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ABSTRACT 

The aim of this study was through applying a new perspective reach the people who during 

medieval time lived and worked on the farm. On the basis of my previously study and a 

gender perspective this study have compared general literature with local and then interpreted 

the farm from a local context. The questions raised here concerns division of work and spatial 

distribution on the farm as well as local impact on gender constructions. 

 

This study resulted in interesting problems within the archaeology itself but also in significant 

details about the farm. No gender restrictions could be seen in the houses except in Hus 1 

were a smaller space, which probably used as storage or a workshop had been restricted to 

males. Instead the buildings social space mainly consisted of a mixed gender environment. 

Furthermore, the women on the farm worked with food preparation and cooking as well as 

textile handicrafts, while the men’s work consisted of hunting, fishing, stone knapping, 

blacksmith and wood work. An impact from the local law could also been seen on the farm. 
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1. INLEDNING  

Denna magisteruppsats är en fortsättning på min kandidatuppsats ”Det medeltida Fårö – en 

empirisk studie av tre husgrunder på en medeltida ödegård”, vilken huvudsakligen utgjordes 

av en mikrostudie av det fyndmaterial som påträffats i tre utgrävda husgrunder. Förutom svar 

på mina dåvarande frågeställningar mynnade studien ut i andra förståelser. Den kunskap som 

utvinns ur materiell kultur är högst beroende av dels det egna förhållningssätt till materialet 

och då inkluderande de frågor som ställs till detsamma, dels det teoretiskt perspektiv i vilken 

tolkningen sker ur. Avsikten med denna fortsättning är således att utvinna ny kunskap ur ett 

tidigare behandlat fyndmaterial, genom att ställa nya frågor och därmed bidra till en ökad 

kunskap och förståelse för gården ifråga. 

   Då det är min åsikt att den materiella kulturen är beroende av lokal kultur, knuten till sin 

kontext och vidare påverkad av den dåvarande samtiden, kommer denna studie att frångå 

generella antaganden om män och kvinnor och istället studera gården utifrån ett 

genusperspektiv. Det är inom arkeologin högst betydande att den materiella kulturen tolkas 

utifrån intentionen att lyfta fram och förstå människor bakom densamma och förståelsen för 

att det endast är på den lokala nivån som människor tillfullo kan studeras. Att tillämpa ett 

genusperspektiv öppnar upp för ett sådant perspektiv då människor studeras utifrån deras 

förutsättningar och samtid, således inte utifrån universala och stereotypiska uppfattningar eller 

moderna föreställningar om könsroller. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utifrån det arkeologiska källmaterialet synliggöra människorna som uppehållit sig 

på gården genom att undersöka kvinnligt och manligt. I studien kommer vidare även 

resultatets betydelse för tolkningen och förståelsen för gården att diskuteras. Författarens egen 

tro ligger i att genom att se på den materiella kulturen ur ett lokalt perspektiv, med 

referensmaterial utifrån, ökar möjligheten att synliggöra människorna på platsen och deras 

relationer. För att uppnå det krävs dock ett teoretiskt perspektiv som tillåter detta och det är 

här genusperspektivet kommer in. 

   Frågeställningarna är därmed följande; 

• Vilka aktiviteter på gården kan knytas till kvinnligt respektive manligt?  

• Finns det synliga kvinnliga och manliga rumsliga uppdelningar? 

• Finns det ytor i husen med tillträde för både kvinnligt och manligt? 
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• Har Gutalagen innehaft påverkan på kvinnliga och manliga genuskonstruktioner på 

gården? 

 

1.2 Definitioner 

I studien kommer flera teorietiska begrepp att användas som är värda att omnämna och 

förklara nämnare. Ett sådant är de olika formerna och böjelserna av kvinna och man som 

efterföljande kommer att skrivas i en saklig och korrekt bokstavsordning. Detta kan kännas 

ovant för läsaren då orden vanligtvis skrivs på det omvända sättet, syftet med detta är dock att 

tillämpa genusperspektivet och ifrågasätta sådana normer i samhället. Detta dels för att 

ifrågasätta det ”normala” skrivsättet av dessa begrep, dels för att genusfrågor och feminism är 

ett högst omdebatterat ämne som väcker känslor även för de allra minsta förändringar. 

