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Abstract 
 
Andersson, L. 2007. Religionsskiftet i Skandinavien under vikingatid och medeltid ur ett 
kvinnoperspektiv. The onversion of Skandinavia during the Viking Age and the Middle 
Age from the perspective of  women, C-uppsats i arkeologi. 
Högskolan I Kalmar ht 2007 
 
The conversion in the Viking Age and the High Middle Agea in Scandinavia and how 
this affected women is discussed. Did women get a better life when the people had 
converted to Christianity or not. Our written sources are later than the conversion to 
Christianity. Instead the material culture, graves, grave goods and runic stones, can help 
us understand the life of women. Nordic mythology presents a contrast between faith in 
the Viking Age and Christianity.   
 
Keywords: Viking age, gender, Scandinavia, religion, runic stone     
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1. INLEDNING 
 

Jag har i min uppsats valt att skriva om tiden från vikingatid in i medeltid, alltså 
perioden mellan 800-1100 e.Kr, och belysa kvinnornas liv och situation i och med 
kristendomens införande. Jag kommer framför allt att skriva om Sverige men kan 
komma upp saker om hela Skandinavien då många likheter finns mellan de olika 
nordiska länderna i den här frågan. Tiden jag har valt för min uppsats är spännande med 
religionsbytet och jag har valt att skriva om kvinnornas situation för att jag inte vet lika 
mycket om deras liv som om männens.  
 
Om man hade frågat mig hur jag trodde kvinnornas situation skulle komma att 
förändrades i och med övergången från vikingatiden och deras tro på asagudarna till 
kristendomen hade jag velat säga att kvinnornas situation blev värre. Jag hade sagt att 
kvinnorna kom att gå från en lite friare värld med mer jämlikhet mellan könen och in i 
ett samhälle där kvinnorna hade mindre rättigheter och där männen styrde. Detta är vad 
jag har trott utan att läsa något om ämnet och därför är det spännande att se om jag nu 
när jag läst på om ämnet har haft fel i mina antagande eller inte.    
       
Kristendomens införande kan inte ha varit en kort process, det måste ha tagit lång tid. 
Saken är att man inte vet detta. Om man vill ta reda på mer om vikingatiden finns det få 
skriftliga källor att utgå från, bara runstenar och dessa belyser inte det vardagliga livet. 
De skriftliga källorna kom efter kristendomens införande och i och med kyrkornas 
uppkomst. För att få reda på mer om vikingatiden för man utgå från gravar och 
gravgåvor och andra arkeologiska material. Jag kommer i min uppsats att ta upp hur 
livet för den vikingatida kvinnan såg ut, hur gravar, gravgåvor och runstenar kan belysa 
kvinnornas situation i det vikingatida samhället samt övergången till kristendomen ur 
ett kvinnoperspektiv. Jag kommer även att ta upp den nordiska mytologin för att skapa 
en kontrast till den kristna tron, vilka likheter och olikheter finns mellan de olika 
religionerna och hur påverkade dessa kvinnan. Genom att studera dessa saker hoppas 
jag få svar på mina frågor.  
 
 
2. MÅLSÄTTNING 
 
Målsättningen med min uppsats har varit att studera kvinnans liv under vikingatiden 
och se hur deras liv förändras i och med införandet av kristendomen. Fick de det bättre 
eller sämre och kan man överhuvudtaget se detta i de material man funnit. Jag hoppas 
också att de frågetecken omkring vikingatiden som jag hade ska ha försvunnit och det 
ska bli intressant att se om min egen uppfattning om kvinnornas liv under vikingatiden 
är korrekt eller inte.  
    

• Hur såg kvinnornas liv ut under vikingatiden? 
 
• Hur förändrades kvinnornas liv och situation i samhället i och med 

religionsbytet i Skandinavien under vikingatiden? 
 

• Stämmer det att kvinnorna var de som först anammade den nya religionen? 
 

• Varför gjorde kvinnorna det i så fall? 
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3. METOD 
 
Jag har i min uppsats tänkt använda mig av relevant litteratur för att få svar på mina 
frågor och då studerar jag framför allt runstenar och grav- och gravgåvor för att se om 
dessa kan hjälpa mig att besvara mina frågor. Jag tar också upp hur livet för den 
vikingatida kvinnan såg ut och hur det förändrades i och med övergången till 
kristendomen. Nordisk mytologi har jag tagit upp för att ge en kontrast mellan den 
vikingatida religionen och kristendomen och se vilka likheter och skillnader som finns 
mellan dessa.   
 
 
4. TEORI OCH FORSKNINGSHISTORIK 
 
Eftersom min uppsats handlar mycket om kvinnornas liv och ställning i det vikingatida 
och kristna samhället vill jag här ta upp lite om genusperspektivet i arkeologin.  
 
År 1919 disputerade Hanna Rydh i arkeologi som den första kvinnan i Sverige. Under 
1900-talets första hälft fanns det kvinnor som var verksamma inom arkeologin men de 
var mycket färre än männen (Arwill-Nordbladh 2001:24). Genusperspektivet växte fram 
genom diskussioner som tog upp vikten av att man inte bara skulle ta upp skillnaden 
mellan män och kvinnor utan också skillnader mellan olika grupper av kvinnor (Arwill-
Nordbladh 2001:27). ”Det arkeologiska genusperspektivet knyter an till framför allt två 
angränsande forskningsinriktningar, den feministiska och den postprocessuella 
inriktningen.” (Arwill-Nordbladh 2001:37). Den postprocessuella arkeologin har ett 
stort intresse för kontexten och det materiella och därför kom den att ligga nära 
genusforskningen i många avseenden (Arwill-Nordbladh 2001:40).  
 
Inom genusforskningen blir det allt vanligare att ta upp frågor om kropp och 
kroppslighet vilket kan hänföras till den postprocessuella arkeologins materiella 
intresse. Det materiella i den fysiska kroppsligheten kan vara klädedräkt, smycken, 
frisyrer etc. Detta kan ta upp det individuella i arkeologin. Ett exempel på detta är de 
gotländska bildstenarna, från brytningstiden mellan hednisk och kristen tid, som kan 
visa bilder på kvinnor med klädedräkt, frisyr och hållning för att uttrycka en bild av 
kvinnan som en del i det högsta samhällsskiktet (Arwill-Nordbladh 2001:51f). 
 
Det genusteoretiska perspektivet började dyka upp under 1980-talet och då i form av 
enstaka artiklar. Konferenser bidrog till att sprida genusbetydelsen för forskningen till 
större grupper och vidare till tidskrifter. K.A.N, Kvinner i arkeologi är den äldsta 
arkeologiska genustidskriften och den kom ut för första gången 1985 (Arwill-Nordbladh 
2001:55). Under 1990-talet blev genusperspektivet en erkänd del av arkeologin och 
efter 1995 blev litteraturen på området allt mer omfattande (Arwill-Nordbladh 
2001:57).   
 
Kvinnoperspektivet inom arkeologin kan ses som ett utslag av kvinnorörelsens 
framväxt under 1970-talet i Västvärlden. Denna framväxt ville inte bara främja den 
ekonomiska, politiska och sociala jämlikheten i dagens samhälle utan också få fram en 
mer kritisk bedömning av kultur och forskning. Detta kunde visa sig på universiteten 
där kvinnorna började opponera sig mot de mansdominerade ämnestraditionerna. Inom 
den arkeologiska forskningen kom detta att resultera i att en rad nya frågor och problem 
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väcktes (Olsen 2003:205). När man nu ville synliggöra kvinnan i forntiden fokuserade 
man i Skandinavien på material som tydligt kunde identifiera kvinnan nämligen 
gravmaterialet. I de fall där man kunde könsbestämma skeletten kunde man nu ”testa” 
de könstillskrivningar som man tidigare har gjort utifrån gravgåvor (Olsen 2003:207f). 
Då menas de traditionella åsikter där svärd och spjut är lika med man och keramik och 
smycken är lika med kvinna.   
 
Den europeiska kvinnohistoriska forskningen om medeltiden hade under 1980-talet sin 
blomstringstid. Man synliggjorde den medeltida västerländska kvinnan. Den nordiska 
forskningen är inte riktigt lika stor men sedan mitten av 1980-talet har ett antal böcker 
och artiklar om kvinnorna under medeltiden publicerats. Den kvinnohistoriska 
forskningen har bidragit och bidrar fortfarande till nya infallsvinklar (Lövkrona 
1992:5f).    
 
 
5. KÄLLOR 
 
För att få reda på mer om den vikingatida människan kan man utgå från tre material och 
dessa är runstenar, gravmaterial och skriftliga källor. Det bästa är att använda sig av alla 
tre för att de då kan komplettera varandra på bästa sätt.  
 
