ansågs normativt och icke-normativt bara genom att 

studera merparten av de individer som tillhörde samhället? De individer vi anser vara icke-

normativa behöver inte ha setts som icke-normativa individer ur det samhälle de levde inuti. 

För begrundar man Foucaults perspektiv på sexualitet så är de tagna identiteterna vi tar förgivna 

inte självklara att de existerat under historisk tid utan de är socialt betingade (Kulick 1996:9). 

 

Tar vi tex gravarna 55-57 från Oleneostrovski mogilnik och tittar på de tolkningar som har 

gjorts utav dessa individer, står det klart att det rör sig om shamaner. Individerna är av båda 

könen och gravartefakterna talar för shamanism (O´Shea och Zvelebil 1984:6). Denna tolkning 

ses inte som något konstigt då shamanism har tillhört människans kosmologi i många tusen år. 

Shamanerna ansågs vara accepterade av det samhälle de levde i och fick utföra sina ritualer och 

gränsöverskridande ceremonier oavsett om det innebar att de antog ett annat kön eller identitet 

än deras biologiska (Price 2002:301). De fick även utöva sina helande krafter genom att fritt 

utöva sexuella aktiviteter under sina ritualer som dessutom inkluderade samkönat sex (Price 

2002:302). Det var så de färdas till den spirituella världen för att medla samt hjälpa människorna 

att uppnå balans och värna om människans hälsa och välbefinnande eller för att i syfte föra sina 

kunskaper vidare till andra potentiella efterträdare (Price 2002:280-281). Shamanism är en 

gränsöverskridande könsidentitet på mer än ett sätt och avvek från normen och den tolkas så 

och accepteras utav alla arkeologer när den förekommer i en kontext. Just för att detta är en 

kontext man är bekant med och därav blir den logisk, grundat på gravartefakterna i kombination 

med att den forntida människans ideologi såg ut så. Här hamnar verken genus eller 

heterosexualiteten i centrum, och det är precis det Kulick säger att det är när man inte ser 

heterosexualiteten som självklar man ger utrymme för nya identiteter (Kulick 1996:9). 

 

Men detta synsätt och acceptans för icke-normativa individer delas dock inte av alla arkeologer 

när det kommer till Birkakrigaren, Här ställs man inför en kontext man inte är bekant med och 

många är skeptiska till hur den ska tolkas. Nu helt plötsligt blir diskussionerna livliga om vilka 

orsaker det finns till att individen i grav Bj 581 har fått en krigarbegravning. Och de här 

diskussionerna är enbart grundade på det faktum att individens biologiska kön visar sig vara en 

kvinna istället för en man (Price et al. 2019:191). Här begränsar man individen till att den måste 

passa in i ett heteronormativt perspektiv och ingå i de socialt förutbestämda könsrollerna vi har 

i samhället (Kulick 1996:10). Det kan ju inte direkt komma som en chock för arkeologer att det 

även i vikingasamhället fanns individer som avvek från normen oavsett kontext? Och varför är 

det nu så främmande att tänka tanken att dessa individer faktiskt var accepterade av det samhälle 

de levde i precis som shamanerna?  
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Jag håller med Hedenstierna-Jonson och Price i deras tankegång att det inte finns någon som 

helst anledning att tolka grav Bj 581 utifrån något annat sätt än krigarkontexten (Price et al. 