   Begreppet genus, eller gender som är det förstnämnda likvärdigt, betyder ”socialt och 

kulturellt kön” och definieras här som exakt det. Som det kommer att framgå tydligare nedan 

innebär begreppet att människors kön formas socialt och kulturellt. Exempelvis är etnicitet, 

ålder, status såväl som kroppsspråk, beteende, kläder, attribut, roller och aktiviteter inte 

avhängande främst det biologiska könet utan det sociala och kulturella. Detta är samtliga olika 

sätt att göra kön på. 

   Ytterligare begrepp som här kommer in är kvinnligt och manligt, vilka används frekvent i 

teoretiska genusdiskussioner och således även inom denna studie. Med detta åsyftas olika 

variationer av kvinnor och män; då det som nedan förtydligas ytterligare finns variationer 

inom grupperna ”kvinnor” och ”män”. Detta innebär med andra ord att det finns olika former 

av kvinnligt samt manligt och att grupperna i sin tur inte är homogena. Begreppen kvinnligt 

och manligt används för att undvika stereotypiska antagelser angående kvinnor och män, 

emellertid är även dessa begränsade i sin utförlighet. De är starkt anknutna till sin biologi där 

begreppen ”kvinnor” och ”män” har normerande gränser för vad som just betraktas som 

kvinnligt och manligt. Att skapa andra begrepp och frångå dessa laddade ord är emellertid 

inte aktuellt. 

   Gällande den materiella kulturen finns det en del begrepp att reda ut; ett sådant är UO 

(undersökningsområdet). I detta avseende avses de två husen som separerat benämns som Hus 

1 (RAÄ NR 87:2) och Hus 2 (RAÄ NR 87:1). Riksantikvarienumren kommer inte att 

tillämpas då de nästintill lägger grunden för en sammanblandning husen emellan. 

   När det gäller lagen för landsbygden på Gotland är det värt att nämna att Gutalagen kommer 

härefter att förkortas GL i studien. Det finns vidare ett par versioner av lagen och i studien har 



  
 

6 

 

endast en utgåtts ifrån. GL nedtecknades i skiftlig form i början av 1200-talet, denna skrift är 

emellertid inte bevarad. Den äldsta bevarade lagtexten är istället ifrån mitten av 1300-talet 

och är en avskrift från den förstnämnda (Holmbäck, Wessén 1979:lxiv). Den är i sin tur 

skriven på forngutiska och kallas för ”hsA”. Det finns ytterligare en version av GL 

nedtecknad år 1587 som kallas ”hsB” och denna ska vara en kopia från en text som 

härstammar ifrån år 1470 (Holmbäck, Wessén 1979:lxv), i studien utgår dock författaren ifrån 

den förstnämnda, det vill säga ”hsA”. 

 

1.3 Källmaterial och metod 

Som grund till denna studie ligger min kandidatuppsats (se Lindström 2009) med tidigare 

tolkningar om husdatering, funktion och fyndspridning. Emellertid föreligger det en skillnad 

mellan de båda studierna då denna inte kommer att behandla Hus 3. Detta grundas i att inget 

resultat framkom ur förgående analys av fyndmaterialet därifrån och att fynden således inte 

förväntas kunna bidra med någonting på grund av den låga kvantiteten. 

   För att emellertid kunna besvara mina frågeställningar krävs dock först bakgrundsstudier i 

genusforskning och genusarkeologi, detta för att ge en teoretisk bakgrund till vidare 

diskussioner samt för att påvisa föreliggande problem i tolkningen av materiell kultur.  

   För att vidare sedan kunna synliggöra kvinnligt och manligt i det arkeologiska 

fyndmaterialet måste först referensmaterial tas in utifrån. Utifrån komparativa textstudier 

kommer således detta att göras där generell litteratur såväl som jämförelser med två platser i 

Värmland studeras. Till detta tillkommer litteraturstudier ur det lokala perspektivet, vilka 

utgörs av en etnologi om böndernas arbetsår från 1800-talet på Fårö av Per Arvid Säve samt 

Gotlands bildstenar och kyrkokonst. 