5.1 Runstenar  
 
I min studie av runstenar har jag framför allt läst Birgit Sawyers Kvinnor och familj i det 
forn- och medeltida Skandinavien och Kvinnoporträtt – hustrur, helgon och 
härskarinnor i det medeltida Sverige samt Anne-Sofie Gräslunds bok Ideologi och 
mentalitet – om religionsskiftet i Skandinavien från en arkeologisk horisont. Vidare kan 
nämnas Judith Jeschs bok Women in the Viking Age.  
 
I slutet av vikingatiden restes mer än 2 500 runstenar i Norden och de flesta restes i 
Sverige. Runstensmodet blomstrade under missionsperioden då man istället för att 
begrava sina döda med gravgåvor anammade den enkla kristna begravningen och reste 
runstenar för att demonstrera familjens status (Sawyer 1994:7). 
 
Runinskrifter är ett bra arkeologiskt material som gör att vi kommer i direkt kontakt 
med den vikingatida människan och runinskrifterna kan göra att vi idag får mer 
information om livet under vikingatiden. Man kan utifrån runskrifterna till exempel få 
reda på mer personliga ting så som namn, familjerelationer och fakta om deras liv och 
död (Jesch 1991:42).  
 
Det skriftliga källmaterial som idag finns i runstenarna är var och en mycket kortfattade 
men kan om de utnyttjas tillsammans användas för att bättre förstå det vikingatida 
samhället. Enskilda runstenar kan ge värdefulla upplysningar om individer och familjer 
och ibland även historiska händelser men det är när man studerar helheten i det 
skandinaviska runstensmaterialet som man kan få fram mer om de sociala och 
ekonomiska förhållandena (Lövkrona 1992:19)   
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5.2 Gravmaterial 
 
När det gäller gravar och gravmaterial har jag tagit det mesta av min information från 
Judith Jesch (1991) och återigen Anne-Sofie Gräslunds (2001). Sedan har jag också 
använt mig av Else Roesdahls bok The vikings (1998).    
 
Enligt Gräslund är gravskicket det som bäst avspeglar kristnandeprocessen. I flera 
skandinaviska regioner var brandgravskicket ännu vanligt. Det anses vara hedniskt. 
Man kan genom att studera gravgåvor bland annat se ett gradvis accepterande av 
jordbegravning, avsaknad av gravgåvor och öst-västlig orientering som är olika kriterier 
på kristet gravskick (Gräslund 2001:69). 
 
Innan man konverterade till kristendomen så begravde människorna i Norden sina döda 
på ett sätt som idag är till stor hjälp för arkeologerna. Det var en vanlig sed att begrava 
den döde med full klädsel och föremål som representerade den döde i det dagliga livet. 
Dessa föremål skulle människan ha med sig till livet efter detta. Arkeologiskt är gravar 
en viktig informationskälla till många olika aspekter. Föremålen i gravarna kan till 
exempel berätta vad människorna hade för kläder, hur de smyckade sig, vad de använde 
för föremål i sitt dagliga liv och även vad de åt (Jesch 1991:11f).    
 
I Norge och Sverige har man sett att det inte var ovanligt för ”aristokratin” att begravas 
med ett skepp eller en båt. Män var ofta begravda med en häst. Mat och dryck 
placerades i graven och ibland hände det att man begravdes tillsammans med en 
följeslagare, en man eller en kvinna som säkerligen offrats för just detta ändamål 
(Roesdahl 1998:156). 
 
5.3 Skriftliga källor 
 
När man förr forskade om vikingatiden utgick man ofta ifrån skriftliga källor men under 
tidiga 1900-tal kom man fram till att många av historierna om vikingatiden mer är som 
historiska romaner. Dessa skrifter var skriva långt efter själva händelserna och 
författarna kan ha förvanskat historierna. Detta gäller främst för många av de isländska 
sagor som skrevs mellan 1200- och 1400-talet, bland annat Snorre Sturlusons verk 
Heimskringla. Väldigt få av de författare som skrev om vikingatiden hade trovärdig 
kunskap om saker och ting som hände för mer än hundra år sedan. Detta gör det väldigt 
svårt att veta vad som är påhittat och inte. (Roesdahl 1998:11f). De källor som är mest 
tillförlitliga är självklart de samtida men det finns väldigt få källor som berör 
Skandinavien. De samtida källorna kan ibland också vara svåra att tyda idag och de kan 
ge missledande information (Roesdahl 1998:14). En av de samtida personer som har 
beskrivit vikingatiden i Skandinavien är Adam av Bremen som skrev om de 
skandinaviska länderna omkring 1075, han beskriver här bland annat ett hedniskt 
tempel som ska ha funnits i Uppsala. En annan vikingatida författare är Rimbert, 
Ansgars efterträdare. Han skrev bland annat om livet i den vikingatida staden Birka i 
centrala Sverige (Roesdahl 1998:16).  
 
 
6. DEN VIKINGATIDA KVINNAN 
 
Den kunskap som man idag har om den vikingatida kvinnan kommer främst från det 
arkeologiska materialet, runstenarna och de få skildringar och skriftliga källor som finns 
att tillgå (Sundberg 2000:203). 
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I det gamla nordiska samhället kännetecknades kvinnans ställning av deras omyndighet 
men även av ättens ansvar mot individen. Det fornskandinaviska samhället var ett 
ättesamhälle och ätten sörjde för sina kvinnliga medlemmar genom hemgift, 
underhållsplikt och tryggad arvföljd. Eftersom kvinnan var omyndig vilade ansvaret för 
henne på männen inom den egna ätten för att sedan efter giftermål gå över till den äkta 
mannen. Det var mannen, fadern, förmyndaren eller en annan av de närmaste manliga 
släktingarna som utdelade böter och straff (Thålin-Bergman 1975:96ff). 
 
När den vikingatida kvinnan gifte sig så lämnade hon inte sin släkt för att bara tillhöra 
mannens utan båda parterna bildade en ny familj. Äktenskapen bland de vikingatida 
egendomsinnehavarna byggde på monogama äktenskap, endast en kvinna erkändes som 
hustru. Det fanns dock under vikingatiden så kallade frilloförhållanden. Dessa var ett 
informellt ingånget förhållande mellan två människor men utan speciella 
rättsverkningar. Frilloförhållanden var varaktiga och byggde på parternas 
överenskommelse. Barn som föddes i dessa förhållanden kunde ärva efter sin far om 
fadern erkände faderskapet. Under vikingatiden anses dessa förhållanden vara normala, 
det var först med kyrkans intågande som det moraliska fördömandet kom eftersom 
kyrkan bara godkände parbildningar (Sawyer 1998:38f).  
 
På grund av högre livslängd och hög barnadödlighet kom kvinnor ibland att överleva 
både sina män och sina barn. Därför inträffade det att kvinnor satt som ensamma 
arvtagerskor till stora förmögenheter. Många kvinnor blev rika på grund av att de tagit 
bakarv, alltså ärvt sina barn. Arv var den i särklass viktigaste källan till rikedom 
(Sawyer 1998:56f). 
 
Det finns många uppfattningar om att den nordiska kvinnan under forntiden hade en 
högre status, friare ställning och större handledningsmöjligheter. Att kvinnan gick från 
självständig hednisk kvinna till den underkuvade kristna hemmafrun och att kyrkan fick 
stå som syndabock för detta. Dessa uppfattningar har senare ifrågasatts. De skriftliga 
källorna har man bedömt vara otillförlitliga. Kristendomen har helt klart ändrat 
livsvillkoren för både män och kvinnor men att det bara skulle vara till det värre måste 
man betvivla (Sawyer 1998:65). 
 
De vikingatida kvinnorna höll sig till traditionella sysslor så som att ta hand om barnen, 
ordna med maten, städa, tvätta osv. men de kunde också resa utomlands, låta anlägga 
broar och vägar och rista runor. Den nordiska kvinnans ställning var således ganska 
stark för sin tid och den kunde väcka uppmärksamhet. En vikingatida kvinna kunde 
begära skilsmässa från sin man om det skedde i vittnes närvaro och en kvinna kunde 
neka att gifta sig om hon inte ville. (Sundberg 2000:203ff). 
 
Kvinnorna kunde vara en jordemor och hade också kunskaper om vilka örter som kunde 
användas som preventivmedel. I och med den nya religionen försvann många av 
vikingakvinnans rättigheter. Man fick nu inte skilja sig och att få frillobarn var nu en 
stor skam. Kyrkan förföljde nu ogifta kvinnor och de uppmuntrade änkor och ogifta 
kvinnor att gå i kloster (Sundberg 2000:209). 
 
