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Abstract 
 
Holtes, N. 2017. Vendeltida ryggknappspännen på Gotland - en studie av fyndkontexter 
Holtes, N. 2017. Vendel period button-on-bow brooches on Gotland- a find context study 
 
The Vendel period, Early Medieval or Merovingian period as it’s called in the rest of Europe, 
is a time full of wonderful artefacts. Many are those that have heard of the fantastic boat-
graves in Vendel and Valsgärde in Sweden and the very similar Sutton Hoo in Great Britain, 
but what about Gotland? 
Most of the papers discussing this period focus only on the area around lake Mälaren but I 
want to contribute by placing Gotland and its artefacts in the center.  
This paper will focus on disc-on-bow brooches, the special kind of gilded buckles, inlaid with 
garnets or niello, that are found mostly in women graves from the Vendel period on Gotland 
and how they can be dated from the differences in shape and the ornamentation. 
The aim of this text is to by analysing the grave finds in several women graves on Gotland get 
an idea about the woman who wore the brooch and her social status. The discussion has a 
gender theme and will discuss the sometimes flawed theory that graves that contain jewellery 
always belongs to women and graves with weapons always belongs to men. This study shows 
that the button-on-bow brooches does not indicate any clear differences between women with 
brooches and those who does not have them, but other artefacts in the graves might. 
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1. Inledning  

1.1. Introduktion 

Det fantastiska fyndet av båtgravarna i Vendel i Uppland har fått ge namn åt den svenska 
tidsepoken vendeltid. Perioden som innefattar åren 550–800 e.Kr. kallas i Europa för 
merovingertid och är en tid full av utveckling och expansioner som ofta hamnar i skymundan 
av vikingatiden. Det finns tecken på nordiska handelskontakter med stora delar av Europa och 
även tydliga indikationer på att svenskarna blev influerade av formspråk och tekniker 
långväga ifrån, från germaner, saxare och det merovingiska riket (Lundström 1979:133). Det 
verkar ha skett dramatiska maktförändringar vid skiftet till vendeltid, situationen på 
kontinenten har lugnat ner sig efter tidigare oroligheter och frankerriket bildas vilket påverkar 
maktstrukturerna i hela Europa (Hyenstrand 1999:314). Gotland är särskilt intressant när det 
gäller vendeltid för att det finns så mycket bevarat material och det är fastslaget att 
gotlänningarna var vida beresta, framförallt österut, och det finns till och med fynd av 
karaktäristiskt gotländska gravformer på gravfält i Baltikum (Lundström 1979:133). 
Folkvandringstiden brukar kallas för Nordens guldålder men man kan se hur läget förändrades 
i och med vendeltidens intåg, de föremålstyper som under folkvandringstiden bestod av 
massivt guld fanns kvar, men tillverkades nu i mindre ädla metaller och förgylldes. I och med 
att formspråket ändrades efter starka influenser från Västeuropa ersattes de för 
folkvandringstiden typiska reliefspännena av en annan typ av fibula, ryggknappspännet 
(Stenberger 1979:585). Ryggknappspännena är stora förgyllda spännen som bars fästa över 
bröstet. Textilrester som har hittats på spännen visar att de höll ihop flera tyglager och därför 
inte bara var dekorativa. 

Genom att studera dessa spännen vill jag nå en förståelse av vad de kan ha betytt för 
bärarna, vilka var de och i vad för samhälle levde de i?  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom att undersöka ryggknappspännen på Gotland och deras 
förekomst få en bild av vilka personer som bar dessa smycken. Tidigare forskning i ämnet har 
framförallt riktats mot att typologisera och datera dessa spännen och mindre på vem som bar 
dem och hur. Gravgåvorna i de gotländska kvinnogravarna är över lag rika så kanske är det 
möjligt att få en bild av de vendeltida kvinnorna genom gravmaterialet. Ryggknappspännen 
borde ha varit dyra föremål, förgyllda och med inläggningar av granater och andra 
halvädelstenar eller pärlemor.  

Frågeställningarna i denna uppsats är: var det bara de mest välbärgade som fick med sig 
ryggknappspännen i graven och vad finns det för andra statusmarkörer i samma gravar? Kan 
kontexterna visa på status eller andra skillnader? Var det verkligen bara kvinnor som fick med 
sig dessa spännen i graven? Går det att dra en parallell mellan ryggknappspännet och 
religiositet?  

1.3. Teori och metod 

Jag har valt att sätta ett genusperspektiv på diskussionen om gravgåvor och kvinnlighet. 
Redan 1837 började man dela upp gravar efter vilka artefakter de innehöll och Sophus Müller 
beskriver det år 1876 som att män har svärd för att de användes i krig och kvinnornas långa 
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klädedräkter och smycken visar på ett liv i fred och stillhet (Back-Danielsson 2007:60f), helt 
enligt 1800-talets normer. Detta mönster att män har svärd och kvinnor har smycken har följt 
med i arkeologin ända till våra dagar. Arkeologins grundidé är att genom att studera och tolka 
artefakter få en bild av forntiden. Genusperspektivet kan hjälpa till att visa en sida av 
förhistorien som vi annars inte är vana att se och ge en mer nyanserad bild av den. 
Genom att undersöka gravinventarierna i typiskt kvinnliga gravar på tre vendeltida gravfält på 
Gotland, Barshalder, Ihre och Trullhalsar vill jag få en bild av kvinnan under vendeltiden. 
Gravar med ryggknappspännen ska jämföras med gravar utan dessa spännen och eventuella 
skillnader eller likheter ska analyseras. Gravarna har valts ut för att de lätt går att bestämma 
som kvinnogravar, i avseendet att de innehåller smycken på något sätt. Inga gravar med 
enbart så kallade neutrala föremål är med i urvalet och inte heller gravar med svärd, 
sköldbucklor och andra typiskt manliga artefakter. Informationen om gravarna vid Barshalder 
kom från Martin Rundkvists avhandling (Rundkvist 2003a:103–214). Fyndlistorna för Ihre 
och Trullhalsar är hämtade från Statens Historiska Museums fynddatabas, nummer SHM 
20 550 och SHM 20 826 och även från Svahnströmska arkivet, box Hellvi, Ihre. Materialet 
för Trullhalsar är även det hämtat från Historiska Museets fynddatabas, nummer SHM 15 540, 
15 796 och 8555.  

 

 

1.4. Avgränsning och källkritik 

Denna uppsats avgränsas geografiskt till Gotland och till ryggknappspännen som föremål men 
även några andra områden och föremål kommer att tas upp för jämförelse och analys. 
Uppsatsen avgränsas tidsmässigt till vendeltid. Urvalet av gravar baseras på den vanliga 
uppfattningen att kvinnogravar innehåller smycken och dräktdetaljer som klassas som 
kvinnliga. Endast gravkontexter där det är tydligt vilka föremål som hör till viken individ är 
använda, alltså inga lösfynd. En del av den äldre litteraturen från 1900-talets början är skriven 
på tyska och där har jag valt att hänvisa endast till andrahandskällor som använder sig av 
denna litteratur och inte direkt till de tyskspråkiga källorna. Undantaget är Nerman 1969, Die 
Vendelzeit Gotlands, där språket inte utgör något hinder då endast bilder och bildtexter är 
använda. 
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2. Tidigare forskning 

Den som har skrivit mest om gotländsk vendeltid är Birger Nerman och han är nog även den 
som har betytt mest för vendeltidsforskningen på Gotland. Han gav ut sitt verk Die vendelzeit 
Gotlands (VZG) år 1969 och i den listar han föremål från vendeltiden och skapar en kronologi 
och en datering (Nerman 1969). Han har senare fått kritik för sin kronologi då han i sin sista 
period, VII:5, även inkluderar material som är tydligt från tidig vikingatid. Rundkvist skriver 
även att VZG inte kan accepteras som en definition av gotländsk vendeltid då källmaterialet 
Nerman har använt är så pass osäkert (Rundkvist 2003a:30). Trots detta är Nermans verk en 
källa många senare forskare använt sig av och det går inte att helt motsätta sig betydelsen av 
det. Nerman har även skrivit många artiklar i Fornvännen rörande vendeltida fynd.  