   Då det vidare föreligger en stor källkritisk aspekt i att inte ta hänsyn till samhällets 

lagstadga som varit gällande vid tidpunkten, kommer således även GL att vara central i det 

lokala perspektivet. Lagen kommer här att ses som normerande där jämförelser och analogier 

kommer att dras mellan innehållet i lagen, litteraturen och fyndmaterialet. Således kommer 

även samhällssynen på kvinnor och män att översiktligt tas upp och diskuteras för en 

grundläggande förståelse för studien. Detta för att det omöjligen kan separera från GL då det 

utgör lagens grund. 

   Empiriska studier kommer vidare att genomföras av fingerringar för att kunna fastställa 

deras genustillhörighet. I den mån som föremål kan hänföras till olika genus utifrån empirin 

och källitteraturen kommer en rumslig analys att göras. Dock förutsätter hela studien och 
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speciellt den rumsliga analysen ett selektivt urval och kategorisering av fyndmaterialet, då det 

totala fyndmaterialet saknar relevans för frågeställningarna. Utgångspunkten är att studera 

kvinnligt och manligt på gården gällande aktiviteter och rumsuppdelningar, således måste 

sådana föremål som kan associeras med kvinnligt och manligt lyftas fram. Uteslutna fynd 

utgörs av exempelvis tegel, lerklining, järnfragment såsom spik, nit, beslag och bleck vilka i 

detta avseende utgörs av intetsägande fynd. Det fullständiga fyndmaterialet behandlades dock 

i min förgående studie och finns även redovisat här i Bilagor 4 och 5. 

   Det bör slutligen nämnas att fyndtomma och frånvarande rutor tagits bort ur analysen, då 

rutorna 67 och 68 på planritningen tillhörande Hus 1 saknas, vidare rutorna 131, 132, 134 och 

185 utesluts i Hus 2 då dessa är fyndtomma (se Bilaga 1).  

 

1.3.1 Källkritik 

En central källkritisk aspekt är det selektiva urval som görs i fyndmaterialet. Dock kan inte 

samtliga föremål anses inneha samma relevans för analys och diskussion gällande gårdens 

genuskonstruktioner, vilket berättigar till det gjorda urvalet. Det är lämpligt att här även 

nämna fyndlistorna som en källkritisk faktor där både intakta och fragmenterade fynd 

medtagits, vilket gör att antalet fynd per ruta kan vara fler än faktiska föremål. Detta grundar 

sig delvis i fyndregistreringen då det varit svårt att särskilja olika inregistreringsmetoder åt 

och hela fyndlistan har således behandlats likadan. Ett sådant synbart fel är att det i vissa fynd 

endast ifyllts en kolumn gällande ”intakta” och ”fragmenterade” föremål, i andra fall har båda 

kolumnerna ifyllts trots att det endast rört sig om ett fynd. Detta uppdagades i min egen 

empiriska genomgång av ringarna. Det som dock gör att detta inte innehar särskilt stor 

betydelse är att den generella representationen av kvinnligt och manligt är relativt hög samt 

att kontexten är av betydelse vid analysen. 

   Ytterligare källkritik som kunde riktas emot denna studie är att endast två genus kommer till 

tals, fastän att genusperspektivet inrymmer betydligt mer, exempelvis barn, olika 

åldersgrupper, social status, etnicitet och andra sociala samt kulturella sätt att göra kön på. 

Anledningen är den att dessa faktorer inte är synbara i det arkeologiska fyndmaterialet som 

finns till hands. Studien grundas på kvinnligt och manligt och är på detta sätt en 

generalisering samt ett antagande att bådadera funnits på gården. Detta är dock en 

förutsättning för studiens genomförande då de uppräknade faktorerna ej kan synliggöras. 