Vid de vikingatida bröllopen var det brukligt att man utförde offer och man utförde 
också ett rituellt drickande till gudarna Oden, Tor och Freja. Frejas skål skulle välsigna 
den äktenskapliga lyckan och skålseden överlevde religionsskiftet men tillägnades då 
istället jungfru Maria. Bröllopen var ofta en affärsmässig uppgörelse mellan två olika 
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släkten och handlande inte om en ömsesidig förälskelse mellan brudparet (Näsström 
2001:233). 
 
Även om det största kännetecknet för vikingatiden är handeln och vikingafärderna så 
levde de flesta människorna hemma och ägnade sig åt jordbruk. Vilken typ av jordbruk 
som användes berodde helt på geografin och hur samhället de levde i såg ut. I södra 
Sverige till exempel så kunde man odla olika grödor eftersom jorden här var väldigt 
bördig. Även om det var en ganska stor variation på landskapet, klimatet och resurserna 
runt om i Skandinavien så såg husen de levde i relativt likadana ut. De kunde variera i 
storlek och i byggnadsteknik, beroende på vilka material som fanns att tillgå, men de 
flesta människorna under vikingatiden levde i samma typ av hus. Husen var 
rektangulära eller båtformade. Golvet bestod av jordtrampat golv och i mitten fanns en 
eldstad som gav huset värme och ljus. Där fanns ingen skorsten så röken fick hitta ut 
själv genom ett hål i taket. Det fanns plattformar runt väggarna där man kunde sitta eller 
sova nära elden annars fanns inte mycket möbler förutom ett så kallat bockbord som var 
ett bord med lösa trästöd. Det var bara de största husen som hade mer än ett rum, annars 
var det i det enda rummet som kvinnorna under vikingatiden spenderade den mesta av 
sin tid (Jesch 1991:40f). En vikingatida husfru tog hand om allt som utspelade sig 
inomhus och en del arbete som gjordes nära huset. Hon tog hand om produktionen av 
mat och gjorde textilier av råmaterial (Jesch 1991:65).  
 
Vikingarna är kända för sina långväga färder utomlands och vikingarna från Sverige 
åkte långt in i vad vi idag kallar Ryssland. Detta har man kunnat se genom arkeologiskt 
material så som gravar. Här etablerade de sig som handelsmän i bland annat Novgorod 
och Kiev. De föremål man funnit här visar att det också måste ha funnits kvinnor bland 
dessa skandinaviska människor men om de var kvinnor från Skandinavien eller lokala 
kvinnor som gift sig med de vikingatida männen är svårt att säga (Jesch 1991:109).     
 
 
7. RUNSTENAR OCH BROBYGGEN 
 
7.1 Runstenar 
 
Det var under missionsperioden i Skandinavien som runstensmodet blomstrade. I slutet 
av vikingatiden restes över 2 000 runstenar i Norden och de flesta restes i Sverige. Den 
nya enkla kristna begravningen måste ha upplevts som ett brott mot gamla sedvanor då 
man gav rika gravgåvor. Innan kyrkan och kyrkogårdar stora nog för begravningar blev 
självklara så tjänade runstenarna som ett sätt att visa på familjens status (Sawyer 
1994:7). 
 
Förutom runinskrifterna finns det ingen samtida skriftlig källa som beskriver 
människorna i vardagen. Runskrifterna användes mest som minnesskrift och för kortare 
meddelande. Istället förmedlades den kunskap som människorna behövde muntligt. 
Skriftkulturen kommer inte igång förre kyrkans etablerande i Skandinavien (Sawyer 
1998:12f). Runstenar och deras texter är ett bra arkeologiskt bevis som får oss i direkt 
kontakt med vikingakvinnan. Runstenar kan ibland ge annan information om 
kvinnornas liv än de föremål man finner i gravarna. Man kan få ut mycket av 
runstenarna, till exempel kvinnornas namn, deras familjerelationer och ibland får man 
till och med reda på fakta om deras liv och död (Jesch 1991:42). Att resa en runsten 
anses ha varit en manlig angelägenhet men 12,5 procent av alla nordiska runstenar som 



7 

rests under sen vikingatid och tidig medeltid är rest av en ensam kvinna. Femton 
procent restes av män och kvinnor tillsammans (Ohlander & Strömberg 2002:11).   
 
Runinskrifter har förekommit under hela vikingatiden, 800-1050-talet e.Kr., i Norge, 
Danmark och Sverige men det finns också runskrifter på de platser som vi vet har varit 
besökta av vikingar. Dessa platser är för att ta några exempel de brittiska öarna, 
Grönland och Island (Jesch 1991:44).  
 
Minnesstenar eller runstenar är den största grupp av runinskriptioner i Skandinavien och 
de flesta finns i Sverige. Dessa stenar är resta till minne av de döda och dessa kan ge oss 
namn på personer, både på den döde och på den som rest stenen. Genom att studera 
dessa stenar kan vi få reda på flera hundra kvinnor som levde under vikingatiden. 
Runskriften börjar oftast med namnet på den som rest stenen, till exempel ”A reste 
stenen till minne av X”. Det finns många olika exempel beroende på relationerna mellan 
den döde och den levande men detta är det vanligaste (Jesch 1991:48). Det vardagliga 
livet finns inte beskrivet på runstenar, antagligen för att det var just för ”vardagligt” för 
att skriva på en runsten. Runstenar som beskriver kvinnor är oftast resta inom familjen 
och man finner fler runstenar som beskriver mödrar och hustrur än systrar och döttrar 
(Jesch 1991:65). 
 
Det finns en del runstenar som är resta av kvinnor själva och eftersom stenresandet 
antagligen har varit ganska dyrt så måste man ha en ganska stor förmögenhet för att 
kunna resa en sten. Detta kan då visa att kvinnor under vikingatiden kan ha ägt egna 
egendomar (Sawyer 1998:6). Majoriteten av kvinnor som ensamma reser stenar har 
varit änkor. Detta framgår i skrifter på runstenar som ”hustru rest sten efter make” och 
det var antagligen änkorna som ärvde efter sina män om deras barn eller andra manliga 
arvingar dött tidigare. Även om inte många runstenar är resta av kvinnor själva så kan 
man åtminstone se att kvinnor kunde äga en förmögenhet eller en gård (Sawyer 1998:7). 
Många runstenar restes för att hedra släktingar som dött utomlands men de flesta restes 
efter att vikingafärderna hade upphört. Att man fortsatte att resa runstenar trots 
kristendomens inträdande kan beror på att man ändå ville hedra sina nära på 
traditionella sätt och platser eller så var orsaken att det helt enkelt var brist på kyrko-
gårdar och man kände ett behov av att resa runstenar (Sawyer 1998:9). 
 
Runstenar som är resta under den här perioden är dessutom monument över stenresarna 
själva och inte bara en minnessten över den avlidne. Detta kan ses genom stenresarnas 
framträdande placering i texten på stenarna, de är placerade först av allt. De som rest 
stenarna är oftast den dödes närmaste släktingar alltså de/den som har haft anspråk på 
hela eller delar av arvet efter den avlidne (Sawyer 1998:10).  
 
Runstenar som har rests ensam av kvinnor är lika nästan överallt och detta kan bero på 
att en kvinna som skulle träda i en mans ställe antagligen inte hade några andra manliga 
närstående som kunde ta den platsen. Många kvinnor kom att överleva sin man och sina 
barn och har då blivit förmedlare av stora arv.  
 
Något som kan spåras i runinskrifter och som är väldigt intressant är att kulten av 
jungfru Maria framför allt tilltalade kvinnorna. Man kan tydligt se en koppling mellan 
bönen ”Gud och Guds moder hjälpe hans/hennes själ” och kvinnor som resare eller 
mottagare av stenen, antingen tillsammans med män eller ensamma (Gräslund 2001:81).   
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På en runsten från Uppland står det skrivet: ”Ingerun, Hårds dotter, lät rista runorna 
efter sig själv. Hon ville fara österut och ut till Jerusalem..” (Ohlander & Strömberg 
2002:11). Detta är en av få stenar där stenresaren har låtit rista runor över sig själv och 
den ger en bild av en förmögen och kristen kvinna.  
 
Det är som sagt väldigt få kvinnor som fått en runsten rest efter sig. Det finns dock 
några undantag. Var runstenarna är resta beror på hur mäktig den avlidne har varit. 
Gårdsstenar är runstenar som var ganska enkelt gjorda och var resta vid den gård som 
den döde varit bosatt på. Andra runstenar är placerade vid till exempel en väg och dessa 
skulle då troligen visa att den döde varit en viktig och mäktig person. När en ensam 
kvinna har rest en påkostad sten så tyder det på att kvinnor kunde vara självständiga och 
att hon kunde ha en stark ställning och ekonomiska resurser. Majoriteten av de kvinnor 
som ensamma rest stenar har som sagt varit änkor (Ohlander & Strömberg 2002:12f).   
 