Knut Stjerna gav år 1905 ut Bidrag till Bornholms befolkningshistoria där han ingående 
analyserar bebyggelse, gravfält och föremål från Bornholms järnålder. Han menar att 
Bornholm var nästan helt avfolkat under tidig järnålder och blev återbefolkat på grund av 
invandring från bland annat Gotland och norra Tyskland. Därför går det att se stora likheter 
mellan de gotländska föremåltyperna och de bornholmska och det är tydligt att de i alla fall 
har haft någon form av kontakt. Stjerna delade upp vendeltiden i fyra skeden och utvecklade 
en kronologi för ryggknappspännen (Stjerna 1905:162f). 

När det gäller Barshalders gravfält har Martin Rundkvist gjort en mycket omfattande 
analys av gravmaterialet (Rundkvist 2003a). I denna publikation sammanställer han tidigare 
utgrävningar, fyndlistor och fyndsammanhang och gör även en analys av gender och 
betydelsen av typiskt kvinnliga eller manliga föremål. De publikationer som rör Ihregravfältet 
är skrivna av Mårten Stenberger. Han var ansvarig för utgrävningarna av framförallt de 
vikingatida delarna under 1940-talet och skrev regelbundna uppdateringar i Fornvännen och 
publicerade resultaten av grävningarna i boken Das Gräberfeld bei Ihre im Kirchspiel Hellvi 
auf Gotland år 1962. 

Peter Jankavs (1981;1987) har gjort föremålsanalyser från tre vendeltida gravfält på 
Gotland och försökt att göra en tolkning av samhället utifrån gravmaterial, ungefär som syftet 
med den här uppsatsen är. Jankavs ville genom sina analyser se om gravmaterialet verkligen 
speglade samhällsstrukturerna, som så många hävdar.  

Birgit Arrhenius har under många år forskat om vendeltiden och publicerat verk om 
granatinfattningar på vendeltida föremål (Arrhenius 1985) likväl som artiklar om hur 
ryggknappspännena kan tolkas. Hon har utvecklat en teori om att ryggknappspännet under 
vikingatid kan ha varit en frejasymbol och att de som bar de då överdimensionerade spännena 
kan ha haft en del i kulten. Hon menar att de spännen som var mer vardagliga under 
vendeltiden utvecklades och fick en mytisk ställning, med hjälp av minnet av de gamla 
spännena och uppkomsten av de nya stora (Arrhenius 1962 & 1997). 
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3. Vendeltiden  

3.1. Vendel och Valsgärde 

Vendeltiden som tidsperiod har haft stor betydelse för många arkeologer. I och med fynden 
från Vendel och Valsgärde har det uppstått nya diskussioner om den nordiska 
djurornamentiken och vid utgrävningarna vid Valsgärde så utvecklade Sune Lindqvist helt 
nya utgrävningstekniker som har påverkat det arkeologiska fältarbetet som vi ser det idag 
(Ambrosiani 1980:7). Det har med tiden visat sig att dessa uppseendeväckande båtgravar 
endast visar en liten del av denna tidsperiod och ger oss en bild av en överklass som kanske 
inte bara var storbönder som man först antog utan en del av en elit med nära kontakter med 
resten av Europa (Ambrosiani 1980:8). Båda gravfälten är internationellt kända och det går 
inte att skriva en uppsats om vendeltiden utan att nämna dessa och det rika fyndmaterialet och 
den kontinuitet som syns i detta. 

Vid Vendel i Uppland hittade man år 1881 de första båtgravfynden, dessvärre var flera av 
de 14 gravarna plundrade men i några fanns de rika fynden kvar. Gravfynden visar att det kan 
ha funnits en uppfattning om att den döde skulle leva vidare i en sorts eftervärld och därför 
fick med sig vad han skulle behöva. De döda hade gravlagts på ett mjukt underlag med ett 
eller flera svärd med förgyllda och granatinfattade fästen, spjut och pilbågar och kroppen 
täcktes av sköldar. Vid den dödes fötter låg hjälmen och förnödenheter (Stenberger 1979:608) 
I graven kunde det även finnas hästar i full mundering, hundar och jaktfalkar. Den döde fick 
även med sig mat i form av hela djur eller styckdetaljer och grytor att tillaga dem i och i de 
rikaste gravarna fanns det även glasbägare (Arbman 1980:22). Då alla gravarna vid Vendel 
innehåller vapen har det antagits att de gravlagda var män, men ingen osteologisk analys har 
gjorts (Lundström 1980:33). 
 Gravfältet vid Valsgärde upptäcktes i slutet på 1920-talet och båtgravskicket var då känt 
från flera andra platser i Norden, inklusive Mälardalen. Däremot är 
valsgärdeundersökningarna ett av de första tillfällena att totalundersöka ett helt orört 
båtgravfält från vendeltiden som dessutom var oplundrat (Arwidsson 1980:47). Det som var 
märkligt med gravfynden från Valsgärde var att både vapen och husgeråd i gravarna var 
obrukbara, väldigt slitna eller reparerade redan när de lades i gravarna och det finns teorier 
om att de döda inte gravlades med sina personliga föremål utan att de gick i arv i släkten. Det 
finns nästan inga dräktdetaljer eller smycken som har burits av de döda och de som finns är 
förgyllda och inte i massivt guld och de hjälmar som finns har inte hittats i gravens 
huvudände och har därför inte suttit på huvudet vid begravningen (Arwidsson 1980:50f). Men 
varför är det endast män som har gravlagts på båtgravfälten i Vendel och Valsgärde? 
 

3.2. Kvinnogravar i Uppland 

För att få se hur de gotländska gravfälten ser ut i jämförelse med de på fastlandet har jag valt 
att beskriva en vendeltida fyndplats med kvinnogravar på fastlandet, i Mälardalen, då 
gravfälten i Vendel och Valsgärde bara innehåller mansgravar. Syftet här är att se om det 
finns några skillnader eller likheter i gravfynden och om det kan säga någonting om Gotlands 
förhållande till resten av Sverige och Mälardalen då det ofta är dräktdetaljer i kvinnogravar 
som kan visa på regionala skillnader eller likheter.  