   Ett större problem utgörs av fyndmaterialens representativitet; som det framgår av 

husritningarna (figur 4 och 5) är husen främst utgrävda längst med väggarna och huruvida 
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analysen kan anses som representativ eller inte är diskutabel. Dock föreligger detta 

källproblem i många empiriska studier, således kan inte detta anses som vidare särskiljande 

eller unikt för denna studie. Möjligheten att framtida grävningar inleds på samma plats och att 

de resulterar att andra tolkningar är alltid närvarande. 

   Det finns även en risk i att rutornas lokalisering blivit feltolkade då överlappningar sker runt 

husens väggar samt inom husens olika rum. Således kan hänvisade fynd räknats fel huruvida 

de föreligger inom eller utom en vägg, i Bilaga 1 redovisas därför den gjorda tolkningen över 

rutornas tillhörighet. För att undvika källproblem med de osäkra föremålen som inte fått en 

säker tolkning kommer dessa analyseras separat och redovisas även i Bilaga 3. I Bilaga 2 

finns vidare det av författaren pålagda rutsystemet redovisat för Hus 2. 

   Som redan vidrörts i kapitel 1.3 har inte Hus 3 (RAÄ Nr 90:1) medtagits i analysen då det 

framkom under författarens tidigare studier att en alltför liten del av huset blivit undersökt för 

att kunna tolka huset, än mindre att säkerhetsställa några resultat. Inte heller bildar 

fyndmaterialet en större grund att göra en analys på. Vidare har inte alla grävda rutor i huset 

blivit bottengrävda enligt utgrävningsrapporten år 2008, där 5 rutor av totalt 13 stycken inte 

grävts ned till berggrunden (Wickman–Nydolf, G 2008:15).  

   Hantering av lagtexter och även andra skrifter, är alltid ett källproblem då dessa 

nedtecknades av ett visst socialt skikt, utifrån särskilda premisser (människosyn) och vanligen 

av män. Det ska således hållas i minnet att förutom att GL är ”manlig” fungerade den endast 

som normerande, där den rådde människor till att bete sig på ett visst sätt. Den speglar således 

inte hur verkligheten såg ut eller i vilken grad människor valde att efterleva lagen, där 

avvikelser och variationer är högst troliga. Detta är diskutabla frågor och i denna studie 

används därmed en viss restriktivitet mot lagens inflytande, emellertid finns det en 

medvetenhet om lagens och den kristna ideologins inflytande på genuskonstruktioner. I 

studien tas således inte lagen bokstavligen så vida att inga ytterligare belägg finns för 

påståendena.  Detta kan även sägas gälla för kyrkokonsten och de medeltida 

mirakelberättelserna där kyrkans dominans är övervägande. Dock är det författarens tro 

gällande kyrkokonsten att såväl som kyrkan påverkade modet, har modet troligen i sin tur 

påverkat framställningen. Då endast kläder och i någon mån även föremål, lyfts fram ur 

konsten är den manliga dominansen, högre sociala skikten och kyrkans idealbilder på 

kvinnligt och manligt här inte lika betydande, såsom gällande lagen. 

   Användandet av redogörelsen för arbetsåret på Fårö under 1800-talet av Per Arvid Säve kan 

möjligen anses subjektivt och inte vidare sanningsenligt, dock är det författarens tro att Säve 
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inte hade några egna intressen i att inte nedteckna den redogörelse som bönderna beskrev för 

honom.  Att inte använda denna etnologi från Fårö utgör enligt egen mening en större 

källkritisk aspekt då ön kan tänkas skilja sig från resterande Gotland. Ett sådant lokalt 

perspektiv är mer värt än möjliga subjektiva val och åsikter i hans redogörelser. Dock ges 

bonden och manligheten betydligt mer utrymme än kvinnorna, emellertid är detta inget 

problem i och med det stora källmaterial som i studien finns att tillgå. Dessutom kommer 

även Säves redogörelser att jämföras med både fyndmaterialet och övrig litteratur, såsom 

gällande allt källmaterial. 

   Ett annat källkritiskt problem som etnologin från Fårö gör aktuellt är det stora tidsspannet 

mellan den aktuella tiden för gården och vissa källor i litteraturen. Detta är förutom etnologin 

även gällande för bildstenarna på Gotland, vars dateringar inte är samtida med gården. 