2019:184). För hade kvinnan i graven utav andra anledningar blivit begravd med dessa 

artefakter borde det funnits några kvinnligt attribuerande artefakter med också, men det gör det 

inte. Denna aspekt talar för att det var som en krigare kvinnan i graven definierades och ansågs 

vara i det samhälle hon levde i. Det faktum att vikingasamhället var en krigarkultur och 

hierarkiskt uppbyggt med makt och heder som viktiga grundstenar går inte att bortse ifrån 

(Hedeager 2011:118). Men att sköldmörs enbart ska ha förekommit i sagorna tror jag är en myt, 

jag tror att den fria kvinnan i allra högsta grad hade rätten att välja i vilken del av samhället hon 

ville tillhöra och därav även sin identitet precis som männen fick. Men hur sköldmörnas status 

eller hierarkiska rangordning i samhället såg ut är svårt att säga, eller hur det gått till när kvinnan 

blev en sköldmö. Men oavsett hur dessa specifika identiteter uppkommit stör de inte den 

biologiska fortplantningen men de ger däremot utrymme för andra identiteter än de som är 

historiskt, kulturellt och socialt förutbestämda (Kulick 1996:10).   

 

Tittar man på Hedeagers tolkning och beskrivning om hur mannen i samhället kunde utöva 

makt och dominans genom att använda sin mandom för att uppnå den. Kan det mycket möjligt 

vara så att kvinnan avsagt sig sitt biologiska kön (Price et al. 2019:191) för att nå sin rang inom 

det militära. Men Hedeager nämner inget om att den fria kvinnan inte hade samma rätt som 

mannen att utöva makt och dominans, bara att hon inte ingick i den kategori som mannen hade 

rätten att kränka med sin mandom som han behagade (Hedeager 2011:118).  

 

Tar man då tanken att kvinnan i fråga ska ha varit en sköldmö och titta på det Kulick skriver 

om att vad som anses vara normativt och icke-normativt i ett samhälle är grundat i kristendomen 

och kyrkans syn på normativa och icke-normativa individer (Kulick 1996:13). Faller detta ur 

sin kontext i tolkningen av individen i grav Bj 581. För det första hade inte vikingamänniskan 

kristendomen som tro och för det andra var det enligt min tro den fria kvinnans fulla rätt att 

välja sin identitet som hon ville oavsett normen i samhället och därigenom ansågs hon kanske 

inte vara en icke-normativ individ i det samhälle hon tillhörde. Det går inte att grunda en 

tolkning utav en kontext utifrån ett kristet synsätt när samhället man tolkar inte var kristet. Det 

behöver heller inte betyda att hon avsagt sig sitt biologiska kön eller såg sig själv som 

intergender (Price et al. 2019:191) för att ha nått sin höga position trots att denna kontext ses 

som manlig, för som Foucault skriver är det inte självklart att de socialt betingade genusrollerna 

vi tar förgivna har funnits i historiska perioder (Kulick 1996:10). Hon kan mycket väl ha varit 

gift och haft barn och levt ett liv efter normen även om hon hade en krigares status i samhället, 

livet är inte svart eller vitt och det ena behöver inte utesluta det andra. Denna teori förklarar 

dock inte det faktum att det inte finns någon kvinnligt attribuerande artefakt med i graven, om 

kvinnan i fråga ska ha behållit sitt biologiska kön (Price et al. 2019:189).  

 

När det kommer till Dannikekvinnan kan jag inte få in henne i kontexten gränsöverskridande 

könsidentiteter och kan därför inte tolka henne utifrån ett queer teoretiskt perspektiv, det är 

andra aspekter som ligger till grund för att hon är begravd på det vis hon är. Faktum är att 

hennes öde har stora likheter med andra mosslik som har hittats och därför bör hon hamna inom 

den kontexten, här är det deponeringen som är icke-normativ inte individen. Trots att Vretemark 

hävdar att det rör sig om en riktig begravning (Kloo Andersson 2008:103) har kvinnan i kistan 

enligt de undersökningar som gjorts på kvarlevorna troligtvis blivit utsatt för någon form av 

våld (Ivarsson 2001:17). Om det rör sig om ett straff eller inte går inte att veta då dödsorsaken 

inte går att fastställa, men något rån rör det sig inte om då hon har så många artefakter med sig 

i graven (Ivarsson 2001:10,12).  
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De avgörande aspekterna till min association till att hon blivit utsatt för brott grundar jag på att 