År 1952 fann man vid ett husbygge vid Tuna i Badelunda socken i Uppland ett tidigare 
okänt, men delvis förstört gravfält. På gravfältet fanns det ungefär 70 gravar, den tidigaste var 
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från omkring 300 e.Kr. och var fylld av romerska föremål och guld. De sista gravarna från 
Tuna är från sen vikingatid och det är troligt att gravfältet har använts kontinuerligt under hela 
tiden. Dessvärre är många av gravarna så förstörda att det är svårt att säga säkert (Lamm 
1980:352) Åtta av gravarna var båtgravar, varav endast en av dessa var från vendeltiden men 
alla båtgravarna tillhörde kvinnor. I den vendeltida graven låg en högtidsklädd kvinna, med en 
dräkt av dyrbara tyger, pärlrader och ett stort förgyllt ryggknappspänne över bröstet (Nylén & 
Schönbäck 1994:38). Båtgraven innehöll inga av de andra föremål som vi senare i uppsatsen 
kommer att se i de gotländska kvinnogravarna, som kniv, kam, brakteater eller 
fiskhuvudformade hängen. 
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4. Ryggknappspännen på Gotland 

4.1. Utformning och datering 

 
 
Ryggknappspännena är gjutna i brons och i 
många fall förgyllda. Spännet kan delas in i 
tre huvudsakliga delar, huvudet, som ofta är 
rektangulärt, knappen som sitter på en båge 
mellan huvudet och foten (Se Fig. 1.). Foten 
avslutas med en rundel eller flera och har ofta 
fågelhuvuden längs sidorna, med näbben 
nedåt mot rundeln. Spännet kan vara dekorerat 
med infattningar i cloissonéteknik med 
granater och ibland infattade 
pärlemordekorationer eller plattor av ben. 
Denna typ av spänne finns i Sverige, men 
förekommer även i Norge och Danmark, då 
nästan uteslutande på Bornholm (Ericsson 
1999:11).  

Det har gjorts många försök att dela in 
den här typen av spännen och andra 
vendeltida föremål i en kronologisk och 
typologisk ordning. Stjerna skapade en relativ 
kronologi för järnåldern, där perioderna I-IV 
är vendeltid och V-VII innefattar vikingatid, 
under sitt arbete med Bornholms 

befolkningshistoria och han sätter gränsen för 
period IV till år 800 e.Kr. Detta räknas 
fortfarande som slutpunkten för vendeltiden 
(Stjerna 1905:253). 
 
Skede I 550–600.         Skede III 675–750.  
Skede II 600 – 675.      Skede IV 750–800.  
 
Självklart finns det ingen exakt och tydlig gräns för när vendeltiden tar slut och vikingatiden 
börjar. Även Nerman gjorde en kronologi när han skulle skriva Die Vendelzeit Gotlands. Han 
utgick från Stjernas fyra vendeltidsperioder men utökade dem senare till fem och inkluderade 
i VZG sista skede, VII:5, även föremål med gripdjur, som vanligtvis dateras till vikingatid 
(Thunmark-Nylén 1995:555). I den här uppsatsen är det tillräckligt med en grundläggande 
kronologisk ordning enligt Stjerna, då det egentligen inte är spännena i sig som står i fokus 
utan deras sammanhang. 

Ryggknappspännen förekommer i två typer som troligtvis har utvecklats från olika sorters 
fibulor. Den första är ett spänne med endast en utskjutande rundel på foten den andra är 
spännen med tre rundlar (Stjerna 1905:162).  

Varianten med en fotrundel har antagligen uppstått ur fibulor med triangulärt understycke 
och kanten är dekorerad med kantdjur och foten avslutas med en rundel. Denna typ brukar 

Figur 1. Teckning av ryggknappspännets delar (Bild av författaren 

2017) 
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kallas typisk gotländsk då den sällan förekommer någon annanstans (Se Fig. 2a). På den 
tidiga sorten (A) av dessa spännen är ofta fotens inre del smal och formen på foten rundad, 
vilket gör att det bildas mellanrum mellan fotens mittdel och kantdjuren och detta mellanrum 
är i regel genombrutet (Stjerna 1905:162ff). På senare spännen (B) blir foten allt mer kantig 
och när fotens mittdel blir bredare så försvinner avståndet till kantdjuren och därmed 
mellanrummet. Den senare typen av spännen är också större än de tidigare och mer 
dekorerade, vilket gör att kantdjuren inte är lika framträdande (Se Fig. 2b). Det finns även, 
helt uteslutande i gotländska fynd, spännen där kantdjuren har öppen mun och liksom biter 
om fotrundeln. 

Den andra typen av ryggknappspännen har troligtvis utvecklats ur fibulor med rombiskt 
understycke. Det som är utmärkande för denna typ är att de på fotdelen har tre rundlar istället 
för en och kantdjuren når bara ner till de båda extra rundlarna och alltså inte ner lika långt 
som på föregående typ av spänne. Dessa spännen kan i sin tur delas upp i två underkategorier, 
på den första typen (C) är de tre fotrundlarna helt åtskilda (Se Fig. 2c). Denna typ är vanlig på 
det svenska fastlandet och förekommer i vissa exemplar på Gotland. Den sista typen av 
ryggknappspännen har de tre fotrundlarna samlade i fotens spets. Denna typ är troligen lite 
yngre än de med åtskilda fotrundlarna och förkommer inte alls på Gotland (Stjerna 
1905:164ff). 

Figur 2. Teckning av de typer av ryggknappspännen som förekommer på Gotland (Bild av 

författaren 2017) 
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Nerman verkar inte vara enig med Stjerna om att B är en utveckling av typ A utan båda 
varianterna förekommer under Nermans perioder VII:1 (Nerman 1969:taf.5ff), VII:2 (Nerman 
1969:taf.97ff) och VII:3 (Nerman 1969:taf.157ff), det vill säga perioden 550–700 e.Kr. 
Ryggknappspännena levde kvar på Gotland under hela vikingatiden och de kunde ibland vara 
så stora, upp till 15 centimeter långa, att det har diskuterats om de användes i dagligt bruk 
eller kanske var en del av en ceremoniell dräkt (Stenberger 1979:586). 
 Det är vanligt att ryggknappspännena har inläggningar av granater i så kallad 
cloissonéteknik, där stenarna är inkapslade i lödda celler som täcker ytan. Bakom granaterna 
kan det sitta ett tunt ark av guld som är mönstrat så att ljuset ska reflekteras så att granaterna 
gnistrar (Arrhenius 1985:79f). 
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Figur 3.Karta över Gotland med gravfälten utmarkerade. Från 

norr: Ihre, Trullhalsar och Barshalder. (Bild av författaren 2017) 

5. Gravfälten 

5.1. Gravskick och gravgåvor 

Gravskicket under vendeltiden på Gotland var främst kremering, där man brände den döde 
tillsammans med dennes gravgåvor. Efter kremeringen byggdes en låg kulle, ett röse eller en 
stensättning över resterna (Jankavs 1981:8). Under senare delen av vendeltiden och i 
övergången till vikingatid minskar brandgravarna i antal och skelettgravar blir allt vanligare. 
Fyndmaterialen i dessa gravar är oftast större och mer välbevarade, då föremålen inte är 
brandskadade. Överbyggnaderna över gravarna, vare sig de är rösen eller stensättningar, är 
ofta runda eller ovala i formen, kan omges 
av en kant- eller fotkedja och är sällan 
särskilt höga. Skillnaden mellan ett röse 
och en stensättning är inte så exakt, men 
vanligtvis är en stensättning flackare, 
nästan i marknivå (Korpås 1999:111). Inre 
konstruktioner i form av en kista av 
kantställda kalkstensskivor kan 
förekomma både i brandgravar och 
skelettgravar och skelettgravarna har ofta 
en stenpackning som täcker kroppen. 

De gravfält som är utvalda för den här 
uppsatsen, Ihre, Trullhalsar och 
Barshalder, är utmarkerade från norr till 
söder (se Fig. 3). 

