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Abstract 

Grahn, M 20019. Föremål och folktro i vikingatiden: Diskussion om dubbelgraven i Klinta, 
Köpings socken, Öland. Uppsala universitet. 

Grahn, M 2019. Artefacts and folklore in the iron age: A discussion about the double grave in 
Klinta, Köpings socken, Öland. Uppsala universitet. 

 

An iron age double grave containing a man and a woman has been found in Klinta, Köpings 
Parish, Öland, Sweden. Archaeologist have debated this grave and have begun to interpret the 
woman as a völva. The most famous artefact was found in the womans grave. It was an iron 
staff, Klintastaven. This staff have been the main focus when it comes to this grave but there 
were also three types of artifacts found with the bones: base metal artifacts covered in runes, 
amulets, as well as animal bones. This essay aims to analyse the artifacts from the grave and 
their relation to the Old Norse religion of Scandinavia and the research have established a 
connection between these artifacts and the Old Norse religion of Viking times.  
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Inledning 

Vid Klinta, Köpings socken, Öland påträffades det en dubbelgrav vid en utgrävning av ett röse 
år 1957. I röset var både en man och en kvinna begravda och har fått med sig olika slags 
gravföremål. Graven var rik på gravföremål och klassas därför som en högstatusgrav. Graven 
väcker intresse eftersom gravens betydelse är väldigt komplex. Det verkar som att kvinnan i 
dubbelgraven har haft en högre status än mannen. Frågan som forskare har ställt sig är vem kan 
denna kvinna ha varit då det finns fler praktfulla föremål i hennes grav. Diskussioner sker runt 
denna grav på många plan, dels då vem kvinnan har varit. Kom hon från en högstatus släkt? Och 
var kvinnan kom från? det finns gravmaterial som kopplar kvinnan nationellt och internationellt. 
Uppsatsen kommer däremot ta upp en annan vinkel på dubbelgraven och det är att diskutera hur 
tre olika grupper av gravföremål kan ha en koppling till den nordiska folktron under vikingatiden. 

 
1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka det övriga gravmaterialet från Klinta, Köpings socken, 
Öland. Mycket fokus har legat på ett gravfynd, Klintastaven. Det övriga gravmaterialet har inte 
forskats om lika mycket och därmed ställs frågan i denna uppsats hur det deponerade 
gravmaterialet kopplas till den nordiska folktron under vikingatiden? Då gravmaterialet inte fått 
en koppling till vad för syfte och samband det har till dubbelgraven. Syftet med uppsatsen är då 
att erbjuda ny kunskap om det övriga gravmaterialet och dess betydelse. 

1.2. Teori 

Uppsatsen är en empirisk undersökning av tre olika grupper av gravföremål som påträffades i 
dubbelgraven tillsammans med Klintastaven. Dubbelgraven har diskuterats mellan forskare och 
därmed fått olika tolkningar bland annat skriver Price (2002) om att denna slags stavar tillhör 
och har koppling till völvor och deras seder. Medan andra forskare som Bögh-Andersen (1999) 
menar på att denna stav har haft en roll i köket. Med hjälp av denna empiriska undersökning 
och genom att diskutera utifrån ett arkeologiskt och religionshistoriskt perspektiv om de tre 
olika föremålsgrupperna kommer denna uppsats att erbjuda ny kunskap om vad för koppling 
graven har till den nordiska folktron under vikingatiden. 

1.3  Metod 

Uppsatsen kommer att med hjälp av undersökning av rapportmaterial från arkeologisk 
forskning och utgrävningar diskutera från en arkeologisk och religionshistorisk synvinkel. Till 
denna uppsats kommer det metodiskt att leta fram material som handlar om dubbelgraven i 
Klinta. Uppsatsen kommer även att ta upp material som beskriver den nordiska folktron under 
vikingatiden och hur den har en koppling till graven under denna period. 

  



 

6 

 

2. Bakgrund 

2.1. Forskningshistorik 
Sedan början av 1900-talet har forskare varit intresserade av den nordiska folktron och intresset 
för detta har ökat mer och mer. Den största anledningen till detta har varit att det har skett en 
gynnsam utvecklig i Skandinavien då religionshistoriker, arkeologer, ortnamnsforskare och 
filologer har gemensamt bidragit med olika perspektiv och fackkunskaper. Det arkeologiska, 
onomastiskt och folkloristiskt material kan berätta om till exempel religiösa handlingar och 
religionens sociala dimensioner (Nordberg 2011, 215). Köpings socken på Öland är den största 
och fornminnesrikate socknar på Öland. Enligt riksantikvarieämbetets fornlämningsregister år 
1990 är uppfattningen 1060 stycken fornlämningar som är fördelade på ungefär 220 lokaler. 
Inom Köpingsviksområdet som ligger i Köpings socken på Öland har det påträffats 
bronsåldersrösen och gravar från yngre och äldre järnålder. I detta område påträffades 
dubbelgraven som diskuteras i denna uppsats och dateras till mitten av 900-talet (Johnson & 
Schulze 1990, 6–8).  

I slutet av 1950-talet kom bestämmelser om att en väg skulle omläggas i Klinta. K-G 
Petersson fick i uppdrag 1957 som ansvarig fältarkeolog vid riksantikvarieämbetet att leda 
utgrävningen av tre stora gravar, en hög och två rösen som visade sig vara båtbrandgravar. Det 
visade sig att röset var en dubbelgrav av en man och en kvinna. I dessa gravar påträffades ett 
väldigt rikt gravmaterial som visar på högstatus. Av dessa två gravar var kvinnans grav 59:3 
(Fig 1) mest spektakulär då gravmaterialet bland annat bestod av en orientalisk kanna, 
Klintakannan, och en järnstav, Klintastaven. Staven har fått olika tolkningar bland annat skriver 
Susanne Bögh-Andersen (1999) att det rör sig om ett stekspett medan Neil Price (2002) 
kritiserar detta och menar på att det rör sig om en völvas stav. Med hjälp av denna stav tolkas 
graven som en vikingatida grav omkring 900-950 e.Kr (Schulze 2004, 18). Några av 
gravföremålen visar en koppling på nationell nivå och internationell nivå.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1: Fornminne 59:3. Gulmarkering 

Karta: Rää 
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2.2  Den nordiska folktron under vikingatiden 
Under vikingatiden var det en polyteismreligion i Skandinavien som menas med att invånarna 
i Skandinaven trodde på flera gudar och gudinnor. De som var bland de största var Oden, Tor 
och Freja och hennes bror Frej. I denna tro var gudarna uppdelade i två grupper: asar och vaner. 
Oden och Tor var asar medan Freja och Frej var vaner och de hade fruktbarhetsmakter. Oden 
var den mäktigaste guden och var furste över gott och ont. De som dyrkade guden var 
överklassen. Avbilder av Odens sal Valhall ser nästan identiska ut med de aristokratiska salarna 
under vikingatiden. Jämfört med Oden var även Tor populär hos överklassen men även av 
bondebefolkningen och han anses vara världens beskyddare med sin hammare Mjölner 
(Historiska Museet 2018). Freja och hennes bror Frej var fruktbarhetens gudar och stod för fred 
och ett rikt liv. I och med att de var fruktbarhetens gudar stod Frej för vädret och fruktbarheten 
av jorden och skörden medan Freja påverkade fruktbarheten hos människor och djur. Med dessa 
egenskaper. Liksom Oden som tog in krigare som har stupat i krig till sin hall i Valhall tog Freja 
in krigare som har stupat till sin boning i Folkvang som låg i Asgård (De Vries & Dahlberg, 
2019. Näsström 2009, 29). Dikter om Odins krigarsal dyker upp på 800-talet men själva namnet 
Valhall omnämns inte förens på mitten av 900-talet (Nordberg 2004, 13). Det fanns även sånger 
som hyllade gudarna. Sångerna innehåller flera gestalter som till exempel jättar och jättinnor 
och völvor (Näsström 2009, 46).  

I denna fornnordiska tro fanns det inte bara gudar och gudinnor utan även fem olika 
mytologiska väsen som hjälpte gudarna och gudinnorna. Det var nornorna som kunde avgöra 
slutet av en människas liv och alver som är knutna till den brukande jorden och till 
människornas döda släktingar. Valkyriorna var ledsagare till de döda krigarna och hjälpte dom 
att hitta rätt till dödsriket och dvärgarna som var hantverkare och levde i jorden. Den sista är 
völvan som var en varelse som kände till världens gång från urtidens minnen till världens slut. 
Völvorna levde på jorden och kunde spå om det som människorna ville veta. Völvan har en 
stark koppling till gudinnan Freja som är den spåkunniga bland gudarna.  