Emellertid används inte bildstenarna på ett sådant sätt att deras datering har en avgörande 

betydelse för studien. Vidare jämförs dessa med mer samtida och yngre litteratur och står 

således i studien inte enskild källa. Författarens åsikt är att det lokala perspektiv de bidrar med 

i enlighet med genusperspektivet väger tyngre än tidsspannet däremellan. Detta är även 

gällande för etnologin, trots den stora tidsskillnaden. För vidare diskussion om detta, se 

kapitel 6. 

 

1.4 Avgränsning 

Studiens geografiska avgränsning är förlagd till norra Fårö, i Langhammars 1:9 och vidare till 

två undersökta husgrunder. Då gården som helhet behandlas kommer inte husgrundernas 

inbördes förhållande till varandra att tas i beaktande, vidare kommer endast fynd som av 

författaren anses relevanta för syftet och frågeställningarna att tas med, vilka redovisas i 

tabeller 1-3. Samtliga fynd presenteras dock i Bilaga 3, 4 och 5. Representationen för gården 

utgörs av dessa två husgrunder, då inga andra byggnader utöver Hus 3 har undersökts. 

   När det gäller lagtexter kommer GL vara central och det som tas upp gäller den fria kvinnan 

och den fria mannen. Detta grundas främst på att GL dels inte omnämner trälar och trälinnor i 

lika hög grad då dessas rättigheter var väldigt få, dels att husen och fyndmaterialet ifråga är 

sådant som ger anledning att tro att det främst varit fria människor som rört sig i byggnaderna.   

Vidare avskaffades trälinstitutet i Norden en tid innan båda husgrunderna användes och 

ödelades, det vill säga runt 1250-talet (Göransson 1999:275) där det tidigaste huset (Hus 2) 

fått dateringen cirka 1250 e. Kr – 1450 e. Kr och Hus 1 cirka 1300 e. Kr till 1530 e. Kr 

(Lindström 2009:46). Självfallet kan seden med träldom levt kvar ytterligare en tid såsom den 
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gjort i 250 år från att den förbjöds på 1000-talet (Göransson 1999:275). Emellertid kommer 

ingen större hänsyn tas till detta, då det saknar relevans i studien och om trälar/trälinnor mot 

förmodan funnits kvar på Fårö, är de troligen väldigt svåra att synliggöra utifrån endast 

fyndmaterialet då ingen tillhörande byggnad påträffats och än mindre undersökts på gården. 

Ytterligare begränsningar som görs utifrån texten i GL är att endast det som är relevant för 

frågeställningarna tas upp, det vill säga människosynen, aktiviteter och rörelsemönster. Det 

kan vidare tilläggas att en fokusering på landsbygden och gården görs, då kvinnligt och 

manligt i stadsbebyggelse inte anses som relevant för studien. 

   Utifrån kyrkokonsten och bildstenarna som studeras görs endast en kort överblick utifrån 

den generella framställningen i litteraturen. Inga egna empiriska studier görs, detta för att 

ingendera anses kunna tillföra mer än det som valts att tas upp. 

 

2. TEORI OCH METOD  

2.1 Genusforskningens bakgrund 

I mitten på 1800-talet grundlades det som utvecklades till dagens arkeologi med museer, 

fältarbeten och utgrävningar där universitetsutbildningen och där den yrkeskunniga 

personalen på museer uppstod lite senare (Arwill-Nordbladh 2001:12). I takt med att 

arkeologin formades och intog sin ställning som en vetenskap blev det en alltmer starkare 

manlig prägling på densamma. Få kvinnor i jämförelse till antalet män fanns inom arkeologin 

under tidigt 1900-tal (Arwill-Nordbladh 2001:22ff) och tolkningar ifrån 1800-talet och tidigt 

1900-tal är starkt påverkade av detta. Mannen har varit normen i såväl samtiden som i 

förhistorien och kvinnan sattes i periferin och gavs de roller och sysslor som det ansågs att 

hon alltid hade utövat (Johnsson 1991:120f). Den arkeologiska forskningen och kunskapen 

visade sig på detta sätt vara strikt manscentrerad vilket innebar att variationer i relationerna 

mellan män och kvinnor inte uppmärksammades utan ersattes av generaliseringar och ett 

biologiskt styrt tänkande. Det var emellertid inte endast kvinnorna som försummandes, även 

barnen glömdes bort. 