De vendeltida gravarna könsbedöms 
ofta utifrån gravmaterialet, där pärlor, 
spännen och andra smyckesdetaljer sägs 
indikera kvinnor och vapen, 
hästutrustning, och klädesdetaljer som 
bältessöljor hör till mansgravarna 
(Thunmark-Nylén 1995:578). Kammar 
och knivar förekommer i både mans- och 
kvinnogravar och även då pärlor oftast ses 
som en kvinnlig indikation kan ett fåtal 
förekomma även i mansgravar (Jankavs 
1987:27). Förutom ryggknappspännen 
kunde de vendeltida kvinnorna få med sig 
flera andra typer av spännen i graven. De 
djurhuvudformade spännena verkar vara 

en speciell gotländsk typ, under tidig 
vendeltid var det vanligare med ett 
djurhuvudformat spänne, medan de senare 
oftast förekom i par (Nerman 1919:12). Även näbbspännen förkommer och i fyndlistorna 
kallas ibland näbbspännen för djurhuvudformade spännen, när de egentligen är en helt egen 
typ som är vanlig i hela sydskandinavien. Andra delar som hör till den vendeltida kvinnans 
smyckesuppsättning och klädedräkt är fiskhuvudformiga hängen och dräktnålar, vilka båda är 
vanliga fyndmaterial. Det finns även helt neutrala föremål som pincetter, örslevar och 
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remändsbeslag och dessa, likväl som kammar och knivar, förekommer i både manliga och 
kvinnliga gravar (Jankavs 1987:27). 
Gravar som innehåller många av de kvinnliga attributen tillsammans med neutrala räknas ofta 
som ”mer kvinnliga” än gravar som innehåller färre kvinnligt kodade föremål, inte som 
kanske skulle vara logiskt, lite rikare gravar (Jankavs 1987:27). 
 De gotländska kvinnogravarna är i regel rika på gravgåvor, varav många är delar av 
dräkten. De gravlades enligt Stenberger i sina festkläder, med djurhuvudformade spännen, 
mängder med pärlor, brakteater, ett halsband av fiskhuvudformade spännen och runt armarna 
bronsarmband. Vid sidan hade den döda en kniv, kam och nycklar (Stenberger 1979:602f). 
 

5.2. Barshalder 

Barshalder är ett gravfält på södra Gotland på en grusås precis på gränsen mellan socknarna 
Grötlingbo och Fide. Gravfältet är två kilometer långt och ungefär 400 meter brett på det 
bredaste stället och för att lättare ge en överblick så har området delats upp i sju sektioner från 
norr till söder (Rundkvist 2003a:14f). Då gravfältet är så stort och har blivit delvis förstört och 
uppdelat av senare vägar och annan byggnation så har det fått olika RAÄ-nummer varav de 
delar som fortfarande har synliga gravar har 15 olika nummer. Det finns troligtvis minst 4400 
gravar varav 2200 synliga gravstrukturer men man tror att det kan ha funnits så många som 
6600 gravar ursprungligen, innan senare störningar av grustag och jordbruk (Rundkvist 
2003a:15). Platsen har använts för gravläggning under ungefär 1000 år, från omkring år 0 till 
vikingatidens slut (Äijä 1979:83) och det finns fynd från mesolitikum till och med vikingatid, 
men det största antalet föremål är från de lite senare perioderna, folkvandringstid och framåt 
(Rundkvist 2003a:54ff).  

Det har hittats 96 vendeltida gravar på gravfältet och dessa är från hela perioden, men 
särskilt många är från tidig vendeltid. Majoriteten av gravarna återfinns i gravfältets norra 
delar. Kremering var det gängse gravskicket under den här tiden på Barshalder och gravarna 
var överbyggda med platta, runda eller ovala stensättningar. Ungefär 1/3 av de döda 
begravdes i kistor av sten (Rundkvist 2003a:70f). Kvinnogravarna på Barshaldersfältet kan 
delas in i två grupper, utefter vilken typ av bröstsmycken de gravlagda kvinnorna bär. Den 
första typen är de gravar som innehåller de mer traditionella uppsättningarna, med pärlor och 
spännen och den andra typen har bronskedjor, kedjehållare, fiskhuvudformade hängen, 
brakteater och armringar. Det går inte att skilja dessa smyckesuppsättningar i tid, så det är 
troligt att de är helt olika men ändå samtida grenar (Rundkvist 2003a:65).  

I tabellen nedan (Fig. 4.) så listas föremålen funna i 21 kvinnogravar från vendeltid på 
Barshaldersgravfältet. Gravarna är utvalda utefter kriterierna att de ska vara konstaterade 
kvinnogravar, alltså innehålla typiskt kvinnliga artefakter och det ska även vara så slutna 
kontexter som möjligt, så att föremålen tillhör en specifik individ. Inga av gravarna är 
osteologiskt bedömda så uppfattningen att det är kvinnogravar baseras endast på föremålen. 
Informationen för tabellen är hämtad från Rundkvist (Rundkvist 2003a:103–214). 12 av de 
undersökta gravarna innehöll ryggknappspännen. Tabellen visar bara om de innehåller 
förmålstyperna eller inte och ger ingen indikation på hur många det finns i varje grav. I 
kolumn ett listas de olika föremålstyperna, i kolumn två visas hur många av de totalt 21 
gravarna som innehåller dessa föremål. Kolumn tre visar hur många av gravarna med 
ryggknappspännen som också innehåller föremål ur kolumn 1. Till exempel så innehåller 8 av 
12 gravar med ryggknappspännen även ett eller flera djurhuvudformat spänne, alltså 66%. Av 
de 9 gravar som inte innehåller ryggknappspännen så är det bara 33% som även har ett 
djurhuvudformat spänne (kolumn fyra). 
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Föremålstyp Totalantal 
(21) 

Tillsammans 
med 
ryggknappspänne 
(12 gravar) 

Ej i kombination 
med 
ryggknappspänne 
(9 gravar) 

Djurhuvudformat 
spänne 

11   (52%) 8        (66%) 3      (33%) 

Fiskhuvudformat 
hänge 

12   (57%) 5        (42%) 7      (77%) 

Pärlor 18   (86%) 10      (83%) 8      (89%) 

Kam 11   (52%) 6        (50%) 5      (55%) 

Nyckel 9     (43%) 4        (33%) 5      (55%) 

Betseldelar 1     (5%) 1        (8%) - 

Lerkärl 4     (19%) 3        (25%) 1      (11%) 

Redskapsspänne 9     (43%) 7        (58%) 2      (22%) 

Dräktnål 9     (43%) 3        (25%) 3      (33%) 

Kniv 11   (52%) 7        (58%) 4      (44%) 

Spelpjäs 3     (14%) 3        (25%) - 

Kedjefragment 9     (43%) 3        (25%) 6       (66%) 

Brakteat, brons 8     (38%) 2        (16%) 6       (66%) 

Kedjehållare 4     (19%) 2        (16%) 2       (22%) 

Rund fibula 2     (9%) - 2       (22%) 

Sländtrissa 3     (14%) 2         (16%) 1       (11%) 

Armring 6     (28%) 2         (16%) 4       (44%) 

Nålhus 1     (5%) - 1       (11%) 

Bronsspänne, 
odefinierat 

3     (14%) 1         (8%) 2       (22%) 

Näbbspänne 2     (9%) - 2        (22%) 

Glaskärl 3     (14%) 1         (8%) 2        (22%) 

Pilspets 1     (1%) 1         (8%) - 

Björnfalanger 5    (24%) 4         (33%) 1        (11%) 

Lodjursfalanger 4    (19%) 3         (25%) 1        (11%) 

Figur 4. Tabell över fynd i kvinnogravar i Barshalder. 