Myterna och sagorna om den nordiska religionen gick i muntlig tradition det vill säga den 
hade ingen specifik ”handbok” som tillexempel kristendomen har bibeln (Historiska museet, 
2018). Däremot på Island har det skrivits sagor om det hedniska folket i norden under 
vikingatiden och deras religionsutövning. Myterna och sagorna har länge hjälpt forskare att 
försöka förstå bilden av det vikingatida samhället hur det fungerade och hur religionsbilden såg 
ut (Walette 2004, 13–14). Den nordiska folktron var en praktisk religion som utövades genom 
riter och kulthandlingar för att kunna kommunicera med gudarna och deras makter. Religionen 
byggdes inte på teoretiska idéer då tyngdpunkten låg i de praktiska handlingarna. Riterna och 
kulthandlingarna skedde vanligast vid begravningar och husbyggen men det skedde även 
regelbundet vid återkommande kultfester och offerceremonier (Historiska museet, 2018). Den 
nordiska folktron hade inte ett organiserat prästerskap eller en hierarki av religiösa ledare då 
gudarna dyrkades på gårdarna och i bygderna då den nordiska folktron inte var knuten till 
särskilda byggnader som kristendomen har sin kyrka. Däremot om det var stora sociala och 
religiösa händelser som blotet var det hövdingen över byn som hade rollen som 
ceremonimästare och det hölls i storsalen på den lokala storgården. De stora praktfulla 
kultplatserna som det kända templet på kultplatsen i Uppsala var sällsynta. Kultplatserna var 
oftast på klippor och lundar och på andra platser i naturen som befolkningen tyckte hade en 
koppling till gudarna och dess helgedomar (Världens historia, 2012). Under vikingatiden ser 
begravningarna annorlunda ut beroende på var i landet de bodde. Forskning visar på att bland 
annat i Mälardalen har de flesta människor kremerats och över gravbålen byggdes det små 
stensättningar och i Småland kremerades också de döda men istället för stensättning byggdes 
det stora jordhögar över resterna och i större delen av Skåne begravdes människor utan 
kremering. Det visar alltså då på att olika regioner hade sina egna traditioner (Historiska 
museet). Andreas Nordberg målar upp en bild av vägen till dödsriket i Krigarna i Odins sal, 
dödsföreställningar och krigarkult i fornnordisk religion, ”Ofta går leden norrut genom mörka 
och frostiga landskap. De resande färdas till fots eller på hästrygg. Stora vidder korsas och djupa 
skogar trängs igenom. Man passerar berg och djupa dalar. Gränsen till de dödas värld utgörs 
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nästan alltid av en flod och över denna leder en bro. På andra sidan av floden möts man av en 
hög mur med en port som vaktas av hungriga hundar. Bakom murarna står dödsrikets salar” 
(Nordberg 2004, 38). Flera myter under den nordiska folktron handlar om kosmologiska träd 
som tillexempel trädet Yggdrasil (Fig 2) men trädet gick även i namn som Læraðr och 
Mímameiðr. Yggdrasil enligt myter var ett askträ som stod i evig blom och stod vid en kosmisk 
brunn. Brunnen går också under flera namn, Urðarbrunnr, Mímis brunnr and Hvergelmir. Enligt 
myt har trädet tre rötter som går runt hela världen. De levande lever under en rot, en andra för 
jättar och den tredje för de döda (Nordberg 2009, 39). 

Fig 2: The Ash Yggdrasil 

Bild: Friedrich Wilhelm Heine, 1886 

 

2.3  Förteckning av föremål från Klinta 

2.4  Grav 59:2 (Fig 2) 

Arabiskt silvermynt, Ovalt spänne, dubbelskaligt av brons. Knapp, fragmentarisk av brons, 
Knappar, 10 st av brons. Tungformade beslag, 2 hela och 2 fragmentariska av brons. 
Korsformade beslag, 3 hela och 3 fragmentariska, mindre beslag samt 2 fragmentariska större 
samt ett tiotal mindre fragment av brons. Beslag, 4 st fragmentariska av brons och järn samt 3 
smärre fragment av do. Beslagsfragment, 11 st av brons och järn. Bronsbleck, 5 t. vågbalans, 
fragmentarisk av brons. Vågdosa, 2 fragment av brons. Svärd av järn, brutet i två delar. 
Järnband till laggkärl, sammanlagt ca 100 fragment. Kantbeslag, 3 st av järn. Järnfragment, 20-
tal. Nit av järn. Ögla av järn (nyckelhandtag? Jfr grav 59:3). Järnfragment. Järnbleck, 
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genombrutet, 8 fragment. Pärlor, 16 st. Kamfragment, 6 st, 1 bennålsfragment. Spelbricka, ben. 
Spelbrickor, 17 st av kalksten. Brynsten, fragmentarisk av skiffer. Kolat runt trästycke. Träkol. 
Brända ben 10, 1 1. (Rapport 1957, ATA) 

Graven var 15 m i diameter, 1,3 m hög. I högens mitt fanns brandlagret. Gravmaterialet i 
denna grav verkar inte ha varit medvetet nedlagda förutom det avbrutna svärdet. Nedre del låg 
horisontellt i brandlagret medan den övre delen var snett nedstucken i brandlagret med hjaltet 
uppstickande över ytan (Bögh-Andersen 1999, 80). 

 

Fig 3: K-G Pettersson med grav 59:2 

Foto: Allan Bernving (ATA rapport 1957) 

2.5  Grav 59:3 

Graven som har tolkats som en völvas grav har beteckningen 59:3. I denna grav hittade 
arkeologerna vid utgrävningen 1957 i brandlagret: arabiskt silvermynt. Remändebeslag i brons, 
2 st. Likarmat spänne i bronsfragment. Hänge av brons. Selbågskrön i brons. Bronsband. Nitar 
och spikar i järnfragment ca 200 st. Järnband, 10-tal fragment. Järnbeslag i fragment, 2 st 
respektive 4 st. Järnbleck, 3 fragment. Järntenar, 5 st. Järnkrok, Järnfragment som är 
obestämbara. Pärlor, 33 st. Glättersten av glas, 3 bitar. Trähandtag, 2 fragment. Föremål av 
horn, 3 fragment. Skal av hasselnöt och brända ben. 
I själva gropen hittades: Hänge av silver. Kanna gjord av brons. Bronskärl i 2 st större bitar och 
sedan ett flertal mindre. Ovala spännen i brons, 2 st. korsformade beslag, 2 st. Ringar i brons, 
2 st. Tungformat beslag i brons. Bronsbleck med runor, 2 st. Bronsfragment, en del av ett spänne 
eller möjligt av selbågskrönet. Bronsfragment i små bitar av bleck och små försmälta klumpar. 
Järnstav med bronsbeslag (stekspett?). Sax i järn, 3 fragment. Sax i järn, vid fjäderbygeln en 
ring av silver. Knivar i järn, 2 st. Yxa i järn. Nyckel i järn. Kedja i järn, ca 25 fragment. Ögla 
av järn. Ögla (?) av järn. Torshammarring i järn, 4 st fragment och har vidsittande små 
torshammare. Järnbeslag, 30-tal fragment Märla i järn i fragment. Nitar och spikar, ca 300 
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fragment (i ATA-rapporten står det handskrivet att det hör till brandlagret). Pärlor, 151 st. 
Lerkärl. Skelett av kyckling. Brända ben, 16,7 liter. Prov av sexsidig täckplatta till grav gropen 
(Rapport 1957, ATA). 