   Forskningen projicerade samtidens syn på kvinnor och män på förhistorien, fynd 

kategoriserades in för att antingen tillhöra det ena könet eller det andra och utifrån fynden 

könsbestämdes gravar (Arwill-Nordbladh 2001:18) När manliga fynd således påträffades i 

gravar där individen biologiskt var en kvinna fick dessa kvinnor manliga egenskaper och 

tolkades som ”krigiska kvinnor”, självfallet då som en grupp i minoritet (ibid).  
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   Arkeologin grundades således på detta sätt på mannen, emellertid fanns det även kvinnor 

inom den arkeologiska vetenskapen (Johnsson 1991:121) och detta redan från arkeologins 

början på 1800-talet (Arwill-Nordbladh 2001:13). Problemet som feministerna ser det är dock 

att dessa kvinnor osynliggjorts i arkeologins egen historia och således behöver lyftas fram. 

Med andra ord behöver historien korrigeras så alla människor inryms i den där inte några 

försätts i bakgrunden (Johnsson 1991:121). På detta sätt ifrågasätter genusarkeologin idag 

kvinnors undanskymda ställning inom den arkeologiska vetenskapen såväl som i förhistorien. 

Detta är vidare viktigt av två anledningar; dels för att berätta den riktiga historien, dels få fram 

de kvinnliga förebilder som faktiskt finns inom vetenskapen (Johnsson 1991:121). 

   Kvinnoforskningen inleddes på 1960-talet och tog först upp kvinnofrågor i samtiden och 

utvecklade den så kallade empiriska feminismen. Denna feminism gick ut på att komplettera 

kvinnans frånvaro i historieskrivningen så att en korrekt och jämställd historia skulle kunna 

förmedlas (Arwill-Nordbladh 2001:26). Denna feministiska inriktning grundades dock på 

termer som fortsatte att sätta mannen i centrum. Den grundades också föreställningen om 

manligheten som norm och på ett dualistiskt tänkande, en grund som fortsatte att bestå av  

patriarkala värderingar (Arwill-Nordbladh 2001:26f). På 1970-talet uppstod således en ny 

inriktning med den gynocentriska feminismen. Endast ett renodlat kvinnoperspektiv ansågs nu 

kunna komplettera kunskapen och den egna arkeologiska historieskrivningen. Feminismen 

kom sedan att kritisera även denna inriktning då den var påverkat av det processuella 

teoretiska synsättet. Detta innebar ett teorin sökte generella mönster, således riskerade den att 

försumma kulturella variationer. Att söka efter en gemensam kvinnlighet ansågs inte giltigt 

eftersom även skillnader mellan kvinnor förelåg (Arwill-Nordbladh 2001:27f).  

  Den arkeologiska genusforskningen idag är en sidogren av kvinnoforskningen och slog 

igenom på allvar under tidigt 1980-tal, då intresset för genusfrågor nådde andra närliggande 

vetenskaper såsom antropologi, sociologi, litteratur och historia (Johnsson 1991:118). 

 

2.2. Genus och tvåkönsmodellen 

Genusbegreppet infördes även det på 1980-talet och användes först inom feminismen i USA 

där begreppet till en början var synonymt med ordet ”kvinnor”. Ordet genus ansågs utgöra ett 

neutralt begrepp och inte lika laddat ord som således fick bättre genomslagskraft i samhället 

och forskningen (Carlsson-Wetterstrand, Jansson 2004:82). Senare kom dock genus att betyda 

socialt och kulturella kön och blev ett analytiskt begrepp först i slutet av 1900-talet (Carlsson-

Wetterstrand, Jansson 2004:96). Begreppet genus skiljer således det biologiska från det 
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sociala och kulturella, där kön är något biologiskt vi föds med och genus (engelska 

”genderlized”) är något människor formas till. Det föreligger således en skillnad i att födas till 

ett visst kön och att bli formad till en kvinna och en man; genus är således någonting vi gör – 

det är ett verb (Elvin-Nowak, Thomsson 2003:15ff).  