Som vi kan se i tabellen (Fig. 4.) så är det ingen stor uppenbar skillnad mellan de olika 
gravarna men vi kan se att de djurhuvudformade spännena främst förekommer tillsammans 
med ryggknappspännen. Likaså att de fiskhuvudformiga hängena, kedjorna och brakteaterna 
till största del finns i de kontexter som inte har ryggknappspännen. Detta kan eventuellt 
sammankopplas med att det finns två olika uppsättningar bröstsmycken som tidigare nämnts. 
Det kan betyda att ryggknappspännena i första hand tillhör den smyckesuppsättning som 
består av djurhuvudformiga spännen och pärlor. Rundkvist bekräftar denna idé när han skriver 
att uppsättningen med ryggknappspänne, parspännen i form av djurhuvuden, dräktnål, 
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glaskärl, kam, nyckel, pärlor och kniv bara återfinns i sin helhet i rika gravar (Rundkvist 
2003b:51). Men han menar också att det inte går att se någon skillnad i rikedom mellan de två 
smyckesuppsättningarna, utan han anser att det snarare är en skillnad i politisk makt som kan 
visas i förekomsten av spelpjäser (Rundkvist 2003b:53). Denna politiska makt kan visa sig 
genom en ytterligare en företeelse som är utmärkande i de för den här studien utvalda 
gravläggningarna på Barshaldersfältet, vilket är björn- och lodjursfalanger. De falanger som 
finns med i de 21 gravarna har nästan bara har återfunnits tillsammans med 
ryggknappspännen. Falangerna har mycket troligt suttit på skinn som har lagts hos den döde 
vid en skelettbegravning eller bränts på likbålet (Petré 1980:7). Då det aldrig har funnits björn 
på Gotland (Petré 1980:10) måste förekomsten av björnskinn och lodjursskinn vara ett tecken 
på handel och då, enligt Rundkvist, en indikation på politisk makt (Rundkvist 2003b:53). 

 
 
 

5.3. Ihre 

Vid gårdarna Stora och Lilla Ihre i Hellvi socken på nordöstra Gotland finns ett av öns största 
bevarade gravfält. Ungefär 600 gravar från folkvandringstid till och med vikingatiden syns 
ovan jord i form av rösen och runda stensättningar. Mellan de synliga gravarna finns ett stort 
antal flatmarksgravar utan synliga markeringar (Lamm 1980:311). Överlag finns de äldsta 
gravarna längst i norr och de yngre i söder, men de cirka 130 gravarna från vendeltiden bryter 
detta mönster och är utspridda över hela området (Jankavs 1981:9). De flesta är brandgravar 
och ytterst få skelettgravar förekommer, kvinnogravarna är ofta rika och mansgravarna har 
vapen men sällan en komplett uppsättning (Lamm 1980:311). Gravfältet har fått RAÄ- 
nummer Hellvi 4:1 och innan utgrävningarna ska gravfältet ha varit relativt orört, både av 
gravplundrare och andra ingrepp (Stenberger 1942:68). 

Från fyndlistorna (Svahnströmska arkivet, Hellvi, Ihre & SHM 20 550 & SHM 20 826) 
valdes 28 gravar ut, innehållandes traditionellt kvinnligt kodade föremål. Av dessa innehöll 
19 ryggknappspännen. I tabell 3 listas de vanligaste föremålen och om de finns i graven eller 
ej (Fig. 5). Liksom i figur 4 visas det bara om artefakten förkommer eller ej, det kan finnas 
flera av varje föremålstyp. Procenten visar hur många av gravarna i kategorin som även 
innehåller det valda föremålet.  

Kolumn ett visar de olika förmålstyperna. Kolumn två visar hur många gravar av de totalt 
28 som innehåller valt föremål och kolumn tre visar, som i den likadana tabellen över fynden 
vid Barshalder hur många av de 19 gravarna med ryggknappspännen som även innehåller vald 
föremålstyp. Till exempel så har 18 av de 19 ryggknappspännegravarna även pärlor, alltså 
95%. Vi kan även se i kolumn fyra att endast 22% av gravarna som inte har 
ryggknappspännen har pärlor. 
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Föremålstyp Totalantal 
(28 gravar) 

Tillsammans med 
ryggknappspänne 
(19 gravar) 

Ej i kombination med 
ryggknappspänne 
(9 gravar) 

Djurhuvudformat 
spänne 

12    (43%) 9          (47%) 3        (33%) 

Fiskhuvudformat 
hänge 

17    (60%) 13        (68%) 4        (44%) 

Pärlor 20    (71%) 18        (95%) 2        (22%) 

Kam 11    (39%) 9          (47%) 2        (22%) 

Nyckel 21    (75%) 19        (100%) 2        (22%) 

Lerkärl 2      (7%) 2          (10%) - 

Dräktnål 12    (43%) 11        (58%) 1        (11%) 

Kniv 16    (57%) 14        (74%) 2        (22%) 

Kedjefragment 15    (53%) 11        (58%) 4        (44%) 

Brakteat 22    (78%) 15        (79%) 7        (77%) 

Kedjeplatta 11    (39%) 9          (47%) 2        (22%) 

Rund fibula 9      (32%) 8          (15%) 1        (11%) 

Sländtrissa 7      (25%) 6          (31%) 1        (11%) 

Björnklor 1      (3%) 1          (5%) - 

Armring 16     (57%) 12        (63%) 4        (44%) 

Ringsölja 15    (53%) 14        (73%) 1        (11%) 

Glaskärl 1      (3%) 1          (5%) - 

Örslev 2      (7%) 2          (11%) - 

Figur 5. Tabell över fynd i kvinnogravar i Ihre.  

Som syns i figur 5 så är det svårt att dra några större slutsatser från det arkeologiska 
materialet från gravarna i Ihre. Det som däremot skilde sig något från materialet från 
Barshalder var att hela 68% av gravläggningarna innehöll ryggknappspännen eller fragment 
av dessa. Det är svårt att göra en statistisk analys av materialet, då det inte är jämn fördelning 
mellan de två gravtyperna men det vi kan se är att alla gravar som har ryggknappspännen 
även innehåller en eller flera nycklar och alla utom en hade pärlor.  

En grav som stod ut från de andra är den enda graven som innehåller björnfalanger. Vid 
Barshalder var björnfalanger inte helt ovanliga, men här på Ihrefältet var det bara en individ 
som troligtvis hade blivit begravd på ett björnskinn. En detalj som gjorde denna grav ännu 
mer intressant och ovanlig var att det i graven fanns en snäcka av arten Cypraea melanosoma 
med en liten bronsring fäst i kanten för upphängning. Snäckan C. melanosoma lever i Indiska 
oceanen och har hittats i några få exemplar i gotländska kvinnogravar (Nylén 1955:212). 

5.4. Trullhalsar 

 
Gravfältet Trullhalsar i Anga socken på östra Gotland består av cirka 350 gravar. Här finns 
den för Trullhalsar typiska gravformen där kanterna på röset är kallmurade av noggrant lagda 
kalkstensskivor likväl som flacka stensättningar, rösen och domarringar. Under vendeltiden 
var vattennivån högre och då låg gravfältet på en udde ut i havet (Jonsson & Lindquist 
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1987:133) Gravfältet har undersökts av Gabriel Gustafson 1888 och av Birger Nerman 1915–
1916. Undre dessa undersökningar framkom det att de flesta av de undersökta gravarna var 
brandgravar där röset har byggts direkt på resterna av kremationen, i vissa fall har 
gravmaterialet deponerats i en kista av kalkstensflak (Johansson et al. 2007:66f).  
 Gravmaterialet var över lag rikt, och här, liksom vid Barshalder, har det framkommit 
björn- och lodjursfalanger. Nästan samtliga av dessa återfanns i gravar tillhörande 
osteologiskt bestämda kvinnor (Johansson et al. 2007:68). Många andra gravläggningar från 
den här tiden bygger vidare på tidigare gravfält (Nylén 1962:175f) men Trullhalsar anlades 
först i skiftningen från folkvandringsstid till vendeltid (Nerman 1923:67). Informationen om 
gravfynden vid Trullhalar är hämad från Statens historisk museums föremålskatalog (SHM 
15 540, 15 796 och 8555). 9 av totalt 15 utvalda gravar på Trullhalsar innehöll 
ryggknappspännen.  
I tabellen (Se Fig. 6.) visas de olika föremålstyperna (kolumn ett) och i hur många gravar de 
finns i totalt (kolumn två). Kolumn tre visar hur vanlig kombinationen är med 
ryggknappspänne, till exempel så har endast 4 av de 9 gravarna med ryggknappspännen 
pärlor. Den sista kolumnen visar förekomsten av andra gravgåvor i gravar utan 
ryggknappspännen. 
 