Kvinnans grav bestod av ett röse som var ca 2 m högt och 13 m i diameter. Runt detta röse 
var lövbuskar och en gammal odling som var övertorvat utmed kanterna och odlings sten var 
uppkastad mot den västra kanten (Rosengren 2011, 4). I graven hittades det även spår av 
hasselnöt och rönnbär vilket betyder att de möjligen var begravda under hösten (Price 2002, 
142). Gravarna klassas som högstatusgravar på grund av deras rika gravmaterial. Höggravar 
var väldigt ovanligt på Öland och enligt forskare ses detta som en aristokratisk tradition 
(Hedenstierna-Jonson 2015, 150). Då det finns mycket gravmaterial i dessa gravar kopplas även 
en del till den nordiska folktron under vikingatiden, bland annat eggjärnen det vill säga svärdet 
i mannens grav och saxen och yxan i kvinnans grav. Enligt Andreas Nordberg (2002) sägs det 
att dessa har en funktion i folktron genom att dessa eggjärn är nedslagna i marken för att skydda 
de levande från de döda men även att de har skyddat de döda mot onda demoner (Nordberg 
2002, 17). Gravarna är speciella då det finns artefakter som har koppling till ett gender som 
ligger i ”fel” grav. Det verkar vara ett medvetet val under begravningsceremonin och detta 
verkar vara ett tecken på att mannen och kvinnan begravdes samtidigt och att de har någon slags 
koppling till varandra (Price 2002, 149). Under vikingatiden utförde människor trollformler 
över gravar för att försöka få råd, kunskap om framtiden och annat stöd som kan tänkas behövas 
för den levande (Nordberg 2009, 37). I analysen nedan finns annat gravmaterial som har 
koppling till folktron. 
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3. Analys 

3.1. Runbleck 

Ordet runa kommer från en senmedeltidutsvängning av det fornnordiska ordet rūn. Ordets 
ursprung har diskuterats av forskare då vissa menar på att ordet betyder i grunden hemlighet 
eller mysterium (Nationalencyklopedin). De äldsta runorna hittas på högpresterande lösföremål 
och artefakter som kammar och vapen och det var väldigt vanligt på kvinnornas broscher. Det 
verkar inte som att runskriften på broschen har haft en allmän funktion utan att den har haft en 
privat innebörd för den som bar det (Houston D 2004, 269).  Runskrifterna kunde vara 
personnamn eller historiska händelser (Historiska museet). Runinskrifterna är det äldsta 
bevarade dokumenten på svenska och är en viktig länk för forskare till forntiden. Runorna fanns 
från början i det hela germanska språkområdet men var som störst utsträckning i Skandinavien 
och användes under längst tid. Forskare menar att de allra flesta runinskrifterna förmodligen 
har varit inristade på trä. Det för att runskriften verkar vara anpassad till att skära med kniv i 
raka linjer på detta material. Det finns inte många av detta exemplar kvar idag då trä förmultnar 
när det utsätts för syre. Runskrifter skedde även på material som horn, ben, metall och sten som 
är mest vanligast som forskare stöter på. Vikingarna kallade det själva för att ”rista runor” även 
om det var fallet att de högg i sten och detta är ännu en av anledningarna till att forskare tror att 
ursprungsidén var att runorna skulle ristas i trä då de kallade det för ”rista runor” oavsett vilket 
material de arbetade med (Riksantikvarieämbetet 2018). 

De äldsta runinskrifterna som har hittats har hjälpt forskare att tolka varifrån runskriften 
kommer från och de flesta forskare är överens att runskriften visar på länkar till romarriket då 
till grunden att den första runskriften baseras på det latinska alfabetet som användes där. 
Runskriften användes ungefär mellan 0–400 e.Kr. Under ungefär 400–700 ändrades språket 
kraftigt i Skandinavien vilket ledde till att runskriften var i behov att modifieras. I och med 
detta skapades en ny runrad som ersatte den äldre runskriften med ungefär 16 stycken nya 
tecken. Det nya runalfabet kallas för futhark som är uppkallat efter de sex första tecknens 
ordningsföljd. Forskare har sett en trend att i princip hela Skandinavien bytte runskrift samtidigt 
vilket har lett till att det förmodligen var handelsmän som skapade den nya skriften 
(Riksantikvarieämbetet 2019). 

Under vikingatiden fanns det metallplattor som hade runor på sig, dessa kallas för runbleck. 
Dock går det inte att jämföra språkformerna med de vikingatida runstenarna då för att 
tolkningen av både runstenar och runbleck är oklara. De mest kända runblecken kommer från 
Ryssland, Danmark, de brittiska öarna och Sverige. Runblecken kan närmast tidsbestämmas till 
vikingatiden. Majoriteten av dessa runbleck kommer från Sverige, närmare bestämt Gotland 
och runt om i Mälarområdet. Runblecken delas in i två grupper beroende på var de har hittats 
någonstans och dessa grupper är: gravmiljö och boplatsmiljö. 13 stycken av runblecken har 
hittats i gravmiljö och 27 stycken har hittats i boplatsmiljö. Det visar på att runblecken inte 
enbart har tillhört begravningsceremonier och gravmagi som forskare har trott (Pereswetoff-
Morath 2017, 35, 40). Det tidigaste runblecken har hittats på Gotland och runt om i 
Mälardalsområdet. Det tyder på att runblecken ursprungligen kommer från Sverige och har 
sedan spridits till andra delar av världen. Runblecken är gjorda av brons och koppar och är en 
exklusiv skara i Skandinavien. På något sätt antogs det inte lämpligt att skapa dessa av bly, 
vilket var ett populärt material under vikingatiden. Däremot blir det populärt att använda bly 
till dessa under medeltiden förmodligen på grund av påverkan från kontinenten. Däremot kan 
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det finnas en koppling till att människorna fortsatte att använda brons och koppar till 
runblecken, då dessa material ansågs ha helande kunskaper under vikingatiden och därför höll 
människorna fast i bronset och koppar fram tills medeltiden då det skedde ett religionsskifte till 
kristendomen och runblecken fick en annan innebörd (Pereswetoff-Morath 2017, 39–40). Det 
finns ett känt runbleck som hittades i Järfälla socken i Uppland. Runblecket är speciellt då när 
det hittades låg i ett läderfodral. Det är första gången arkeologer hittat runbleck som har bevarats 
på detta sätt däremot står det i isländsk litteratur att amuletter av denna sort skyddades på detta 
sättet. Med hjälp av detta kan forskare tyda vad det står utan nästan inga helst problem 
(Gustavsson, 209). 

 

 
Fig 4: Runbleck från Klinta 

Foto: Gabriel Hildebrand (SHM 2013-01-16) 

 

År 1957 hittades däremot två runbleck som inte var speciellt bra bevarade och svårtolkade i 
kvinnans grav på Klinta. Metallplattorna tolkas som att de har haft en magisk innebörd och att 
det är en trollformel som är inristad i runor. De två runblecken dateras till mitten av 900-talet. 
Bleck från denna tid är starkt förknippade med handelsplatser. Vid denna tid förekommer det 
även av denna sorts bleck i forntida Ryssland. Området runt om Köpingsvik som ligger i 
närheten av Klinta finns det ovanligt många runinskrifter av olika slag från flera tidsperioder. 
Det har fått forskare att tro att detta är ett tecken på att det fanns en stor prägel av skrivkunnighet 
i detta område (Hedenstierna-Jonson 2015, 146). De nordiska trollformlerna enligt Ferdinand 
Ohrts kan indelas i fyra olika kategorier. 1) manande, 2) rituella, 3) episka trollformler och 4) 
lönnformler. De går även under namnet besvärjelser. Grupperna enskilt har olika betydelser, 1) 
de manade trollformlerna är ofta inristade i jag-form och har kraften att driva bort onda demoer 
som tillexempel sjukdomsdemoner. Runblecken av denna sort är den vanligaste i Skandinavien. 
2) de rituella trollformlerna är som namnet låter att de har använts i rituella sammanhang. 3) de 
episka trollformlerna handlar om myter och berättelser som handlar om historiska eller mytiska 
händelser. Runblecken i denna grupp går även under namnet liknelseformler. Av denna sortens 
runbleck finns det bevis på att de har funnits sedan 200-talet i Europa. 4) runbleck som är med 
i gruppen med lönnformler fanns inte under vikingatiden. De har inte gått i muntlig tradition 
som de andra grupperna (Pereswetoff-Morath 2017, 15–17). Att runorna blev rätt ristade var 
viktigt för att tron var att annars skulle något ont hända (Harrison & Svensson 2007, 187). 
Runornas magiska inflytande kan även kopplas till den fornnordiska guden Oden då han lät sig 
själv genomgå ett rituellt självmord där han hängde sig själv ned för trädet Yggdrasil för att få 
visdomen att kunna läsa och förstå runor (Historiska museet). I Sverige har 22 stycken runbleck 
hittats som i dagens läge saknar tolkning. Utav 11 av dom har ett hål för upphängning 
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(Pereswetoff-Morath 2017, 202). Två av dom är upphittade i graven 59:3 under utgrävningen 
1957.  

Den större har runor på båda sidorna medan den mindre har enbart runor på bredsidan. Den 
korta sidan på bleckens smalare kortsida finns en ögla. Den större (Fig:3) är 44 mm lång, 10 
mm bred, 0,3 mm tjockt och runhöjden är 10 mm. På detta bleck är det ett tjugotal runor. Tio 
stycken av dessa kan tolkas till sitt teckenvärde och på den andra sidan tolkas det som att fem 
runor har varit ristade. Det mindre blecket är 22 mm lång, 9 mm bred och 0,3 mm tjockt. De 
två runbleck tolkas som att de var till för att bära runt halsen då dessa runor är rullade på en 
sida som skapar en ögla. De runbleck tolkas även att de har varit av magisk innebörd för att 
skydda den som bär det. De rullande kanterna har forskare även spekulerat att det rör sig om att 
det är en del av begravningsceremonin och att det har varit en magisk-rituell handling (Schulze 
2004, 66–67; Pereswetoff-Morath 2017, 40). 