hennes händer och troligtvis fötter var bundna samt det stora hålet och fläcken hon har vid 

midjan (Ivarsson 2001:7). Detta ger starka indikationer på att detta är fallet. Häxteorin är inte 

trolig utifrån min synvinkel med tanke på att häxprocesserna var över och ska inte ha varit 

vanligt förekommande i den här delen av landet (Ivarsson 2001:16). Det är heller inget annat 

som indikerar på att hon skulle ha setts som häxa förutom några enstaka artefakter som kan 

ingår i den här kontexten. Hon verkar ha kommit ifrån ordnade förhållanden om man tittar på 

aspekterna som att hennes hälsa och kroppsfysik var god samt att hon hade fina kläder (Ivarsson 

2001:10). Hon har heller inga artefakter som tyder på att hon ska ha ansetts som en icke-

normativ individ ur samhällets norm mer än hennes kritpipa och tobak. Dessa artefakter 

behöver inte vara hennes utan kan ha lagts dit i syftet att hindra henne från att gå igen (Ivarsson 

2001:16). Men tillhörde de henne tyder det mer på att kvinnan i fråga kan ha varit lite obstinat 

i sitt levnadssätt men det rör sig långtifrån någon gränsöverskridande könsidentitet. 

 

 

7. Slutsatser 
 

 

Tittar man på helheten på vad mina slutsatser av min kvalitativa analys utav dessa tre individer 

i relation till min frågeställning blir, är svaret på fråga nr 1 som var, kan vi arkeologiskt sett se 

icke-normativa individer i det forntida samhället? ett ja. Summeringen av resultaten av tidigare 

forskning som gjorts av dessa tre individer som ingår i min analys är det två av dessa individer 

som visar tydliga indikationer på att ingå i kontexten gränsöverskridande könsidentiteter. I ena 

fallet är det inget konstigt att denna tolkning gjorts då det rör sig om shamanism och här blir 

tolkningen enhällig av samtliga arkeologer medan i andra fallet går åsikterna isär. I tredje fallet 

är det själva deponeringen som anses vara icke-normativ, inte individen.  

 

På fråga nr 2 som var, hur tolkar man dessa individer? Blir svaret på just denna fråga väldigt 

intressant. Studerar man materialet från tidigare forskning får man fram att svaret blir att det 

beror på vem det är som gör tolkningen. Vissa arkeologer väljer att bortse ifrån fakta för att den 

fakta inte passar in i hur de vill att tolkningen ska vara. Andra försöker hitta orsaker och 

alternativa lösningar till att fakta har givit de resultat som den gjort, åter igen för att den 

relevanta fakta inte stämmer överens med hur de vill att slutresultatet av tolkningen ska vara. 

Frågan jag ställer mig i relation till att ha fått denna vetskap om att detta förekommer är, varför 

man väljer att ignorera och utesluta relevant fakta och att inte begrunda alla aspekter när man 

tolkar en kontext? Man kan inte gå in med en förutfattad mening om att man har svaret och sen 

när analyser inte stämmer överens med ens svar bara ignorera det faktum att denna fakta finns. 

Detta är för mig en orimlig lösning och ger en vilseledande bild av hur kontexten faktiskt kan 

se ut.  

 

På fråga nr 3 som är, vad kan dessa individer berätta om det forntida samhället de hittats i? Blir 

svaret inte lika tillfredställande, här finns det inget direkt svar att fortgå. De enda slutsatserna 

man kan dra är att det behöver forskas mer inom denna del av arkeologin då det står klart att de 

samhällen som ingår i min analys i alla fall i ett av fallen kanske inte såg ut så som man tidigare 

trott samt att tidigare forskning behöver ses över då fallet kan vara så att de som gjort tidigare 

tolkningar faktiskt har ignorerat relevant fakta i syfte att uppnå sin egen förutfattade mening 

om hur de anser att det ska vara. 
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