Runstenarna spelar en viktig roll när det gäller fastställandet av kristnandet i Sverige. Ur 
arkeologisk synpunkt kan man titta på ornamentiken så som kristna kors, typen av runor 
och stenarnas placering vid gravfält eller kyrkor. Även om runstenarna har rests under 
olika perioder och är av olika slag och har olika innebörd så går nästan alla runstenar att 
sätta i samband med kristnandet (Hellström 1996:189f).  
 
Det finns många olika teorier om runstenarnas funktion och betydelse. De flesta anser 
att de är resta över personer som dött utomlands. En annan teori är att de är en slags 
manifestation över rätten att ärva den dödes kvarlåtenskap. Idag vet man i alla fall 
ganska säkert att runstenarna har ett samband med kristningsprocessen på ett eller annat 
sätt. Detta kan visas genom att resandet av runstenar ökade explosionsartat på 1000-
talet då de centrala bygderna i landet till stor del var kristnade (Hellström 1996:192f).  
 
Många vikingatida runstenar har man funnit i eller omkring kyrkobyggnader och då har 
man frågat sig om kopplingen mellan runstenar och kyrkor är primär eller sekundär, 
alltså har stenarna rests i anslutning till kyrkorna eller har de i efterhand förts till 
kyrkorna? En teori av Lars Wilson är att kyrkorna från början är byggda på tingsplatser 
som också är gamla kult- och samlingsplatser (Hellström 1996:195).       
 
7.2 Brobyggen 
 
Anne-Sofie Gräslund har i en studie av uppländska runstenar visat att 39 procent av 
dessa inskrifter nämner kvinnor. En större andel, 55 procent, av de inskrifter som 
beskriver brobyggande nämner kvinnor. Brobyggandet var en handling som kan 
jämföras med att ge allmosor eller göra en pilgrimsfärd och hängde samman med 
utvecklingen av det nya församlingslivet (Gräslund 2001:78). 
 
På många håll i Skandinavien lade man ner mycket tid på att förbättra vägarna och 
framkomligheten i form av att bygga broar. Detta gjorde man på grund av att man 
lättare skulle kunna transportera över land för handel och annan kommunikation. Man 
har funnit spår efter broar från senare delen av vikingatiden. På runstenar har man också 
funnit inskrifter som beskriver brobyggandet. Bra vägar var en stor hjälp för de som 
promenerade eller red men de var en nödvändighet för de som till exempel åkte med 
vagn. Det finns många bevis som styrker att man ofta använde vagnar i Skandinavien 
under denna tid. Exempel är fynd man funnit som hjul, vagnskorgar (ofta i 
kvinnogravar) och den stora vagn man fann i Osebergsgraven (Roesdahl 1998:80f). 
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Brobyggen var ett sätt att förbättra kommunikationerna och således en nyttig handling. 
Kyrkans män uppmuntrade människor att bekosta brobyggen under missonstiden då 
detta var en bra gärning enligt Gud. Brobyggandet under vikingatiden kan ses som en 
tidig form av själsgåvor då efterlevande har byggt broarna för den dödes själ. Omkring 
120 brostenar är kända från periodens runinskrifter och kvinnorna framstår här mycket 
oftare än i övriga runstensmaterialet. Att kvinnorna är så starkt representerade vid 
brobygge är ett av tecknen på att de var intresserade av den kristna läran. De bekostade 
villigt brobyggen för sin egen och anhörigas själar och detta gick sen till olika kyrkliga 
ändamål. Kvinnorna sägs ha bidragit till att slå en bro mellan hedendomen och 
kristendomen. Kvinnor kunde som egendomsinnehavare visa en generositet mot kyrkan 
om de ville och många gjorde så också (Sawyer 1992:23f).       
 
8. GRAVAR OCH GRAVGÅVOR 

 
Människorna som levde under vikingatiden begravde sina döda på ett sätt som 
arkeologer idag kan ha stor användning för eftersom de innan de konverterade till 
kristendomen begravde sina döda med kläder, personliga tillhörigheter och andra 
gravgåvor som de kunde behöva på färden till nästa liv. Ibland begravdes människorna 
tillsammans med sina hästar eller hundar och ibland även med slavar som offrats för att 
följa med på färden. Vissa gravar är ännu mer storslagna och då har människor till och 
med begravts med skepp och vagnar (Jesch 1991:10). 
 
Hur kan man se skillnad på en kristen grav och en hednisk? Man får utgå efter en del 
kriterier så som begravningsmetod, bränning eller jordande, orientering, utrustning i 
gravarna, spår av begravningsceremonier, lokalisering av gravarna och gravarnas yttre 
form. Man kan inte helt och hållet säga att bränning representerar hedendom och 
jordande kristendomen. Jordande förekommer nämligen sporadiskt under hela 
järnåldern. Däremot är båtgravfälten från vendel- och vikingatid uppfattade som 
hedniska. Det är under sen vikingatid som man ser en klar förändring från likbränning 
till skelettgravar och där skelettgravarna hamnar i en öst-västlig orientering. Dessutom 
utrustas skeletten med en träkista som är ett helt nytt fenomen och dessa kistor ses som 
ett tecken på kristendomens framträngande. Den vanligaste formen på gravarna under 
vikingatiden runt om i landet var små högar men det fanns även som jag nämnt ovan 
runda stensättningar som kunde likna skeppssättningar och treuddar. Under sen 
vikingatid upphör man att bygga gravhögar och övergår istället, i alla fall i 
Mellansverige, till att bygga rektangulära stensättningar som gravmonument. 
Gravhögarna kan på så sätt ses som ett hedniskt drag och de kom till och med att stå 
som en hednisk symbol i landskapslagarna (Gräslund 2001:44ff).    
 
När man identifierar ett skelett för att ta reda på om det är en man eller kvinna kan man 
gå efter en del olika saker. Män brukar vara lite robustare och längre än kvinnor och det 
finns en del olikheter på skallen och man kan även titta på bäckenet för att om möjligt 
se om människan fött några barn, vilket då gör personen till en kvinna. Det är aldrig lätt 
att identifiera ett skelett då man sällan hittar ett så pass intakt fynd och då finns det 
andra sätt man kan gå efter. Gravgåvor kan hjälpa arkeologer att få reda på om den döde 
personen i en grav är en man eller kvinna. I Skandinavien har man identifierat skelett 
som begravts med vapen som män och skelett som begravts med smycken som kvinnor 
(Jesch 1991:13f). 
 
Gravmaterial visar att man har haft en stor respekt för äldre kvinnor under de första 
århundradena e.Kr. Danska undersökningar som har gjorts om detta visar att männens 
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gravgåvor minskar i mängd och rikedom ju äldre de är medan kvinnornas gåvor ökar. 
En tolkning är att männens status bestämdes efter fysisk styrka medan kvinnornas status 
krävde erfarenhet och kunskap. I Sverige är också de rikaste gravarna från den här tiden 
kvinnogravar (Sawyer 1998:72). 
 
Gräslund (2001) tar upp två typer av källmaterial från Birka. Dessa är gravskicket och 
några föremålskategorier. Enligt Gräslund är gravskicket det som bäst avspeglar 
kristnandeprocessen. Man kan genom att studera gravgåvor bland annat se ett gradvis 
accepterande av jordbegravning, avsaknad av gravgåvor och öst-västlig orientering som 
är olika kriterier på kristet gravskick (Gräslund 2001:69). Hon tar även upp ett exempel 
från Birka där det gäller föremål med kristen anknytning. Nio hängkors utom ett som 
bevarats i birkagravarna är från kvinnogravar. Flera av hängkorsen är mycket enkla och 
ganska slarvigt utförda och detta kan tyda på att symbolvärdet var större än 
smyckesvärdet (Gräslund 2001:73). Kristnandet var en långvarig process. Kristus kan 
först ha setts som ytterligare en gud bland de andra gudarna som fanns i den 
fornnordiska mytologin. Att kristendomen sen vinner terräng kan ses i hur gravskicket 
förändras. Från brandgravar med rikliga gravgåvor via jordfästningsgravar som också 
innehåller rikliga gravgåvor till jordfästningsgravar som bara innehåller dräkt och 
dräktföremål och slutligen till de helt föremålslösa gravarna (Gräslund 2001:127).      
 
I gravar från vikingatiden har man funnit guld- och silverskatter som man har tolkat 
som ett medel för att hjälpa den döda på den nya vistelseorten. Övergången från den här 
världen till en annan värld var tänkt som en resa och gravhögen var den dödes kontakt 
med de efterlevande (Näsström 2001:234).      
 