3.2. Amuletter 
Det andra gravföremålet som diskuteras i denna uppsats är två slags amuletter som hittades i 
kvinnans grav. Amuletter som har hittats genom tiderna har tolkats olika. Det har varit svårt för 
forskare att kunna fastställa vad som ska klassas som en amulett, kultobjekt eller helt enkelt 
bara en prydnad. Amuletter hittas inte bara i gravmiljö utan även i boplatsmiljöer. Amuletter 
har en skiftande form och de som är vanligast att hitta är eldstål, skärvor och ringar men även 
yxor, spjut, svärd och kubbstolar förekommer i de fornskandinaviska gravarna (Historiska 
museet). Vapen och redskap kan hittas i miniatyrform i gravarna och dessa har forskare klassas 
som amuletter då det finns paralleller från övriga Europa under vikingatiden. Föremålen är 
svåra att tolka då det inte finns något logiskt resonemang till vad de skulle ha för koppling till 
gudavärlden. Den miniatyramulett som forskare har fått en uppfattning om vad den har för 
koppling till gudavärlden är torshammarring.  (Horn-Fuglesang 1989, 26–27). Torshammarring 
är ett järnföremål som är en järnring där bland annat torshammare i miniatyrstorlek kunde hänga 
på, vilket det var på föremålet som hittades i grav 59:3 i Klinta ovanpå gravkärlet och 
gravgömman (Hedenstierna-Jonson 2015, 146).  

Under järnåldern var det inte ovanligt med föremål i miniatyrstorlek. Den sortens föremål 
har hittats på boplatser, i gravar och på platser som är av utpräglad rituellkaraktär (Seiler, 2015). 
Föremål i miniatyrstorlek hängde på dessa järnringar är majoriteten gjorda av järn och var buren 
ofta runt halsen som ett halsband. Föremålen tolkas som amuletter istället för bara prydnader 
för att det finns identiska föremål i brons och silver om inget annat väldigt lika dubbletter i detta 
material (Horn-Fuglesang 1989, 15). En tolkning av dessa miniatyrföremål är att de har 
koppling till den hedniska gudavärlden. Bland annat är tolkningen av de små torshammare att 
de har koppling till Tor. Föremålen tros har använts för att blidka gudarna för att hoppas på att 
få fruktbarhet, hälsa eller styrka (Seiler, 2015). Föremålen förekommer nästan uteslutande i 
brandgravar och urngravar och verkar ha använts som en viktig roll inom 
begravningsceremonin. Föremålet var inte en del av den begravdas personliga utrustning eller 
en gravgåva (Hedenstierna-Jonson 2015, 146; Historiska museet). Det har förekommit att 
torshammarring har hittats i boplatsmiljö men dessa är en väldigt liten skara och saknar en 
tydlig användningskontext (Andersson 2005, 67). Torshammarringar är inte åldersdominanta 
och har hittats i gravar där åldern har varierat. Det kan finnas en komplexitet bakom 
torshammarring som diskuteras av forskare att det inte är att torshammarring enbart står för 
guden Tor. Föremålet har en ring vilket kan tydas som att det är en upphängningsnål och kan 
ha fungerat som ett hänge. Det kan tolkas som att det har stått för guden Tor men inte i den 
vanliga bemärkelsen som Tor vanligtvis har att han är beskyddare för den begravda och 
beskyddar resan till dödsriket. Tor kopplas även till fruktbarheten då när han enligt den 
fornnordiska tron svingar runt sin hammare Mjölner får det att åska och blixtra och att det 
kommer regn. Ringar av dessa slag har även fått en koppling till gudarna Oden och Freja då 
gudarna har varsin slags ringliknande smycken. Smyckena kopplas till reproduktion och 
återfödelse. Oden har en ring i den fonnordiska tron som heter Draupner som enligt myt 
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förökade sig var nionde natt och att då åtta andra ringar som såg identiska ut hoppade ur den 
ursprungliga ringen. Däremot Frejas attribut Brisingamen diskuteras bland forskare om det ska 
tolkas som ett halsband eller som någon annan slags amulett. Beroende på hur människorna såg 
på denna amulett är svår att avgöra men förmodligen kan den ha varit en symbol för familjen, 
ättens eller lokalsamhällets fortsatta existens (Andersson 2005, 72–77). När det gäller 
torshammarringar är de vanliga att se i järnåldersgravar då den tillhör den hedniska 
fornnordiska samhällets begravningsceremonier (Eliasson 2017, 17). Torshammarring har för 
forskare sett som ett uttryck för en grupp av människor som har sina rötter i Mälardalsområdet. 
Det är för att ungefär 95 procent av torshammarringar som har hittats i Sverige har påträffats i 
landskapen Uppland och Södermanland och ungefär 80 procent av dessa 95 procent har 
påträffats i öster och nordost områden om den vikingatida staden Birka. Majoriteten av dessa 
torshammarringar har legat ovanpå eller i benurnor vilket har också lett till att forskare tror att 
torshammarring har haft en betydande roll i begravningsceremonin (Hedenstierna-Jonson 2015, 
146; Andersson 2005, 68).  

I denna grav fanns även ett silverhänge. Silverhänget är ett omgjort beslag och är 
oregelbundet sexsidig. Den har spår av en förgyllning och har en fastnitad bandformig ögla. 
Beslaget är 2.1x1.6 cm. På dess baksida finns det två uthamrade nitar vilket förmodligen 
innebär att beslagets funktion som hänge är sekundär. Öglan är fäst vilket ger en antydan att 
beslaget har burits upp och ned. Beslaget är dekorerad med en hukande man med markerade 
drag av ögon, näsa och mustasch. Mannen bär en mössa med en hängande tofs eller möjligt en 
frisyr med en fläta. Mannen bär även på långa vida byxor och har en tröja med markerade 
ärmlinningar. Ur händerna på figuren finns ett bandformat föremål och vid mannens huvud 
finns två fågelliknande figurer. På grund av motivet av den hukande mannen är teorin om detta 
hänge att det har sitt ursprung i persiskt område (Hedenstierna-Jonson 2015, 143; Rosengren 
2011, 6–7). 

3.3. Djurben 

Anders Kaliff (2007) skriver om Ibn Fadlans tolkning av de skandinaviska kremationerna som 
skedde. Han skriver att meningen med kremationerna är för själen att stiga i röken från kroppen 
och vidare till dödsriket. Kaliff påpekar att det kan vara att Ibn Fadlan inte förstod de 
skandinaviska ritualerna och att det var möjligt att inte ens de som genomförde ritualen visste 
dess mening (Kaliff 2007, 92). I den fornnordiska tron var det djuren som förde över den 
begravda till dödsriket.  

De djur som offrades vid begravningarna anknyter till några av de framträdande 
ceremonierna. Det troddes förmodligen inte att det var rent kroppsligheten av de mytologiska 
djuren som hjälpte den begravda över till dödsriket, men att det kunde vara på ett övernaturligt 
plan att djuren förde över den begravda till dödsriket (Nordberg 2004, 84). 

I de fornnordiska begravningsceremonierna utspelade det sig ett rituellt drama. Det har skett 
med hjälp av vissa mytologiska motiv som tillexempel att den begravda reser till ”den andra 
världen” på häst eller i hästvagn. Den begravda blir guidad av själar från dödsriket som tog 
skepnaden av en eller två hundar ner till dödsriket. Det rituella dramat i 
begravningsceremonierna involverade att människorna använde sig av riktiga djur som 
symboliserade detta. De blev slaktade och sedan begravda med den döda människan (Nordberg 
2009, 36). 