Föremålstyp Totalt  

(15 gravar) 
Tillsammans med 
ryggknappspänne 
(9 gravar) 

Ej i kombination med 
ryggknappspänne  
(6 gravar) 

Djurhuvudformat 
spänne 

8      (53%) 5      (55%) 3       (50%) 

Fiskhuvudformat 
hänge 

3      (20%) 1      (11%) 2       (33%) 

Pärlor 13    (86%) 8      (89%) 5       (83%) 

Kam 11    (73%) 6      (67%) 5       (83%) 

Nyckel 5      (33%) 4      (44%) 1       (17%) 

Keramik 11    (73%) 6      (67%) 5       (83%) 

Dräktnål 5      (33%) 5      (55%) - 

Kniv 8      (53%) 6      (67%) 2       (33%) 

Kedjefragment 1      (7%) 1      (11%) - 

Brakteat 3      (20%) 2      (22%) 1       (17%) 

Kedjehållare 1      (7%) 1      (11%) - 

Armring 2      (13%) 1      (11%) 1       (17%) 

Ringsölja 4      (26%) 4      (44%) - 

Örslev 2      (13%) 2      (22%) - 

Pincett 4      (26%) 3      (33%) 1       (17%) 

Halssmycke 1      (7%) - 1       (17%) 

Björnklor 4      (26%) 4      (44%) - 

Lodjursklor 4      (26%) 3      (33%) 1       (17%) 

Figur 6. Tabell över fynd i kvinnogravar i Trullhalsar.  

 
Som syns i tabellen så är pärlor det i särklass vanligaste fyndet i gravarna på Trullhalsar. 
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Gravarna utan ryggknappspännen är marginellt fyndfattigare än de som har dessa spännen 
men det verkar ha varit relativt vanligt att få med sig ryggknappspännen i graven då hela 60% 
av gravarna har dem. Björnfalanger och lodjursfalanger är här tydligt kopplade till spännena 
då alla björnfalanger och alla utom en lodjursfalang hittades i kombination med dessa. 
Ett särskilt intressant fynd, som inte är med i tabellen, gjordes i en grav. Det var ett 
folkvandringstida bågspänne av förgyllt silver. Spännet var slitet och har antagligen använts 
länge innan det till slut blev en gravgåva på Trullhalsar. 

Det har gjorts osteologiska könsbedömningar på några av gravarna på Trullhalsar. Två av 
individerna som blev osteologiskt bestämda som män har gravlagts med typiskt kvinnliga 
artefakter så som ryggknappspänne, djurhuvudformat spänne och dräktnål i brons i den ena 
graven och en speciell sorts typiskt kvinnligt hängsmycke i den andra. Detta förklarar lite av 
svårigheterna med att könsbedöma endast utefter föremålen den döda blev begravd med. 
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6. Socialt sammanhang 

6.1. Spännet som Frejasymbol? 

Vad kan då ryggknappspännet ha haft för betydelse? Arrhenius (1962) menar att spännet kan 
vara en symbol för gudinnan Freja som stod för fruktbarhet och äktenskap. Hon skriver i en 
senare artikel hur frejakulten under vikingatiden kan ha uppstått ur en dyrkan av en tidigare 
gudom som kan ha kommit till Norden i och med handelskontakter med Europa. Det är 
symbolen för den frigjorda och självständiga kvinnan, gudinnan Isis som liksom Freja har 
kopplingar till fruktbarhet, äktenskap och hälsa (Arrhenius 1997:177). Det finns flera 
kvinnoavbilder som Arrhenius menar ska föreställa Freja eller hennes föregångare. Det första 

exemplet är hängsmycket från Hagebyhöga (Se Fig. 
7.). Detta smycke föreställer en kvinna i karaktäristisk 
dräkt, lång kjol, vid mantel och de fyra pärlraderna 
över bröstet. Men det viktigaste här är det 
överdimensionerade ryggknappspännet som sitter över 
hennes hals, har det möjligen haft en speciell betydelse 
just för att det är så utmärkande? Ytterligare ett 
exempel på en figurin finns från en av båtgravarna i 
Tuna i Alsike, Uppland. Den föreställer en kvinnofigur 
i profil och det finns tydliga likheter med klädedräkten 
på hängsmycket från Hågebyhöga. Vid mantel, lång 
kjol och pärlrrader. Ovanför pärlorna syns en större 
rundel som skulle kunna tolkas som knappen på ett 
ryggknappspänne (Arrhenus 1962:81). Ytterligare ett 
exempel på en bildframställning av ryggknappspännet 
kommer från Helgö i Mälaren. Det är ett tunt 
guldbleck, en så kallad guldgubbe som föreställer ett 
par som håller om varandra. Personen vänster i bild har 
något som tolkats som ett väldigt 

stort ryggknappspänne på sig (Se Fig. 8.). 
Många menar att paret är guden Frej som gifter sig med jättedottern 
Gerd. Men Arrhenius menar att kvinnan är Freja i och med att hon har 
det så karaktäristiska spännet (Arrhenius 1997:181). 
Det finns en berättelse ur Trymskvädet som handlar om hur jätten Trym 
begär Freja till brud för att Tor ska få tillbaka sin hammare. Freja blir 
vred av förslaget så Tor får själv klä ut sig till henne för att lura jätten. 
Han klär sig i långa kjolar, hänger nycklar i bältet och spänner på sig 
Frejas Brisingasmycke över bröstet. Kvinnokläderna och det stora 

Brisingasmycket är nog för att lura Trym att han är Freja och han får 
tillbaka hammaren (Arrhenius 1962:91). Detta ger ju en tydlig bild av 
hur man ansåg att Freja var klädd, med långa kjolar, nycklar och 
smycket, ungefär som det vi kan se i de gotländska gravarna. Arrhenius 
menar att dessa avbildningar, i kombination med de kolossala ryggknappspännen från 
vikingatiden som har hittats, att ryggknappspännen kan ha en del i en frejakult, där man har 
tagit det för vendeltiden rätt vanliga men exklusiva smycket och gjort det till en del av den 
ceremoniella dräkten (Arrhenius 1962:93).  