Vikingatida gravar kan ge en bild av kvinnans position i samhället. Kvinnornas gravar 
kunde vara precis lika praktfulla som männens gravar. Detta kan man se i 
Osebergagraven som är den mest magnifikt försedda vikingagraven man funnit. I 
hednisk tid begravdes kvinnor med saker som reflekterar kvinnornas roll i samhället. 
Till exempel hushållssaker, föremål man använde till att sy, spinna och väva samt 
smycken. Kvinnorna hade mycket färre möjligheter utanför familje- och jordbrukslivet. 
Man känner inte till att det ska ha funnits kvinnor som ägnat sig åt handel eller varit 
hantverkare även om vissa arkeologer påstår att det har varit så (Roesdahl 1998:60).   
 
I Skandinavien var det vanligt att gravar placerades nära gårdarna för att människorna 
skulle kunna fortsätta att hålla kontakt med sina förfäder. I byar fanns ofta en 
gemenskam begravningsplats i närheten. Gravarna kunde vara markerade med stenar 
eller stensättningar så som skeppssättningar. Runstenar brukar inte vara associerade 
med gravar utan är minnesstenar som var resta på platser där människor ofta passerade 
(Roesdahl 1998:157). 
 
De gravgåvor som gör det lättare att identifiera att det är en kvinna och inte en man som 
ligger i en grav är smycken. På så sätt kan det vara lättare att identifiera kvinnor än män. 
De smycken som är mest kvinnligt karaktäristiska är de ovalspännen som man funnit i 
många kvinnliga vikingatida gravar. Dessa broscher höll uppe kvinnornas kläder och 
har hjälpt till för förståelsen av hur kvinnornas kläder under vikingatiden såg ut. 
Textilier är inte lättbevarade men ibland har det påträffats och då har kunskapen om 
kvinnornas kläder kunnat öka (Jesch 1991:14f).    
 
 
 



11 

8.1 Osebergsgraven 
 
Osebergsskeppet visar att kvinnorna under vikingatiden kunde ha en hög status i 
samhället. Den här graven är en av de rikaste som är känd från vikingatiden och detta 
visar att kvinnan som är begravd här måste ha haft en väldigt hög status och makt, till 
exempel en drottning (Jesch 1991:31).   
 
Osebergsskeppet blev funnet år 1904 när Gabriel Gustafson grävde ut en gravhög i 
Oseberg i Norge. Mycket av sådant som borde ha förmultnat såsom föremål av trä, läder 
och textilier var här fortfarande välbevarat men gravhögen hade tryckt på skeppet så att 
många föremål var förstörda i småbitar (Jesch 1991:31). 
 
Skeppet var byggt mellan 815-820 e.Kr, det var 21,4 meter långt och 5,10 meter brett 
och det fanns trettio åror tillhörande skeppet (Roesdahl 1998:86). På däcket hade man 
byggt en kammare. Där i fann man två kvinnor begravda, en ung och en äldre. På 
skeppet fanns allt vad de båda kvinnorna kunde behöva bland annat tre sängar, en stol, 
två lampor, tre ekkistor och väggbonader. Här fanns också föremål till vardagligt bruk 
så som hinkar, ämbar, skålar, knivar, skopor och kokkärl. Mat fanns i form av två oxar, 
bröddeg, äpplen och kryddor för att hålla allt färskt. När kvinnorna ville hålla sig 
sysselsatta fanns det fyra vävstolar och material till att spinna och väva. Den textil man 
fann i graven var av finaste kvalitet och de var röda till färgen. Slutligen så fann man 
några personliga ägodelar så som kammar och två par specialgjorda skor som skulle ha 
varit den äldre kvinnans då hon verkar ha haft en svår artrit. Av detta fynd kan man anta 
att graven tillhör en förmögen eller högt uppsatt person men antagandet att en av 
kvinnorna var en drottning och den andra var en tjänare kan vi inte veta. Vi kan heller 
inte veta vilken som var vilken eller om båda dog samtidigt. Tjänaren kan ha blivit off-
rade att följa sin drottning till nästa liv. Osebergsgraven är inte unik men den är en av de 
största och rikaste (Jesch 1991:32ff).  
 
 
9. NORDISK MYTOLOGI OCH GUDINNOR 

 
Den nordiska mytologin har jag tagit upp för att visa likheter och skillnader mellan 
denna religion och kristendomen, samt att man under vikingatiden kunde tillbe flera 
olika gudar och att det även fanns gudinnor. I den kristna religionen finns bara en gud 
och denna gud ansågs vara en man. Att man kunde tillbe en gudinna såg jag som ett 
tecken på att det fanns en slags jämlikhet under vikingatiden och även ett tecken på att 
kvinnorna fick det sämre i och med kristendomens införande.  
 
Under nästan hela vikingatiden hade det Skandinaviska folket en icke-kristen religion 
och de kristna kallade dem hedniska. Denna term användes ofta på dem som hade en 
annan tro än kristendomen (Roesdahl 1998:147). De skriftliga källor man idag har om 
den fornnordiska religionen i Skandinavien är skriven av kristna människor och det 
mesta blev skrivet flera århundraden efter konverterandet till kristendomen. Den 
viktigaste källan är de dikter om de gamla gudarna som finns i den äldre Eddan och är 
skriven av Snorre Sturlusson under 1200-talet. Hur mycket man kan lita på dessa dikter 
är svårt att veta om man tänker att de var skrivna 200 år efter kristendomens införande i 
Skandinavien (Roesdahl 1998:148). Olikt kristendomen var den nordiska religionen 
tolerant, den hade många olika gudar och kunde också uppta nya gudar. Varje gud hade 
ett ansvar för en aspekt av människans existens och de levde i ett strukturerat samhälle 
precis som jordbruksfolket under vikingatiden gjorde (Roesdahl 1998:149).    
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Enligt nordbornas tro under vikingatiden så är den kosmiska ordningen bräcklig och 
man gör allt för att ordningen inte ska förstöras. Denna tro är lik många andra folkslags 
tro. Hotet för nordborna kommer från Utgård och jättarna. Tor var den gud som stred 
mest mot jättarna och han höll på så sätt den kosmiska ordningen i schack (Ström 
1961:70). Utgårdsmakter ville kullkasta den ordning som höll världen ur kaos. Gudarna 
var de som vakade över människorna och kämpade mot Utgårds makter. 
Världsundergången kallas i asatron för Ragnarök (Ström 1961:177). 
 
Det finns två olika gudagrupper i den nordiska mytologin, asar och vaner, och dessa är 
två olika kulter. Odens-kulten består av krigiska och mansdominerade gudar och 
vanerna står för fred och fruktbarhet, en kult som verkar ha spelat en framträdande roll 
för kvinnorna. Kvinnorna kunde verka som prästinnor inom fruktbarhetskulten. 
Vanerkulten verkar mer ha dragits till den bofasta och jordbruksidkande befolkningen 
medan asakulten betonas av krigares kamratskap. Till Odens rike Valhall kom de 
utvalda krigarna efter döden och i denna kult fanns ingen plats för kvinnorna, de kom 
istället till Helheim, dödsriket (Sawyer 1998:78f). 
 
Vanernas verksamhetsområde var ägnat åt sexualiteten och de åkallades vid bröllop och 
barnafödslar och vid sådd och skörd. De var också rikedomens gudamakter. Vanerna 
var mästare i sejd, en magi som utövades i Norden under vikingatid och det var främst 
kvinnorna som ägnade sig åt denna magi (Näsström 2001:45).   
 
Trots att Oden, Tor och Frej är några av de mest kända gudarna i asatron så vill jag 
istället för att skriva om dessa ta upp de kvinnliga gudomarna då dessa har mer 
betydelse för min uppsats. 
  
Freja är Frejs kvinnliga motsvarighet och är vikingatidens stora fruktbarhetsgudinna 
såsom Frej är fruktbarhetsguden. Hon har dyrkats över hela Skandinavien och detta kan 
man se eftersom ortnamn med hennes namn är vida spridda. Hon har kunnat mäta sig 
med de betydande manliga gudarna i popularitet. I Sverige är de ortnamn som syftar på 
Freja till exempel Frölunda, Frövik och Fröböke (Ström 1961:101). En annan kvinnlig 
gudom är Idun som enligt traditionen ska vara Brages hustru. Hennes uppgift är att 
förvalta äpplena som ger gudasläktet evig ungdom. Hon framstår också som en av de 
nordiska fruktbarhetsgudinnorna (Ström 1961:125f). Frigg är Odens maka och mor till 
Balder. Hon har framstått som äktenskapets och moderskapets beskyddarinna. Hon är 
inte lika vitt omtalad som Freja (Ström 1961:129f).  
 