Djurben i gravar blev allt vanligare under järnåldern det finns dock mer djurben i de yngre 
järnåldersgravar än vad det finns i de äldre järnåldersgravar (Andersson 2005, 61). Det är vissa 
specifika djurarter som kopplas starkt till begravningsceremonier under vikingatiden och vissa 
djurarter hade en mer betydande roll än andra (Andersson 2005, 79). De grundläggande 
antaganden som forskare har gjort är att djuren har spelat en aktiv roll inom 
begravningsceremonierna och kan berätta om vilken socialhierarkiska position den begravda 
har haft. Det ansågs att det var viktigt att offerritualerna gick rätt till för om det inte gjorde det 
skulle det få motsatt effekt. Det finns skillnader runt om i Sverige i samtida gravar vilket kan 
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ge indikation att det skedde olika slags kultpraktik men samtidigt kan det bara vara ett tecken 
på att på vissa platser hade människorna bristande tillgång till olika djur som de kunde offra 
(Andersson 2005, 82). Vanligen är det sex olika djurarter som påträffas i olika kombinationer i 
gravarna. Djurarterna är hund, häst, fågel, nöt, svin och får eller getter. Hundar och hästar 
brändes ofta hela med den som ska begravas medan nöt, svin och får/geten var till för 
kommunionsmåltiden, kultmåltiden (Nordberg 2004, 242–243). 

Fåren har under en längre tid varit husdjur för köttets och mjölkens skull men framför allt 
för ullens skull. Det ändrades dock i den yngre järnåldern och in på den tidiga medeltiden då 
människorna slaktade fåren tidigare. Forskare har tolkat det som att fårens ull förmodligen hade 
mer betydelse under järnåldern än vad den hade under medeltiden. Det ledde till att svinen tar 
upp den dominanta rollen bland husdjuren i södra Sverige under den yngre järnålder och in på 
medeltiden. Rester av ett stort antal svinben har dock påträffats regelbundet på boplatser där 
det har varit högre social status då de förmodligen hade råd att konsumera svin utöver nötkreatur 
(KSLA, 369–370). Hästar användes som riddjur, dragdjur och till föda under järnåldern. Runt 
ungefär 700–800 e.Kr slutade människorna att använda oxar som dragdjur och hästarna tog 
över rollen. Ett bildmotiv från Gotland kan bekräfta denna bild av hästarnas 
användningsområde. Hästarna har haft en viktig roll som stridshäst och som maktsymbol i 
vikingatida gravar där hästen har begravt med full utrustning tillsammans med sin ägare. 
Hästarna kan även varit slaktade för att utvinna bland annat isläggar som var en slags skridsko 
(KSLA, 372–373). Katterna spreds i samband med att romerska imperiet expanderade och kom 
därmed via import till Skandinavien. Under 300–600 talet fanns katt på de flesta gårdar i södra 
och mellersta Sverige. Kattskelett som har påträffats på järnålderboplatser bevittnar om att de 
var små och slanka (KSLA, 376). 

Djuren som har offrats indelas av forskarna in i två olika grupper. Den ena gruppen är 
sakrala djur där bland annat häst, hund och katt ingår och den andra gruppen är slaktdjur vilket 
består av bland annat nötdjur, svin och får det vill säga de som var födodjur när de var vid liv. 
I den sena gruppen anser forskare att de djur har varit en del av den rituella måltiden som skett 
under begravningsceremonin. Andra forskare som Andreas Nordberg har däremot indelat dessa 
djur i två andra grupper: mytologiska djur och köttdjur. Grupperna skiljer sig inte mycket från 
de tidigare grupperna det som är den lilla förändringen är att katter inte ingår i den mytologiska 
gruppen utan höns och tupp gör det istället. Däremot är inte allt svart och vitt i slakt och 
köttgrupperna ingår svinet. Svin kan speglas på den fornnordiska tron att det är Frejas galt 
Gullingborst. Att djuroffren ska ha en koppling till en specifik mottagare diskuteras bland 
forskare. Mottagaren kan vara antingen till en gud eller avliden. Men diskussionen går kring att 
dessa offer kanske inte bara var tillför att blidka en gud utan att anledningen till djuroffer kan 
vara att det etablerar en kontakt mellan givaren och mottagaren, guden, och som ska fungera 
som en växelverka mellan den ”levande världen” och dödsriket. Bland annat kan djuroffer av 
hund tolkas som att det skulle skapa en kontakt med guden Tyr som enligt den fornnordiska 
tron blev enhänt för att han försökte kedja fast Fenrisulven. Andersson menar att i och med 
djuroffren skapar människor en kontakt och det blir som en ”mötesplats” (Andersson 2005, 85–
86, 92).  

I både mannens och kvinnans grav i Klinta finns det spår efter djuroffer. Djurarterna är 
häst, nötdjur, grisar, höna, hund och katt (Lihammer 2012, 193). Djuren har förmodligen dödats 
under begravningsceremonin som en rit. Djuren kan ha ingått i en kultmåltid men även haft en 
specifik roll i begravningsceremonin. Vid tillredandet av kultmåltiderna slaktades djuren 
rituellt. Djurens blod samlades därefter upp i en skål eller kittel. Djurens huvud avlägsnades 
från resten av kroppen. De delar av djuret var offer till gudarna. De köttrika delarna av djuret 
tillagades och åts upp av de som deltog i kultmåltiden (Nordberg 2004, 184). 

Bland annat sågs häst och hund som en ägodel som den begravda skulle ha användning för 
i dödsriket. Enligt den fornnordiska tron under vikingatiden hade hästar och hundar rollen att 
ledsaga den begravda till dödsriket. Tolkningar av djur i vikingatida gravar har oftast en 
koppling till den vikingatida folktron. Hönor har en mytisk historia bakom sig som kopplas till 
vikingatida tron. Myter berättar om att tuppar som nackades för att sedan slängas över muren 
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till dödsriket då tuppen enligt myt har väckt hela dödsriket med sitt gal för att bevisa att tuppen 
fortfarande levde. I botten av kvinnans grav hittades benrester från en nackad höna och tros ha 
slängts in i den brinnande båten kvinnan låg i för att den skulle hjälpa kvinnan att passera 
gränsen till dödsriket och vakna i sin nya existens (Nordberg 2002, 15–16). Hunden i 
Skandinavien var ett av de vanligaste djuret i begravningsceremonierna under den yngre 
järnåldern. I äldre gravar påträffas de mer sällan vilket kan bero på att djurben i huvud taget är 
ovanliga i dessa gravar. Det betyder dock inte att djur inte var med i begravningsceremonierna. 
Djur kan varit delaktiga i begravningsceremonierna utan att det har lämnat tydliga spår i det 
arkeologiska materialet (Nordberg 2004, 251). 

Under vikingatiden blir katter vanligare i Skandinavien (Wikberg 2012) men under 
järnåldern var det fortfarande en ovanlig gravgåva i Sverige (Damell & Edlund 2006, 248). 
Under äldre järnålder hörde katten till männens gravar och det var inte förens under 
vikingatiden som kvinnor fick med sig katter som gravgåvor. Katter har fått tolkningen att de 
ska ha koppling till den hedniska gudinnan Freja då enligt myt ska Frejas vagn dragits av katter 
(Zachrisson 2017, 4). Djur offrades inte bara vid begravningsceremonier utan även vid 
kultplatser där det fanns någon form av offerträd. Bland annat som finns bevis på detta är att 
forskare hittade under kyrkan på Frösön, som betyder ön av guden Frej, en stor mängd av 
djurben spridda runt en rutten björkstump. Djurbenen dateras till slutet av vikingatiden 900–
1050 e.Kr (Nordberg 2009, 40) 
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4. Resultat 

4.1. Diskussion 

På vikingatiden stannade ölänningarna kvar på Öland och började att bruka jorden mer som 
kom att ersätta boskapsskötsel som var den dominanta basnäringen. På Öland blev handeln en 
viktig del och där fanns en av de största handelsplatserna i sydskandinavien, Köpingsvik som 
ligger nära Klinta. Köpingsvik blev en viktig handelsplats för den grunda och buktiga viken 
och som delvis omges av den höga landborgskanten. Gravfälten runt Köpingsvik bevittnar om 
en stor population. Utgrävningar i Köpingsvik och i närheten av Köpingsvik är kopplade till 
hantverk som skett på ön. Bland annat metallsmide av järn och brons. Fynd av silvermynt, 
vikter och vågar visar också att handel har skett. Silver var vikingatidens främsta 
smyckesmetall. På Öland enbart har ungefär 50 stycken silverskatter hittats och dateras från 
vikingatiden fram till ungefär 1200-talet. Gravmaterialet som fanns i dubbelgraven visar på att 
långväga kontakter har exciterat (allt på land).  

Dubbelgraven är väldigt rik på gravmaterial i både mannens och kvinnans grav. 
Gravmaterial kan ge forskare en förklaring till vem de gravlagda var. För att forskare ska kunna 
göra en analys av gravar använder vissa forskare av en indelning. 