   En överhängande risk inom genusforskning och således inom genusarkeologin är dock att 

begränsa människor till dessa två alternativa genus. Föreställningen om existensen av endast 

två genus är delad av västvärlden, emellertid är detta inte giltigt och gällande förhistorien 

måste fler genus kunna synliggöras (Arwill-Nordbladh 2003:31). Många arkeologer har dock 

fortfarande idag denna uppfattning om att två kön är synonymt med två genus (Joyce 

2008:43). Detta är dock förutsättande att människor i förhistorien haft samma biologiska 

föreställningar som det moderna samhället och den utesluter förutom andra genus även andra 

biologiska variationer i förhistorien (Joyce 2008:18:45) och andra former av sexualitet.  

   Att projicera vårt eget samhälle och begrepp kan vidare ses i att vi tenderar att överföra 

heteronormativitet på förhistoriska tider. Uppfattningen om den normerande sexualiteten som 

något som sker mellan en kvinna och en man är problematisk då dels begreppet inte varit 

förkommande innan 1800-talet, dels inte heller fyllt med de värderingar som det är idag 

(Dekker, Van de Pol 1995:77f). Förhållningssättet till så kallad ”avvikande sexualitet” har sett 

olika ut, exempelvis ansågs sexuell kontakt mellan män som tillfälliga handlingar under 

medeltiden och inte som en läggning (ibid:87). Begreppet kallades för ”sodomi” och nämns 

skriftligt första gången på 1500-talet i Nederländerna. Den kvinnliga homosexualiteten var 

inte lika känt och gick under namnet ”tribadi” och omnämns första gången år 1650 i 

Nederländerna (ibid). Emellertid var det först på 1800-talet som begreppen byttes ut mot 

”homosexualitet” och började sedan anses som något varaktigt i en person och även som en 

sjukdom (ibid). Redan under Antikens rom var sådana sexuella kontakter mycket vanligt och 

ansågs intet som en avvikande sexualitet (se vidare Ingemark, Castoriano 2007). Vad som är 

normalt är således relativt och när förhistoriska förhållanden studeras kan inte de moderna 

”glasögonen” sitta kvar. En öppenhet och förståelse för andra genus, sexualitet och olika sätt 

att se på saker är extremt viktigt. 

   En medvetenhet om inte överföra begrepp eller värderingar på förhistorien är viktig där 

vetskapen finns om att dessa är under modern påverkan. Det är också viktigt att förstå att 

människor experimenterat med sina identiteter på olika sätt och i olika syften. 

Genusarkeologin måste således vara öppen för detta och inte låsa fast sig vid moderna 

föreställning om två genus. 
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    Med tvåkönsmodellen är det vidare avhängigt med förståelsen att andra faktorer än det 

biologiska könet varit betydande i formandet av socialt och kulturellt kön. Exempel på detta 

utgörs av ålder, social status, etnicitetet och kompetens, vilka lätt kan komma att hamna i 

bakgrunden. Att göra kön är även tätt sammanbundet med vilken plats och i vilken tid 

personen lever i, till sexualitet, fortplantning, kultur och de tidigare redan nämnda faktorerna 

(Elvin-Nowak, Thomsson 2003:22). Att kön vidare varit den grundläggande indelningen 

mellan människor kan inte heller antas, här måste sådana faktorer för hur människor socialt 

och kulturellt formas synliggöras. Exempelvis visar Bringéus att indelningen av gårdsarbetet 

före industrialismen anpassades i lika stor grad efter individens kön som ålder, fysisk, psyke, 

etnisk tillhörighet, skicklighet och social status (Bringéus 2003:38).  