Det finns även andra kvinnliga gudaväsen så som diser och valkyrior. Diserna stod 
krigsguden nära då de var kampdirigerande makter. De var således Odens härjungfrur 
och kallades då valkyrior. Det var dessa som på Odens uppdrag kallade de utvalda till 
Valhall, Odens hall (Ström 1961:131ff).  
 
Idag uppfattar vi den förkristna religionen som asatron och dessa gudar men 
tyngdpunkten låg egentligen på de makter och väsen som fanns på gården, åkermarken 
och skogen. De kan vara vättar, tomtar och alver som styr fruktbarhet såsom gröda, jakt 
och fångst. Den nordiska mytologin handlar mycket om vardagen och behovet att 
överleva och därför var det viktigt att hålla sig väl med dessa väsen. Att den medeltida 
människan fortsatte att dyrka och tro på dessa naturväsen hänger ihop med att de stod så 
nära naturen som var en förutsättning för deras försörjning (Hellström 1996:217f).  
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Genom att skriva om den nordiska mytologin kan jag visa att man under vikingatiden 
kunde dyrka gudinnor lika mycket som gudar. Gudinnorna var kvinnliga väsen och hade 
lika stor plats i religionen som de manliga gudarna.      
 
 
10. ÖVERGÅNGEN TILL KRISTENDOMEN I ETT KVINNOPERSPEKTIV 
 
Vikingatidens räder i västra Europa gjorde att vikingarna kom i kontakt med den kristna 
religionen och de som bosatte sig i kristna länder blev snart omvända till kristendomen. 
För de som bodde kvar i sina hemländer Sverige, Danmark och Norge tog det längre tid 
att anamma den nya religionen. Inte förrän under 1000-talet var den fullständig. 
Munken Ansgar kom till Danmark som missionär omkring 825 e.Kr. Han åkte sedan 
vidare till Sverige och Birka 829 e.Kr. Han och hans följeslagare försökte här få folket 
att konvertera till kristendomen. Han stannade i ett och ett halvt år men återvände än en 
gång 852 e.Kr. (Jesch 1991:89). Man vet väldigt lite om de kvinnor som istället för att 
resa till andra länder och bosätta sig där stannade hemma i Skandinavien. De spår som 
finns idag är de från gravar och även information från runstenarna (Jesch 1991:204f). 
 
Mariakulten eller Mariadyrkan lär redan tidigt ha ersatt de forntida kvinnliga gudarna. 
Birgit Sawyer skriver att ”Speciellt det östsvenska runstensmaterialet tyder på att 
många kvinnor varit bland de första och ivrigaste att acceptera den kristna tron” 
(Sawyer 1998:81). Det måste ha inneburit en slags trygghet att istället för att lita till 
nyckfulla gudar och onda makter få förlita sig på en gud som också lovade evig salighet 
efter döden. För kvinnorna måste detta ha utgjort en dragningskraft eftersom den kristna 
religionen också betonade könens jämlikhet inför Gud och betonade individens eget 
värde. Att de istället för Hels dödsrike nu fick tro på paradiset måste också ha lockat 
kvinnorna eftersom de var utestängda från Valhall dit bara Odens tappra krigare kom. 
Den kristna religionen hade plats för alla (Sawyer 1998:81). 
 
I och med införandet av kristendomen ingick Norden i en kyrkligt bestämd europeisk 
gemenskap. Nordborna hade visserligen redan kontakter med kontinenten sedan tidigare 
men i och med kristnandet blev de delaktiga i en gemensam kultur. Religionsskiftet i 
Norden skedde inte plötsligt utan var en långdragen process. Denna process gick ifrån 
det nordiska folkets första kontakter med kristendomen på kontinenten till kyrkans 
etablering i det nordiska samhället (Gräslund 2001:19).  
 
Under perioden 800-1200 e.Kr. skedde en genomgripande samhällsförändring i Sverige. 
Det uppstod en centralisering av makten som senare ledde fram till statsbildning. De 
Skandinaviska kungarna och de ledande stormännen spelade en stor roll vid kristnandet 
då detta antagligen bidrog till att de blev mer accepterade som jämlikar av sina kollegor 
i Västeuropa. Att satsa på kristendomen var antagligen väldigt fördelaktigt också 
eftersom de då kunde minska de gamla lokala självständiga hövdingarnas makt. 
Hövdingarna var ju den fornskandinaviska religionens ledare och kultutövare och de 
satte sig naturligtvis emot centralmakten på olika grunder (Gräslund 2001:25). 
Kristendomen slog sig antagligen först ner i samhällets översta skikt bland kungar och 
småkungar. Att rikta sig till dessa och få ett accepterande kunde styrka religionsskiftet i 
samhället i stort. Sedan spred sig kristendomen neråt i hierarkin genom de underlydande 
stormännen som på så sätt kunde visa sig trogen kungen och bönderna i sin tur visa sig 
trogen stormännen (Gräslund 2001:129). Varför man övergick till den nya religionen 
kan bero på att kyrkan på kontinenten hade lierat sig med den världsliga makten och att 
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det då kunde vara gynnsamt för de skandinaviska kungarna att också anta kristendomen 
(Gräslund 2001:130).  
 
I den kristna läran är alla jämlikar inför Gud, även trälar som var djupt föraktade i det 
vikingatida samhället. Det kan då tänkas att trälkvinnor som hade lägst ställning 
lockades av den kristna gemenskapen och att de betraktades som 
församlingsmedlemmar måste ha höjt deras sociala ställning (Ohlander & Strömberg 
2002:20). Detta kan ses som en förbättring för en del kvinnor. En sak som kan ha blivit 
en försämring för kvinnorna i och med kristendomen var kyrkans syn på folklig magi. 
Under hednisk tid ansågs antagligen magi som en nyttig kunskap som gav kvinnorna 
högre status. I det kristna samhället torde det ha blivit tvärtom (Ohlander & Strömberg 
2002:21).   
 
Arkeologiskt kan de så kallade Eskilstunakistorna belägga kristendomens intåg i 
Sverige från mitten av 1000-talet. Dessa kistor var egentligen stenmonument resta över 
en grav. De var ornerade med kors och kristna böner. Dock har man funnit kors i 
kvinnorna gravar i Birka redan under 900-talet (Näsström 2001:273).  
 
Under övergången till kristendomen verkar Tor ha varit den gud som var svårast att 
överge. Torshammaren fungerade ungefär som en motsvarighet till det kristna krucifixet 
och har varit känd ända sedan vendeltiden. Det var dock under 900 och 1000-talen som 
den blev verkligt populär. Kvinnorna bar dem gärna på bröstet (Näsström 2001:276).  
 
Jan Arvid Hellström anser att kristnandet skedde på olika nivåer. Det första skulle vara 
det individuella att de enskilda individerna först låter döpa sig och antar kristendomen, 
den andra skulle vara kollektivet, att grupper av människor gemensamt sluter sig till den 
nya religionen. Sen kommer den slutliga nivån, den rättsliga då landstingen i de olika 
landskapen antar den kristna tron (Hellström1995:164).  
 
När ett religionsskifte uppstår händer det ofta att de gamla gudarna förvandlas till 
djävulska väsen. Detta gällde också de nordiska gudarna och framför allt Oden och 
Freja. Freja framstår nu som en trollpacka, hon som man innan kallade 
fruktbarhetsgudinna. Hennes egenskaper kom dock att övertas av jungfru Maria. Under 
bröllop drack man före sängledningen nu till Maria istället för till Freja och de 
barnafödande kvinnorna beskyddades nu av jungfru Maria istället för Freja eller Frigg 
som före religionsskiftet anropades av kvinnor i barnsnöd. Maria kom också att överta 
makten över vädret, grödan och boskapen från vanerna. Denna övergång från Freja till 
Maria syns på runstenarna där man anropar Guds moder (Näsström 2001:277ff).  
 
På en uppländsk inskrift står de: ”Gisl och Ingemund, goda unga män, läto göra 
minnesmärket efter Halvdan, sin fader, och efter Ödis, sin moder. Gud hjälpe nu väl 
hennes själ”. (Ohlander & Strömberg 2002:15) Detta kan betyda att modern var kristen 
men inte fadern då sönerna bara bad för moderns själ. Detta kan då också vara ett bevis 
för att kvinnor tog till sig kristendomen först (Ohlander & Strömberg 2002:15).  
 