Hästar, skepp, sköldar och hjälmar är symboler på krig och våld. Jaktfåglar, hundar och 
hundselar visar på jakt. Domesticerade djur, kärl, glaskärl, spelbord, dryckeshorn och 
musikinstrument visar på förhandlingar och kommunikation. Djurkonst, ikonografi, kammar, 
klädespins, ornament, fibulas, broscher, pärlor och textiler är symboler på den begravdas 
personliga attribut. Den begravdas arbetslivserfarenhet visar på textilproduktion, metallarbeten 
och specialverktyg och den begravdas rikedom visas genom domesticerade djur, riklig 
uttryckmaterialism och att det är en monumental grav (Jibbefors 2015, 11). Många av ritualerna 
har skett på vikingatiden under begravningsceremonierna. att graven fungerade som en slags 
dörr mellan den levande världen och de dödas värld. Flera begravdes i båtar och några blev till 
och med brända i en, som mannen och kvinnan blev som låg i dubbelgraven i Klinta. Båten tros 
vara en symbol för själva dörrpassaget (Nordberg 2009, 36). Kvinnans grav dateras till mitten 
av 900-talet. I denna uppsats diskuteras i huvudsak tre slags artefakter som hittades i kvinnans 
grav, 1) Runbleck 2) Amuletter 3) Djurben.  

1)Runblecken som hittades i kvinnans grav i Klinta hör till den grupp i Sverige som inte 
har fått en tolkning då det är svårt att tyda i sin helhet vad det står. Forskare spekulerar att dessa 
runbleck tillhör de bleck som har en magisk innebörd, den som bar det skulle få skydd. Sofia 
Pereswetoff-Morath skriver i sin avhandling Vikingatida runbleck, läsningar och tolkningar att 
det det lilla blecket har fått tolkningen irþn av Bruce E. Nilsson 1973 och tolkningen –run av 
Jan Owe. Pereswetoff-Morath har själv tittat på blecken och skriver att hon bara ser en möjlig 
huvudstav före run och sedan ett litet kryssformat skiljetecken och enligt henne kan detta tydas 
som hemlighet, hemlig kunskap eller runa (Pereswetoff-Morath 2017, 215). Däremot jämfört 
med det lilla blecket har det stora runblecket bara läst och tolkas av Bruce E. Nilsson 1973 och 
han tolkar dess framsida som a---f--aþlufalu---þr. Forskarna vet inte vad tolkningen kan betyda 
men återigen är det mest troliga att den skulle ha samma innebörd som det lilla blecket. 

Vad dessa runbleck har för koppling till den folknordiska tro som var under vikingatiden 
kan tolkas på två sätt. Det är ur synpunkt på vem kvinnan var. Det beror på hur den praktfulla 
staven som hittades i graven tolkas då det är den, enligt forskare, som kan berätta vem kvinnan 
möjligtvis var. Enligt Susanne Bögh-Andersen tolkas staven som ett stekspett däremot går hon 



 

18 

inte in på vad det kunde ha använts som men skriver tydigt i slutet av varje beskrivning av plats 
”annan utrustning för mat och dryck (…)” förmodligen med detta menade Susanne Bögh-
Andersen att denna järnstav har använts någonstans i köket (Bögh-Andersen 1999, 80). Flera 
andra forskare däremot menar att denna stav har haft någon slags magisk innebörd och därför 
har kvinnan tolkas som att hon var en völva. Völvan enligt den fornnordiska folktron som var 
under vikingatiden är en varelse som känner till hela världens gång från urtidens minnen till 
världens undergång, Ragnarök. Namnet völva kommer från det fornnordiska ordet völr som 
betyder stav (Harrison & Svensson 2007, 54). Om kvinnan var en völva skulle dessa runbleck 
ha en magisk innebörd och har en koppling till de fornnordiska gudarna Freja och Oden då 
konsten att sejda kommer från Freja och enligt en mytologisk saga tvingades Freja att lära ut 
sina sejdkunskaper till Oden för att få tillbaka sitt halsband (Historiska Museet). 

Då till de två tolkningarna av runblecken: Susanne Bögh-Andersen synvinkel på kvinnan 
innebär att kvinnan möjligtvis varit en vanlig aristokratisk människa. I och med det kan blecken 
möjligtvis tydas som att de skulle skydda kvinnan vid övergången till dödsriket. Runblecken 
med sina öglor har tolkats som att de ska bäras (Schulze 2004, 66). Möjligen kan kvinnan haft 
dom på sig under begravningsceremonin. Andra forskare som Neil Price pekar på att kvinnan 
har varit en völva har dessa bleck möjligen haft ett annat syfte. Nämligen att dessa har använts 
till att sejda då völvor enligt myt kan spå om framtiden och genom dessa bleck kanske kontakta 
gudarna och sejda. Enligt en av de mytologiska berättelserna lärde Oden sig att sejda av Freja 
men trots detta offrade även Oden sig själv i ett slags rituellt självmord. Han stack sig själv med 
ett spjut och sedan hängde han sig nedför världsträdet Yggdrasil under nio dagar och nio nätter 
för att då få kunskap om andra världar och att kunna förstå runor.  

Dock då det är svårt att tyda runbleckens inristningar är det svårt att egentligen förstå dess 
innebörd och vidare på det sättet att tolka i vilken grupp som dessa runbleck tillhör. Forskare 
har menat att det har fungerat som en slags amulett som har skyddat personen som bar det. Hade 
det varit tydliga och bevarade inristningar hade det kanske fått en annan innebörd och därmed 
en annan innebörd på vem kvinnan i graven har varit. Då inristningarna är svårtolkade kan 
forskare bara gissa och generalisera tolkningen av dessa runbleck och jämföra dom med andra 
runbleck som har hittats runt om i Sverige för att försöka placera dessa runbleck. Runblecken 
från vikingatiden är förknippade med handelsplatser (Hedenstierna-Jonsson 2015, 146) som 
Köpingsvik som ligger i närheten av Klinta. Via dessa handelsplatser har runblecken fått sin 
spridning runt om i Europa, liknande sätt då det förmodligen är handelsmän som även skapade 
den nya runskriften som finns på dessa runbleck. Det som urskiljer dessa runbleck är att de är i 
den lilla skara som har hittats i gravmiljö och inte i boplatsmiljö. 

2) Då amuletter har hittats i både gravmiljö och boplatsmiljö försvårar det för forskare att 
försöka förstå innebörden med dom. Forskare har dragit paralleller till övriga Europa och dragit 
slutsatsen att för artefakter ska klassas som en amulett ska den ha varit i dubblett i något annat 
material (Horn-Fuglesang 1989, 15). Det ger då en bild till forskare att artefakten har varit av 
betydelse och en viktig symbol för människan. Ordet amulett betyder ett magiskt föremål som 
ska ge skydd åt den som bär det. Med detta faller runblecken även in i denna kategori. Varför 
runblecken inte är med i denna kategori i denna uppsats är för att runblecken är en amulett av 
sitt egna slag. Det verkar inte vara vem som helst som hade dessa runbleck utan det var de som 
var högt uppsatta eller de som möjligen hade en viktig roll i samhället. Mer bevis från graven 
vittnar om att denna dubbelgrav skulle tillhört en kvinna som dels var högt uppsatt men även 
att hon förmodligen var en völva. 

Det som forskare har även haft svårt med amuletter då de ska anses vara magiska är att hitta 
en koppling till den fornnordiska folktron. Den ena amuletten som tas upp i denna uppsats är 
torshammarringar. Torshammarring i sin enkelhet kan kopplas till den nordiska folktron och 
oftast till guden Tor, där av namnet. Men egentligen finns det en komplexitet bakom den. 
Ringen kan tolkas olika beroende på vad som hänger på den då olika symboler kopplas till olika 
gudar och gudinnor i den fornnordiska folktron. Men just den som hittades i dubbelgraven i 
Klinta hade torshammare i miniatyrstorlek på ringen. De pekar på en dyrkan till guden Tor. Tor 
kallas även för ”dundraren” och är guden av beskydd då enligt den fornnordiska folktron var 
att han bekämpade jättar och andra slags vidunder. Däremot kopplas han även som en slags 
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fruktbarhetsgud då enligt den fornnordiska tron var att när han åkte över himlen i sin vagn 
dragen av hans bockar och slog med sin hammare Mjölner mot molnen skapades det åska och 
blixtrar och skapade regn. Då de flesta torshammarringar som har påträffats i Sverige har hittats 
i Mälardalsområdet har forskare kopplat att torshammarringar har sitt ursprung i Mälardalen 
(Hedenstierna-Jonson 2015, 146; Andersson 2005, 68). Amuletter i miniatyrstorlek som 
torshammare var på torshammarring som hittades i Klinta kan möjligen använts till 
socialpolitiskt och kulturellt syfte. Erika Rosengren skriver i Miniatyren – ingen småsak att 
dessa nästan är helt uteslutande från kvinnogravar och att torshammare är dock undantaget från 
detta (Rosengren, 203). Det som är intressant med det är att just torshammare satt på 
torshammarringen som hittades i kvinnans grav i Klinta. Amuletten har kvinnan förmodligen 
använt till att sejda med för att blidka gudarna om fruktbarhet, hälsa och styrka. 