Figur 7. Bild av ängsmycket från 

Hagebyhöga (efter Arrhenius 1997:181) 

Figur 8. Bild av guldblecket från 

Helgö (efter Arrhenius 

1997:180) 
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Hänget från Hagebyhöga som nämns tidigare hittades i en grav tillsammans med 
dräktdetaljer från 900-talet, ben av häst och hund och åtta andra förgyllda silverhängen, en 
orientalisk bronskanna och ett järnspett. Dessa föremål tyder på att den döda var en kvinna 
som hörde till ett övre samhällsskikt men det som skiljer henne från resten är järnspettet som 
har tolkats som en völvestav som kan ha visat hennes status som en völva och en del av 
kulten. Flera av de förgyllda silverspännena var gamla redan när de lades i graven, ett 
fyrkantigt genombrutet spänne har genom sin ornamentik daterats till början av 800-talet och 
är alltså minst 100 år äldre än graven i sig (Arwill-Nordbladh 2007:176ff). Likaså berlocken 
med kvinnan tros vara från 800-talets början och kan ha använts i omkring fem generationer. 
Detta visar på vikten i att minnas det gamla, att använda ett flera generationer gammalt 
föremål som i sin tur avbildar ett smycke som sedan länge har upphört att tillverkas och att 
detta sedan hamnar i en grav som tillhör en kvinna av hög status, men som också kan ha haft 
religiösa kopplingar.  
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7. Analys av gravmaterialet 

I en jämförelse mellan de tre gravfälten går det att se vissa likheter, men också några 
skillnader. Ryggknappspännen förekommer oftare än jag inledningsvis trodde att de skulle 
göra, i Barshalder fanns de i 57% av gravarna, i Ihre hela 68% och i Trullhalsar 60%.  
En av de vanligaste föremålskategorierna i gravarna, med ryggknappspännen eller ej, var 
pärlor som fanns i genomsnitt 81% av gravarna. Detta gör ju självklart att kombinationen 
pärlor och spännen var vanlig. I Ihre hade alla gravar med spännen nycklar medan det inte var 
en riktigt lika vanlig kombination på de andra gravfälten. Något som också är värt att nämna 
att björn- och lodjursfalanger inte var helt ovanligt på Barshaldersfältet och Trullhalsar, men 
fanns bara i en grav på Ihregravfältet, och på Trullhalsar förekom de i alla fall utom ett i 
kombination med ryggknappspännen. Fiskhuvudformade hängen var relativt vanliga i 
Barshalder och Ihre, men i Trullhalsar fanns de bara i 20% av alla kvinnogravar. Enstaka 
fiskhuvudformade hängen brukar dateras till tidig vendeltid (Arrhenius 1960:69). Kan det 
möjlighetsvis vara så att gravfälten skiljer sig åt i tid och att gravarna på Trullhalsar är 
anlagda senare? Kombinationen brakteater och ryggknappspänne var väldigt vanligt i Ihre, 
där hela 78% av gravarna med spänne även innehöll brakteater. Denna kombination var inte 
alls lika vanlig, utan snarare ovanlig, på de två andra gravfälten. 
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8. Diskussion och slutsats 

Frågeställningarna i denna uppsats är: var det bara de mest välbärgade som fick med sig 
ryggknappspännen i graven och vad finns det för andra statusmarkörer i samma gravar? Kan 
kontexterna visa på status eller andra skillnader? Var det verkligen bara kvinnor som fick med 
sig dessa spännen i graven? Går det att dra en parallell mellan ryggknappspännet och 
religiositet? 

8.1. Status och makt 

  
 Det går att se en liten skillnad mellan de gravar som innehåller ryggknappspännen och de 
som inte gör det, men med ett förbehåll att de gotländska gravarna är väldigt rika över lag i 
jämförelse med fastlandet. I materialet från Barshalder går det att se att ryggknappspännen 
oftare förekommer i kombination med djurhuvudformade spännen och pärlor och de gravar 
som inte har ryggknappspännen i större utsträckning har fiskhuvudformade hängen, kedjor 
och brakteater. Detta kan visa på två olika smyckesuppsättningar, men det verkar inte vara 
någon skillnad på status. Det som däremot kan visa på skillnader i makt eller status är 
förekomsten av björn- och lodjursfalanger. Som tidigare nämnts ses framförallt björnfalanger 
i gravar som ett tecken på hög status eller handelskontakter eftersom varken björn eller lodjur 
har funnits vilt på Gotland så måste skinnen kommit via handel. Gotland var troligtvis en 
mellanhand i pälshandeln mellan Sverige och Europa redan under vendeltiden. Björn- och 
lodjursfalangerna på alla tre gravfälten förekommer nästan uteslutande i kombination med 
ryggknappspännen i de undersökta gravarna.  

Något mer som visar på den gotländska handeln är snäckan i en grav på gravfältet vid 
Ihre, den finns inte med i tabellen men är värd att nämna. Snäckan Cypraea melanosoma har 
sitt ursprung i Indiska oceanen och har bara hittats i några få exemplar i gotländska gravar, 
varav ett på Ihregravfältet. Dessa snäckor har inte hittats någon annan stans i Norden än på 
Gotland, men förekommer i germanska gravar i mellersta och östra Tyskland och Italien och 
även hos anglosaxare i Storbritannien. Det är alltså troligast att gotlänningarna har fått dessa 
snäckor indirekt i handel med européerna som i sin tur har kontakter mer långväga ifrån 
(Nylén 1955:212).  

På Ihregravfältet fanns det ett fåtal så kallade kvinnogravar som innehöll några typiskt 
manliga föremål som betseldelar, spelpjäser och en pilspets. Manliga artefakter i kvinnogravar 
brukar tolkas som att gravarna tillhörde mäktiga kvinnor, kvinnor som har en roll i politik och 
handel. Dessa manligt kodade föremål hittades alla i kombination med ryggknappspännen 
men ännu fler ryggknappspännegravar hade inte några manliga föremål, så det är svårt att dra 
någon övergripande slutsats om att ryggknappspännen hör ihop med makt. 

Ryggknappspännen hittas alltid i så kallade kvinnliga kontexter, det vill säga tillsammans 
med typiska kvinnoföremål som djurhuvudformade spännen, pärlor eller brakteater och aldrig 
tillsammans med svärd, sköldbucklor eller liknade manliga föremål. Men kan gravarna 
verkligen könsbestämmas endast utefter gravgåvorna?  
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8.2. Kvinnliga män 

Det har gjorts osteologiska könsbedömningar på några av gravarna från gravfältet vid 
Trullhalsar och det visade sig då att två av gravarna med typiskt kvinnliga föremål tillhörde 
individer som blev osteologiskt bedömda som män. En av dessa män hade den typiska 
smyckesuppsättningen för gotländska kvinnor, med djurhuvudformade spännen, pärlor och 
dräktnål, samt ett ryggknappspänne. Den andra graven hade ett hängsmycke som annars alltid 
indikerar en kvinnograv. Hur går det ihop? Nerman skriver om hur ryggknappspännen endast 
hittas i kvinnogravar (Nerman 1919:24). Men på Trullhalsar har vi ett solklart exempel på att 
detta inte alltid stämmer. Frågan är då om det är den osteologiska bedömningen är felaktig 
eller om det rör sig om män som bar kvinnliga föremål? Den vanligaste könsbedömningen i 
gravar görs utefter gravgåvor och dräktdetaljer, kvinnor har smycken och män har vapen, det 
fastställdes redan på 1800-talet och har varit den gängse uppfattningen sedan dess, men är det 
verkligen så enkelt? Genustillhörighet kan visas på många olika sätt och just materiella saker 
och kläder har en laddning som är svår att ignorera. Ser vi gravar med smycken är det 
inpräntat i våra tankebanor att det då är kvinnor som är gravlagda där, men vi kan aldrig vara 
helt säkra på vad de förhistoriska samhällena tolkade in i föremålen och om de verkligen alltid 
sågs som feminina. Genom osteologiska analyser är det säkrare att göra könsbedömningar, 
men inte heller de är helt tillförlitliga. Även fast det bara finns två biologiska kön så är det 
osteologiska materialet inte helt binärt, det finns skelett som är tydligt män i analysen av 
skalle och bäcken och de som är tydligt kvinnliga, men också de som är lite mindre kvinnliga, 
lite mindre manliga eller helt osäkra (Back-Danielsson 2007:65ff). Det faktum att många 
vendeltida gravar på Gotland är brandgravar försvårar den osteologiska könsbedömningen 
ytterligare.  