Barn födda utom äktenskapet, så kallade frillobarn som under vikingatiden accepterades 
och som under kristendomen blev kallade oäkta barn, gav i tidig medeltid upphov till 
konflikter i Norden. Dessa konflikter uppstod eftersom många danska och norska 
kungasöner var frillobarn och det tog låg tid innan kyrkan kunde driva igenom att dessa 
barn inte skulle räknas som tronarvingar (Ohlander & Strömberg 2002:16).  
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Det var vigseln med en prästs välsignelse som gjorde äktenskapet mellan en man och en 
kvinna giltigt och att leva tillsammans utan vigsel var att leva i synd. I det gamla 
bondesamhället var den hedniska traditionen trolovning eller ”fästning” det bindande 
och detta var som ett äktenskapslöfte. Barn som föddes inom denna trolovning räknades 
som födda inom äktenskapet. Detta tog lång tid för kyrkan att upphäva, flera 
århundraden, och inte förrän under medeltiden var kyrkan så stark att de kunde ställa 
krav på vigsel. Denna kyrkans kamp mot syndigt leverne försvårades av att många 
präster själva bodde med kvinnor trots att de enligt påven skulle leva i celibat. Kyrkan 
förvägrade frilloförhållanden men accepterade att prästyrket gick i arv från far till son. 
Enligt kristendomen var inte äktenskap mot kvinnors vilja accepterat och detta var en 
stor förbättring för de flickor som giftes bort av maktpolitiska skäl för att knyta samman 
två släkter, då en flicka kunde giftas bort utan att bli tillfrågad (Ohlander & Strömberg 
2002:17f). 
 
I och med kyrkans uppkomst kom också bruket att upprätta testamenten. Kyrkan ville 
att man skulle kunna ge gåvor till kyrkan för sin själs frälsning. När det gällde 
kvinnorna föll det oftast på änkor som kunde äga egendom eller egen förmögenhet. 
Andra kvinnor stod oftast under en mans förmyndarskap (Ohlander & Strömberg 
2002:20). 
 
Men i den kyrkliga traditionen fanns en kvinnofientlighet som inte blommade ut förrän 
efter flera århundraden. Om kvinnorna hade vetat detta kanske de inte hade välkomnat 
kristendomen lika snabbt. Denna kvinnofientlighet bestod i att kyrkan såg kvinnan som 
den goda modern men också som den köttsliga och opålitliga kvinnan som frestar 
mannen. När man skärpte kravet på att prästerna skulle leva i celibat blev 
kvinnofientligheten allt större då de kunde se kvinnan som en påminnelse om 
sexualiteten (Ohlander och Strömberg 2002:22). Denna syn på kvinnor som syndens 
kvinna som frestar mannen med sin kropp går väl tillbaka till bibeln och Evas synd då 
hon plockade det förbjudna äpplet och lockade även Adam att äta av det.      
 
 
11. ANALYS 
 
De frågor man ställer sig inför en sådan här uppgift leder snabbt till nya frågor. Att se 
hur kvinnornas liv förändras i och med den nya religionen i det vikingatida 
Skandinavien är inte så lätt då det finns få bevis men desto fler spekulationer och 
teorier. Då får man försöka skaffa sig en egen uppfattning utifrån dessa teorier. Det 
finns som jag förhoppningsvis har visat i min uppsats en del bevis som styrker teorierna 
men inget är till hundra procent klart.  
 
De flesta av de skriftliga källorna som finns om den här tiden tillkom ett par 
århundraden efter själva händelserna så vad man har att utgå ifrån är de arkeologiska 
källor såsom runstenar, bildstenar och gravlämningar. Som jag skrev i min inledning så 
har jag innan jag läst på om ämnet närmast antagit att kvinnorna under vikingatiden fick 
ett sämre liv i samhället efter övergången till kristendomen. När jag nu har läst mer om 
ämnet undrar jag var jag grundade dessa antaganden på? En orsak kan ha varit att vår 
syn på kristendomen idag ganska mycket härstammar från det faktum att kvinnorna 
under senare århundraden, från 1300-talet, utsattes för grova förföljelser i form av bl.a. 
häxprocesser. En annan orsak kan vara att vi idag fortfarande har en syn på kvinnan 
underlydande mannen och bibelns föreskrifter om att kvinnan är den syndfulla. Dessa 
föreskrifter hade under vikingatiden ännu inte slagit rot utan de kom först senare.   
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En av de frågor som jag ville försöka besvara i den här uppsatsen var om kvinnorna var 
de som först anammade den kristna tron. Det finns en del som skulle kunna styrka detta. 
Det som talar för att kvinnorna var de som först tog till sig kristendomen är bland annat 
runstensmaterialet. På en del runstenar finns skrifter som tydligt pekar mot att kvinnan 
och inte mannen var kristen. En annan sak som kan synas i runstensmaterialet är att 
Maria-dyrkan särskilt tilltalade kvinnor då det finns ett antal inskrifter på stenar som är 
resta av kvinnor eller efter kvinnor med bönen ”Gud och guds moder hjälpe 
hans/hennes själ” (Sawyer 1998:81). 
Att runstenarna på ett eller annat sätt har ett samband med kristnandeprocessen kan man 
se genom att resandet av runstenar ökade enormt under senare delen av vikingatiden och 
då var i alla fall de centrala delarna i Sverige i stort sett kristnade (Hellström 
1995:192f).   
 
Enligt Anne-Sofie Gräslund är gravskicket det som bäst avspeglar kristnandet och här är 
en annan sak som talar för att kvinnorna tog till sig kristendomen först, nämligen grav-
material (Gräslund 2001:69). Anne-Sofie Gräslund visar att nio hängkors som bevarats i 
birkagravar alla utom ett har tillhört kvinnogravar och det enda återstående fann man i 
en dubbelgrav med en man och en kvinna (Gräslund 2001:73). Vad har dessa kors 
betytt? Det borde ju inte vara en slump att de kristna korsen just ligger i 
kvinnogravarna.  
 
En grav som är ett stort bevis på att kvinnorna under vikingatiden kunde ha en hög 
status i samhället var Osebergsgraven. Den här graven är en av de rikaste som är känd 
från vikingatiden och detta visar att kvinnan som är begravd här måste ha haft en väldigt 
hög status och makt, hon kunde till exempel ha varit en drottning (Jesch 1991:31).      
 
En annan fråga som jag ville få besvarat i uppsatsen var att om nu kvinnorna var de som 
först anammade kristendomen, varför var det så? 
 
Om man utgår ifrån spekulationer så kan man anta att kvinnorna kunde lockas till 
kristendomen för att här fanns bara en Gud istället för många att förlita sig på. Denna 
Gud ansåg att alla individer var jämlikar och alla kunde komma till paradiset efter 
döden. För kvinnorna under vikingatiden väntade bara det kalla dödsriket Hel. En annan 
orsak kan ha varit att man nu inte tillät att sätta ut barn för att dö, något som ofta 
drabbade flickor. Man tillät inte heller så kallade frilloförhållanden som under 
vikingatiden var helt legitimt utan nu skulle man gifta sig under en präst och otrohet 
ansågs som en stor synd. Jag tror att detta mycket väl kan ha varit skälen till att 
kvinnorna lockades till kristendomen men det kan inte bara ha varit så enkelt att släppa 
taget om en gammal religion. Kristnandet har säkerligen tagit lång tid att få fäste och 
antagligen har man under en tid levt med båda religionerna.   
 
Varför jag har tagit upp den vikingatida religionen i uppsatsen är för att kunna visa en 
korrekt bild av det vikingatida livet. Mycket av deras liv baserades på deras tro. 
Samtidigt vill jag visa att i den nordiska mytologin fanns det kvinnor att tillbe vilket 
försvinner i och med införandet av kristendomen. Både män och kvinnor kunde tillbe en 
gud och gudinna men framför allt så tillbad kvinnorna gudinnorna. I och med 
kristendomen så tycks detta ändras men inte helt. I den kristna tron finns en kvinnlig 
symbol som kvinnorna kunde tillbe i svåra stunder, nämligen jungfru Maria.  
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När ett religionsskifte uppstår händer det ofta att de gamla gudarna förvandlas till 
djävulska väsen. Detta gällde också de nordiska gudarna och framför allt Oden och 
Freja. Under bröllop drack man före sängledningen nu till Maria istället för till Freja 
och de barnafödande kvinnorna beskyddades nu av jungfru Maria istället för Freja eller 
Frigg som före religionsskiftet anropades av kvinnor i barnsnöd. Denna övergång från 
Freja till Maria syns på runstenarna där man anropar Guds moder (Näsström 
2001:277ff).  
  