Den andra amuletten som tas upp i denna uppsats är svår att tolka på vad den skulle ha för 
slags koppling till völvan eller gudavärlden. Det som silverhänget visar med sitt motiv är att 
kvinnan hade ett kontaktnät med det persiska området lika som torshammarringen bevisar att 
kvinnan förmodligen hade kontakt med Mälardalsområdet. Silversmycket är för det första ett 
omgjort silverbeslag som blev till ett hänge. Då detta hänge har två uthamrade nitar på baksidan 
har det förmodligen använts som ett hänge. Motivet på detta hänge är en hukande man där 
bandliknande former kommer ut ur hans armar och två fågelliknande figurer svävar över 
mannen. I den fornnordiska tron finns det många djur som kan tänkas vara de två fåglarna på 
hänget. Det mest troliga är dock att det är Oden på bilden som skickar ut sina två korpar Hugin 
och Munin som stod för minne och hågkomst. De två korparna enligt den nordiska mytologin 
släpper Oden ut varje morgon för att korparna ska flyga över hela världen och rapporterar 
tillbaka till Oden vad de har sett (Historiska Museet). Men då forskare har tolkat detta hänge 
som att det kommer från persiskt område känns det ändå som att kvinnan hade kontakt med 
någon därifrån men då Köpingsvik, som ligger nära Klinta, var en handelsplats under denna tid 
kan völvan mycket troligt även varit kontakt med människor från olika delar av världen och fått 
hänget och torshammarring. Torshammarring som hittades i kvinnans grav har fått forskare att 
ställa frågan om kvinnan hade ett kontaktnät med Mälardalen eller om detta var en symbol för 
att visa att kvinnans hemhörighet var i Mälardalsområdet (Hedenstierna-Jonson 2015, 152) Det 
finns inget bevis på att kvinnan själv har rest till någon annan plats. Silverhänget behöver inte 
heller haft en magisk innebörd men det är troligt att kvinnan har gjort detta till det då det är ett 
sekundärt hänge och motivet kan tolkas till den fornnordiska tron som var under vikingatiden i 
Skandinavien. 

3) Att inte de skandinaviska människorna skulle förstå sina begravningsceremonier är 
ganska osannolikt. Att Ibn Fadlan som kom utifrån Skandinavien och denna kult inte förstod 
vad människorna gjorde visar på att det fanns en komplexitet bakom begravningsceremonierna. 
Ibn Fadlan skriver att han trodde att när han bevittnade en begravningsceremoni att den dödes 
kroppsliga själ färdades med röken till dödsriket (Kaliff 2007, 92). Det stämmer inte överens 
med det arkeologiska materialet som bland annat påträffades i dubbelgraven i Klinta, Köpings 
socken, Öland. 

Djuren hade en betydande roll i begravningsceremonierna under vikingatiden. I just denna 
dubbelgrav hittades det mängder av olika djurarter. Djurarterna är häst, svin, en nackad höna, 
hund och katt. Majoriteten av djurbenen hittades i kvinnans grav och detta kan vara bevis på att 
hon var en kvinna som hade en hög socialhierarkisk position (Andersson 2005, 82). Djurbenen 
bevittnar om att det verkar vara en högt uppsatt aristokrat att det inte är omöjligt att det både 
skedde offerslakt som gavs till gudarna och till en kultmåltid och offerslakt som brändes med 
kvinnan i båten. Djuren går att koppla till den fornnordiska folktron under vikingatiden. 
Djurben hittades inte bara i gravar utan även vid kultplatser och andra platser av betydelse bland 
annat de gotländska stenarna. De gotländska bildstenarna från järnåldern delas in i tre grupper. 
Grupperna är baserade på stenarnas ålder, form, ornamentiken och vad den möjligen hade för 
funktion. En av dessa tre grupper dateras till 700–900 e.Kr. Ibland har dessa bildstenar hittats i 
anslutning till gravar. Stenarna har även stått i grupper och vid dessa stenar har obrända och 
brända djurben och kol påträffats vilket tyder på att någon form av kult har ägt rum (Nordberg 
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2004, 44). Då det inte verkar vara vilka djur som helst som slaktades bevittnar om en 
medvetenhet när det kom till begravningsceremonierna. Däremot var det nog naturligt att det 
var mer bristande på djur att offra än på vissa andra platser (Andersson 2005, 82). 

Med detta var det inte bara djurarterna som varierade utan även ceremonierna var olika 
beroende på region. Olika regioner i Sverige verkar ha haft sina egna versioner på hur 
begravningsceremonierna skulle gått till. Även gravarna såg olika ut beroende på region. I 
Mälardalsområdet kremerades den döde och la en stensättning över medan nere i söder 
kremerades den döde men istället lades det en jordhög över istället (Historiska museet). 
Däremot är djuren den gemensamma nämnaren som inte har en speciell tillhörhet till bara en 
region som tillexempel amuletterna har. Det visar på en gemensam tro under det fornnordiska 
Sverige. Vissa djurarter hade en viktigare roll i begravningsceremonierna än andra. De djur som 
var vanliga att offra var hund, häst, fågel, nötkreatur, svin och får eller getter (Nordberg 2004, 
242–243). Då det förmodligen fanns en medvetenhet runt djuren är det inte omöjligt att 
människorna trodde att om offerritualerna inte gick rätt till kommer den att ha en motsatt effekt. 
Lite som att det var olycksbådande att göra fel i denna del av begravningsceremonierna 
(Andersson 2005, 79, 82). I dubbelgraven på Klinta påträffades djurarterna hund, häst, höna, 
nötkreatur, svin som var av det vanliga däremot påträffades det inte djurben av får eller get utan 
av katt (Lihammer 2012, 193). Andreas Nordberg använder sig av indelningen av djurben till 
mytologiska djur och köttdjur. Indelningarna kan appliceras i denna diskussion men samtidigt 
inte då de djur som Nordberg placerar i köttdjur som tillexempel svin kan även kunna 
kategoriseras i den mytologiska gruppen (Andersson 2005, 85–86, 92).  

I den fornnordiska tron dyker djur inte bara upp i gravar utan även i mytologin som dock 
har en koppling till gravarna. Enligt myter kan Oden uppträda i mänsklig skepnad på slagfälten. 
Det har framför allt betraktas som berättande gestalter av otydliga upplevelser av Odens 
närvaro. Oden uppenbarades också i de djur som åt av de fallna krigarnas lik. Då de fallna påstås 
vara mat åt slagfältets djur betraktades de döda krigarna som gåvor eller offer till Oden 
(Nordberg 2004, 137) Då de fallna tillhör Oden och vargarna på slagfälten är Odens djur kan 
motiven med vargarna speglas som en uppfattning av att Odin tog de stupade till sig (Nordberg 
2004, 148). Den isländska sagan Ynglingasagan berättar om att Oden kunde byta skepnad. När 
detta skedde låg hans kropp som sövd eller död. Hans skepnader var av olika djur. Bland annat 
fisk eller orm men den mest kända är som fågel då han hade sina två korpar Huginn och Muninn. 
När han var i dessa skepnader for han till fjärran länder och uträttade ärenden antingen för han 
själv eller för andra (Nordberg 2004, 141). Världen framstod inte bara som ett träd utan även 
som en hall. Himlavalvet framstod som taket på hallen. Vissa djur på olika motiv visar på att 
de betar på taket och kunde sägas att djuren betar på världsträdet från taket på Valhall (Nordberg 
2004, 166). 

4.2. Slutsats 

Genom att bara titta och försöka tolka runblecken från dubbelgraven på Klinta enskilt berättar 
egentligen inte mycket om vad de har för koppling till den fornnordiska tron. Det är för att de 
inte går att tyda för att inristningarna har försvunnit och bara vissa tecken går att tyda utan att 
få en helhet på dess betydelse. Men när forskare har jämfört dessa runbleck med andra har det 
framkommit att de har i alla fall mest troligen har haft en magisk innebörd som att skydda 
personen som bar detta. I och med att den fanns med ner i graven med den begravda kan det 
betyda att den möjligen ska skydda personen i övergången till dödsriket. Det kan också 
egentligen bara vara en del av kvinnans personliga utrustning men då eftersom enligt forskare 
verkar vara av magisk innebörd kan styrka att kvinnan var en völva. Det har då koppling till 
den fornnordiska tron oavsett vilken funktion det var meningen att runblecken skulle haft. 