En anledning till varför vissa män kan ha uppfattats som kvinnor och gravlagts som 
sådana är sejden, en sorts shamanism. Det var endast kvinnor som ägnade sig åt sejd och om 
en man gjorde det så kunde han bli anklagad för omanlighet, ergi, och då sågs mer som en 
kvinna än en man (Solli 1999:341). Män var exkluderade ur den kvinnliga kulten och sejden, 
men genom att uppföra sig och klä sig som en kvinna kanske de kunde bli en del av den men 
då förlora sig manlighet och manliga status. Det har diskuterats att de män som överskrider 
den gränsen och blir en del av kvinnornas värld och sejdar kan ha varit mäktigare än vanliga 
sejdande kvinnor (Solli 1999:345). 

8.3. Slutsats 

Var det bara de mest välbärgade som fick med sig ryggknappspännen i graven och vad finns 
det för andra statusmarkörer i samma gravar? Kan kontexterna visa på status eller andra 
skillnader? Det går inte att se någon tydlig skillnad mellan de gravar som innehåller 
ryggknappspännen och de som inte gör det. Gravarna med ryggknappspännen kan eventuellt 
tillhöra personer med lite högre status eftersom det finns fynd av björnfalanger och några 
manliga artefakter, som kan knytas till inflytande över handel och politik. Mer än hälften av 
alla undersökta gravar innehöll ryggknappspännen, vilket kan visa på att de inte alls var 
särskilt ovanliga. 

Var det verkligen bara kvinnor som fick med sig dessa spännen i graven? Det är oklart då 
man inte vet om de män som gravlagts med ryggknappspännen kanske egentligen räknades 
som kvinnor. Men det går i alla fall att motbevisa det som Nerman skrev redan år 1919, att 
ryggknappspännen helt uteslutande hittas i kvinnogravar. Går det att dra en parallell mellan 
ryggknappspännet och religiositet? Det går inte att genom det gotländska gravmaterialet se 
någon koppling mellan ryggknappspännen och religiositet men det har diskuterats utifrån 
andra källor om huruvida spännet kan kopplas till gudinnan Freja eller inte, men detta är alltså 
inget som kan styrkas med det undersökta materialet. Materialet i gravarna visar på en relativt 
tydlig tradition då vissa föremål är mycket mer förekommande än andra, oberoende av om de 
har ryggnappspännen eller ej. 
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9. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att genom att undersöka ryggknappspännen på Gotland och deras 
förekomst få en bild av vilka personer som bar dessa smycken. Tidigare forskning i ämnet har 
framförallt riktats mot att typologisera och datera dessa spännen och mindre på vem som bar 
dem och hur. Gravgåvorna i de gotländska kvinnogravarna är över lag rika så kanske är det 
möjligt att få en bild av de vendeltida kvinnorna genom gravmaterialet. Ryggknappspännen 
borde ha varit dyra föremål, förgyllda och med inläggningar av granater och andra 
halvädelstenar eller pärlemor.  

Frågeställningarna i denna uppsats är: var det bara de mest välbärgade som fick med sig 
ryggknappspännen i graven och vad finns det för andra statusmarkörer i samma gravar? Kan 
kontexterna visa på status eller andra skillnader? Var det verkligen bara kvinnor som fick med 
sig dessa spännen i graven? Går det att dra en parallell mellan ryggknappspännet och 
religiositet?  

Den tidigare forskningen kring de vendeltida ryggknappspännena har framförallt varit 
inriktad på kategorisering och datering av spännena, men i denna uppsats står 
ryggknappspännenas fyndkontexter och sociala sammanhang i centrum. Ryggknappspännena 
är en utveckling av de folkvandringstida reliefspännena och började dyka upp i samband med 
vendeltidens början, ungefär 550 e.Kr. Ryggknappspännena består av ett huvud, en båge med 
en ryggknapp på och en fot. Foten är ofta dekorerad med rundlar och djurhuvuden och det är 
utformningen av foten som står till grund för dateringen. Spännena är ofta förgyllda och rikt 
dekorerade med granater i cloissonéteknik eller pärlemor och ger en känsla av lyx och 
rikedom. 

Vendeltiden i Sverige brukar karaktäriseras av båtgravfynden i Vendel och Valsgärde i 
Uppland. Där fann man rika fynd i form av hjälmar, svärd och annat som de döda behövde ha 
med sig i livet efter detta. De kvinnogravar som finns i Uppland är inte lika utforskade, men 
det finns ett exempel på en vendeltida båtgrav som påminner om de från Vendel och 
Valsgärde förutom att den gravlagda är en kvinna. Hon begravdes i en båt och med sig hade 
hon fått ett ryggknappspänne och andra smycken. Denna grav är, trots båtgravskicket, inte 
lika fyndrik som de gotländska gravarna i allmänhet. 

De gotländska gravarna från vendeltiden är ofta så kallade brandgravar, där den döde har 
kremerats tillsammans med sina gravgåvor och dräktdetaljer, vilket gör att föremålen ofta är i 
dåligt skick. Gravarna kan vara överbyggda av rösen eller stensättningar och ibland är den 
döde lagd i en kista av kalkstenshällar. Gravgåvorna på Gotland är över lag väldigt rika, där 
kvinnor har begravts med pärlor, djurhuvudformade spännen, dräktnålar och 
fiskhuvudformade hängen. I mansgravarna hittas ofta svärd, hästutrustning och andra vapen 
men så kallade neutrala föremål som knivar, remändesbeslag och örslevar förekommer lika 
ofta i båda typerna av gravar. De tre gravfälten som har undersökts är Barshaldergravfältet, 
Ihregravfältet och Trullhalsar. Totalt på alla tre gravfält kunde det identifieras 64 vendeltida 
kvinnogravar och gravfynden analyserades både för de enskilda gravfälten och för alla 
tillsammans. Det visade sig att i genomsnitt 62% av alla gravar innehöll ryggknappspännen 
och att föremålskombinationerna skilde sig lite mellan de olika gravfälten. Det vanligaste 
fyndet i gravarna, oberoende om de var gravar med ryggknappspännen eller ej, var pärlor som 
fanns i 81% av gravarna, vilket också innebär att kombinationen ryggknappspänne och pärlor 
var vanlig. Det som mer tydligt skilde gravarna med ryggknappspännen från de andra var 
förekomsten av björn- och lodjursfalanger som brukar ses som ett tecken på handel och makt. 
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Även de få manliga föremålen i gravarna, så som spelpjäser och betseldelar till häst fanns 
endast i kombination med ryggknappspännen. 
 Vad har då ryggknappspännet för betydelse? Det diskuteras om spännet var en symbol för 
gudinnan Freja och kulten kring henne och ett argument för detta kan vara de två gravarna på 
Trullhalsar som innehöll kvinnliga gravgåvor, bland annat ett ryggknappspänne, men som 
osteologiskt har bedömts tillhöra män. Det finns källor på att de män som ville ägna sig åt 
sejd och kultiska handlingar såg som omanliga och därför kan ha fått kvinnliga attribut med 
sig i graven, kanske var de även klädda som kvinnor. Detta visar att den klassiska 
arkeologiska könsbedömningen utefter gravgåvor inte alltid är korrekt och bör göras med 
försiktighet. 
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