När det gäller runstenarna så kan de visa att kvinnor kunde ärva och äga en förmögenhet 
under vikingatiden då de som reste runstenar ofta var de närmast anhöriga till den 
avlidne och också de som förmodligen skulle ärva en del eller hela kvarlåtenskapen 
(Sawyer 1998)   
 
Det finns en del runstenar som är resta av kvinnor själva och eftersom stenresandet 
antagligen har varit ganska dyrt så måste man ha en ganska stor förmögenhet för att 
kunna resa en sten. Detta kan då visa att kvinnor under vikingatiden kan ha ägt egna 
egendomar. (Sawyer 1998:6) Även om inte många runstenar är resta av kvinnor själva 
så kan man åtminstone se att kvinnor kunde äga en förmögenhet eller en gård. (Sawyer 
1998:7) 
 
Hur kom kvinnornas liv att förändras när man bytte religion? Blev livet sämre eller 
bättre? Jag har lärt mig av att studera dessa frågor att man inte kan säga att kvinnorna 
fick det odelat bättre eller sämre. Det beror helt på omständigheterna. Den syn på 
kristendomen som vi har idag hade man inte då. Det finns inget som styrker att deras liv 
blev bättre eller sämre såsom det finns bevis som styrker att kvinnorna kan ha varit först 
att anta kristendomen. Kvinnorna under vikingatiden har troligen lockats av 
kristendomen av helt andra skäl än männen som antagligen såg döpandet till 
kristendomen som ett sätt att finna starka allierade. Frågan kvarstår och i framtiden 
kanske man kan finna tillräckligt starka bevis för att besvara frågan men just nu får man 
nöja sig med spekulationer och teorier.   
 
 
12. SAMMANFATTNING 
 
Jag har alltid trott att kvinnan fick det sämre när kristendomen infördes i Skandinavien 
och min uppsats belyser just detta. Jag har skrivit om den vikingatida kvinnan och hur 
livet för dessa förändrades när den nya religionen kom till Skandinavien. Tiden som 
min uppsats handlar om är då just övergången mellan vikingatid och medeltid, alltså 
perioden mellan 800-1100 e.Kr. Jag har i min uppsats skrivit om den vikingatida 
kvinnan, runstenar och brobyggen, gravar och gravgåvor, nordisk mytologi och 
övergången till kristendomen ur ett kvinnoperspektiv. Min frågeställning är följande: 
 

• Hur såg kvinnornas liv ut under vikingatiden? 
• Hur förändrades kvinnornas liv och situation i samhället i och med 

religionsbytet i Skandinavien under vikingatiden? 
• Stämmer det att kvinnorna var de som först anammade den nya religionen? 
• Varför gjorde kvinnorna det i så fall? 

 
Det är inte helt lätt att ta reda på hur den vikingatida kvinnans vardag såg ut då det bara 
finns få skriftliga källor att tillgå från den här perioden. Det som står på runstenar och 
berör kvinnorna handlar inte direkt om det vardagliga livet.  



18 

   
I det gamla nordiska samhället kännetecknades kvinnans ställning av deras omyndighet 
men även av ättens ansvar mot individen. Det fornskandinaviska samhället bestod av ett 
ättesamhälle och dessa sörjde för sina kvinnliga medlemmar genom hemgift, 
underhållsplikt och tryggad arvsföljd. Eftersom kvinnan var omyndig vilade ansvaret för 
henne på männen inom den egna ätten för att sedan efter giftermål gå över till den äkta 
mannen (Thålin-Bergman 1975:96ff). 
 
Vikingatidens räder i västra Europa gjorde att vikingarna kom i kontakt med den kristna 
religionen och de som bosatte sig i kristna länder blev snart omvända till kristendomen. 
Detta var också ett sätt på vilket kristendomen kom till Skandinavien, de som kom i 
kontakt med kristendomen var också handelsmän som tog med sig influenserna hem till 
Skandinavien. För de som bodde kvar i sina hemländer Sverige, Danmark och Norge 
tog det därför längre tid att anamma den nya religionen. Inte förrän under 1000-talet var 
den fullständig (Jesch 1991:89). 
 
Det var under missionsperioden i Skandinavien som runstensmodet blomstrade. I slutet 
av vikingatiden restes över 2 000 runstenar i Norden och de flesta restes i Sverige 
(Sawyer 1994:7). Runstenar och deras texter är ett bra arkeologiskt bevis som får oss i 
direkt kontakt med vikingakvinnan. Runstenar kan ofta ge mer information om 
kvinnornas liv än de föremål man finner i gravarna (Jesch 1991:42). Minnesstenar eller 
runstenar är den största grupp av runinskriptioner i Skandinavien och de flesta finns i 
Sverige. Dessa stenar är resta till minne av de döda och dessa kan ge oss namn på 
personer, både på den döde och på den som rest stenen. Runskriften börjar oftast med 
namnet på den som rest stenen, till exempel ”A reste stenen till minne av X”. Det finns 
många olika exempel beroende på relationerna mellan den döde och den levande men 
detta är det vanligaste (Jesch 1991:48)  
 
Att bekosta brobyggandet var en bra gärning enligt Gud och uppmuntrades av kyrkans 
män. Detta var ett sätt att förbättra kommunikationen i landet. Omkring 120 brostenar är 
kända från periodens runinskrifter och kvinnorna framstår här mycket oftare än i övriga 
runstensmaterialet. Detta kan vara ett tecken på att kvinnorna var intresserade av den 
kristna läran (Sawyer 1992:23f). Man byggde broarna för att öka framkomligheten och 
bra vägar var en nödvändighet för dem som färdades med vagn (Roesdahl 1998:80f).  
 
Människorna som levde under vikingatiden begravde sina döda på ett sätt som 
arkeologer idag kan ha stor användning av eftersom de innan de konverterade till 
kristendomen begravde sina döda med kläder, personliga tillhörigheter och andra 
gravgåvor som de kunde behöva på färden till nästa liv (Jesch 1991:10). När det har 
funnits brist på skellettmaterial i gravar har det länge varit vanligt att skilja på könen 
genom gravgåvorna. I Skandinavien har man till exempel identifierat skelett som 
begravts med vapen som män och skelett som begravts med smycken som kvinnor 
(Jesch 1991:13). Danska undersökningar som har gjorts om gravmaterial visar att 
männens gravgåvor minskar i mängd och rikedom ju äldre de är medan kvinnornas 
gåvor ökar. Detta kan då visa på att man har haft en större respekt för äldre kvinnor, en 
tolkning har då varit att männens status utgår från fysisk styrka och kvinnorna efter 
erfarenhet och kunskap (Sawyer 1998:72). 
 
Jag har i min uppsats även tagit upp den nordiska mytologin och anledningen till detta 
är att jag ville skapa en kontrast mellan asatron och kristendomen så att man bättre kan 
se hur religionerna har påverkat människorna. Då har jag framför allt skrivit om 
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gudinnorna för att visa att man under den nordiska mytologin kunde tillbe en kvinna 
men att man under kristendomen bara tillbad en gud och då en manlig gud.  
 
Den nordiska religionen under vikingatiden kallas asatron och består av två kulter, 
asakulten och vanerkulten. Vanerna står för fred och fruktbarhet och verkar ha spelat en 
framträdande roll för kvinnorna. En sak som kan ha påverkat kvinnorna till att först anta 
kristendomen är att bara de utvalda krigarna kom till Odens rike Valhall efter döden så i 
denna kult fanns ingen plats för kvinnorna, de kom istället till Helheim, dödsriket 
(Sawyer 1998:78f). 
 
En sak som jag tycker är intressant med övergången till kristendomen är att man förde 
över en del saker från den gamla tron till den nya. Speciellt kan man i min uppsats se 
detta i den så kallade Mariadyrkan och att guden Tor var den som var svårast att överge.  
 
Frejas egenskaper kom att övertas av jungfru Maria. Under vikingatiden drack man till 
exempel till Freja före sängledningen vid bröllop för att bringa lycka och när 
kristendomen infördes drack man istället till Maria. De barnafödande kvinnorna 
beskyddades förr av Freja men detta övertogs också av jungfru Maria. Denna övergång 
syns bland annat på runstenarna där man anropar Guds moder (Näsström 2001:277f). 
 
Under övergången till kristendomen verkar Tor ha varit den gud som var svårast att 
överge. Torshammaren fungerade ungefär som en motsvarighet till det kristna krucifixet 
och har varit känd ända sedan vendeltiden (Näsström 2001:276). 
 
Den nordiska religionen under vikingatiden kallas asatron och består av två kulter, 
asakulten och vanerkulten. Vanerna står för fred och fruktbarhet och verkar ha spelat en 
framträdande roll för kvinnorna. En sak som kan ha påverkat kvinnorna till att först anta 
kristendomen är att bara de utvalda krigarna kom till Odens rike Valhall efter döden så i 
denna kult fanns ingen plats för kvinnorna, de kom istället till Helheim, dödsriket 
(Sawyer 1998:78f). 
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