Runblecken är en slags amulett. Då själva ordet amulett betyder enligt svenska akademins 
ordbok ”föremål som antas ge skydd mot olyckor och som vanligen bärs på kroppen” (Svenska 
akademiens ordböcker) och enligt forskare är detta precis den funktion runblecken har haft. 
Däremot i denna uppsats är de i sin egen kategori då de ändå är speciella i sitt slag.  
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Andra amuletter som diskuteras i denna uppsats är torshammarring och silverhänget. 
Torshammarring förklaras som en amulett då det är en ring oftast gjord av järn och har 
förmodligen haft en funktion i form av ett slags hänge. Hänget kan egentligen tolkas olika men 
oavsett det har den kopplats till den fornnordiska tron då den anses har använts för att blidka 
gudarna om fruktbarhet, hälsa eller styrka (Seiler, 2015) men framför allt till guden Tor, som 
hänget är döpt efter. Amuletterna klassas som en amulett då det finns identiska dubbletter i 
annat material (Horn-Fuglesang 1989, 15). Torshammarring jämfört med runblecken räkans 
inte som personlig utrustning eller som en gravgåva. Det verkar som att torshammarring har 
haft en viktig roll inom begravningsceremonierna då det i majoriteten av gravarna har påträffats 
ovanpå eller i benurnorna och i brandgravar. I Klinta hittades den ovanpå den resterande 
gravgömman (Hedenstierna-Jonson 2015, 146). Det visar på att det förmodligen fanns en 
medvetenhet runt torshammarring. Amuletten har enligt forskare en koppling till guden Tor, 
där av namnet, dock kan den vara mer komplex än det. Den som hittades i Klinta hade små 
torshammare vidsittande dock kan dessa miniatyramuletter variera. De små 
miniatyramuletterna kunde vara bland annat eldstål och olika slags vapen dock jämfört med 
torshammare är dessa svåra för forskare att förstå innebörden med. De har dock paralleller i 
Europa är ett bevis på att de ändå måste fyllt ett behov (Horn-Fuglesang 1989, 26–27). 
Torshammarring har blivit kopplad till Mälardalsområdet då majoriteten av de som har 
påträffats i Sverige har påträffats inom det området. Att en torshammarring ligger i kvinnans 
grav ända nere i Klinta på Öland kan antingen visa att kvinnan härstammar från detta område 
och att det är en symbol för kvinnans familj, ätt eller lokalsamhälle. Det kan även vara ett tecken 
på långväga kontaktnät (Hedenstierna-Jonson 2015, 146; Andersson 2005, 68, 72–77).  

Det finns en ganska klar bild om att torshammarring har haft en viktig roll och har en 
koppling till den fornnordiska tron oavsett hur forskare vinklar på amuletten. Silverhänget 
däremot är tveksamt om den har haft en fornnordisk innebörd. Silverhänget härstammar från 
Persien och är ett sekundärt hänge. Motivet visar en hukande man med två fåglar flygandes 
över huvudet. I långsökta förhållanden kan detta hänge kopplas till den fornnordiska tron till 
guden Odin med hans två korpar flygande över huvudet men detta är ytterst oklart. Då även 
detta hänge har förmodligen varit ett attribut som har hängt runt halsen kan detta hänge möjligen 
bara kopplas till kvinnans ursprung eller att det är ännu ett tecken på långväga kontakter och 
därmed har den ingen koppling alls till den fornnordiska tron (Hedenstierna-Jonson 2015, 143; 
Rosengren 2011, 6–7). 

Djurben däremot påträffas regelbundet men på olika platser. De har påträffats i olika slags 
gravar. Även om gravar runt om i Skandinavien har sina egna gravsättningspraktiker är 
djurbenen en gemensam nämnare för majoriteten av gravarna. Det visar på att djuren har haft 
en betydande roll i begravningsceremonierna både som kultmåltider och i det rituella 
slaktandet. Det finns paralleller mellan djuren som slaktades och de mytologiska djuren. Bland 
annat benresterna från katt som hittades i dubbelgraven kan dra parallell till Freja då enligt myt 
drogs hennes vagn av katter och även hästar och hundar ansågs vara ledsagare till den andra 
sidan och hönan såg till att väcka den begravda i dödsriket till dess nya existens (Nordberg 
2002, 15–16). 

Klintagraven är unik och är väldigt rik på gravmaterial. Att forska om det resterande 
gravmaterial kan ge mer information om vem kvinnan var och vad för koppling det resterande 
gravmaterialet har till den fornnordiska tron. Uppsatsen tar bara upp en liten del av det 
gravmaterial som påträffades 1957. Flera fördjupningar i detta gravmaterial kan berätta mer om 
hur det var och hur begravningsceremonierna möjligen har skett. 
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5.  Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka det övriga gravmaterialet från Klinta, Köpings socken, 
Öland. Mycket fokus har legat på ett gravfynd, Klintastaven. Det övriga gravmaterialet har inte 
forskats om lika mycket och därmed ställs frågan hur det deponerade gravmaterialet kopplas 
till den nordiska folktron under vikingatiden? Då gravmaterialet inte fått en koppling till vad 
för syfte och samband det har till dubbelgraven. Syftet med uppsatsen är då att erbjuda ny 
kunskap om det övriga gravmaterialet och dess betydelse. Dubbelgraven som diskuteras denna 
uppsats påträffades i Klinta, Köpings socken, Öland 1957. I graven påträffades ett rikligt 
gravmaterial bland annat den kända Klintastaven. Uppsatsen kretsar runt tre andra slags 
artefakter som påträffades samtidigt i samma grav och diskuteras ur ett arkeologiskt och 
religionshistoriskt perspektiv. Det är för att ge ny kunskap om graven.  

De två runbleck som påträffades i graven var inte bra bevarade och därmed svårtolkade. Då 
de inte var bra bevarade diskuteras det mellan forskare om vad de skulle ha haft för funktion. 
Den större av de två har runor på båda sidor. Blecket är44 mm lång,10 mm bred och 0,3 mm 
tjockt och runhöjden är 10 mm. Det mindre blecket är 22 mm långt, 9 mm bred och 0,3 mm 
tjock. Runblecken tolkas som att förmodligen har tillhört en völva då de tolkas ha haft en magisk 
innebörd (Pereswetoff-Morath 2017 40, 215). Runblecken kan även kopplas till gudarna Freja 
och Oden (Historiska Museet). Det som urskiljer dessa runbleck från resterande runbleck som 
har påträffats är att dessa runbleck tillhör den lilla grupp som påträffades i gravmiljö och inte i 
boplatsmiljö (Pereswetoff-Morath 2017 35,40). Runblecken är en slags amulett men är i denna 
uppsats en egen kategori för att de är speciella i sitt slag. Andra amuletter som diskuteras i 
uppsatsen är torshammaring och ett silverhänge. Torshammarring kopplas ofta till den 
fornnordiska guden Tor, därav namnet på föremålet. Torshammarring är en ring gjord av järn 
och kunde ha föremål i miniatyrstorlek hängandes på den. I graven i Klinta påträffades det 
miniatyrstorlek av torshammare på ringen (Hedenstierna-Jonson 2015 146; Andersson 2005, 
68). Torshammarring användes troligen till att blidka gudarna om fruktbarhet, hälsa och styrka. 
Silverhänget däremot jämfört med torshammarring har ingen koppling till den nordiska folktron 
då den är av persiskt ursprung. I graven i Klinta påträffades det en mängd av djurben. Djurbenen 
hade en betydande roll inom begravningsceremonierna under vikingatiden. Resterna av 
djurarterna som påträffades i kvinnans grav var häst, svin, en nackad höna, hund och katt. 
Djuren kan vara bevis på att kvinnan hade en hög socialhierarkisk position (Andersson 2005 
82). En del av dessa djur har varit en del av en kultmåltid och andra har bränts på bålet med 
kvinnan för att enligt den nordiska folktron hjälpa henne över till dödsriket (Nordberg 2004 
44). 
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Framsida: ATA (Antikvarisk-Topografiska Arkivet) 

Fig 1: RÄÄ (Riksantikvarieämbetet) http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html  

Fig 2: https://en.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil 

Fig 3: ATA (Antikvarisk-Topografiska Arkivet) 

Fig 4: SHM (Statens historiska museum) http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=107758  

 