 

2.3 Genusarkeologin  

Genusarkeologin tar förutom det som nämndes ovan även upp och betonar androcentrismen 

inom den arkeologiska vetenskapen och i utvinnandet av kunskap om förhistorien (Johnsson 

1991:118). Detta innebär att arkeologin fortfarande inrymmer förutfattade meningar och 

antaganden om kön och även om genus (Wright 1996:200), som genusarkeologin vill 

uppmärksamma och frångå. En annan viktig del i genusarkeologin är att den kritiserar 

arkeologisk praxis då utvinnandet av genus i det arkeologiska källmaterialet kan bli mycket 

bättre (Johnsson 1991:118). Den riktar också kritik mot att arkeologin använt sig så mycket av 

etnologiska och historiska studier gällande genuskonstruktioner (ibid). Genusarkeologin 

menar att detta inte är nödvändigt utan att genus i förhistorien kan utvinnas ifrån vårt eget 

källmaterial, om det föreligger ett intresse att finna dem (Wright 1996:200). 

   Ytterligare en gren i genusarkeologin betonar det ansvar som en offentlig vetenskap har i att 

påvisa verkligheten. Genusarkeologin lägger stor vikt i att få bort felaktiga föreställningar om 

genusroller och göra sig av med myter (ibid). Det finns här två huvudsakliga sätt som 

förhistorien används på; dels som stöd för nutiden genom argumenten att kvinnligt och 

manligt alltid har sett ut på ett visst sätt, dels som motsats till nutiden där densamma 

framställs som outvecklad och ociviliserad (Arwill-Nordbladh 2001:10). Båda sätten är dock 

förenklande och förmedlar stereotypiska bilder, vilket leder till att vi istället inte ifrågasätter 

vårt eget samhälle (ibid). Exempelvis uttrycks ofta manlig dominans i samhället som något 

naturligt, normalt och universalt och stöds då vanligen på ”att så har det alltid varit”. Sådana 

androcentriska antaganden menar feminister från början är felaktiga då de flesta studier inom 

arkeologi, antropologi och etnografi har utgått ifrån manliga forskningsperspektiv och 
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dessutom favoriserat manligheten i studierna ifråga (Johnsson 1991:121). Detta innebär 

således att den upplevda manliga dominansen som naturlig till stor del grundats på ett vinklat 

forskningsperspektiv och synsätt. Detta är något som idag måste synliggöras för att få bort 

sådana föreställningar i samhället och sedan visa på varifrån sådana argument kommer ifrån 

och hur det egentligen har sett ut. 

  Då det manliga perspektivet för en lång tid prioriterats är en viktig del av genusstudier att 

synliggöra kvinnor i förhistorien och bestämma kvinnliga och manliga aktiviteter utifrån lokal 

kontext. Den största delen är dock bredare och handlar istället om relationer, roller och 

ideologier. Det handlar om hur genus påverkar och integrerar andra aspekter i ett samhälle 

(Johnsson 1991:121). Exempel på detta är produktion, hierarkier, organisationer, distribution 

och arbetsfördelning (Wright 1996:201). Genuskonstruktioner har varierat och skiljt sig från 

kultur till kultur och vad som har ansetts som kvinnligt respektive manligt är kulturellt 

konstruerat och unikt för varje kultur. Det finns inget normalt eller universalt i hur en kvinna 

och en man ska vara (Johnsson 1999:123). Perspektivet visar således upp den variation och 

mångfald som förelegat och föreligger, mellan kvinnor och män, där det inte finns något 

naturligt, normalt eller universellt i vad som definierat eller definierar en man och en kvinna, 

gällande exempelvis aktiviteter, sysslor och roller. 

   Detta innebär i sin tur att genuskonstruktioner i förhistorien heller aldrig kan nås genom 

generaliseringar eller studier av helheter, utan den enskilda kulturen och sammanhanget måste 

studeras (Arwill-Nordbladh 2003:40ff). Det kan mycket väl ha sett likadant ut på fler platser 

och även över tidsperioder, men med genusarkeologi innebär det att ingen antagelse om detta 

görs utan att frågan studeras i den lokala kontexten. Om sedan resultatet överrensstämmer 

med andra platser, vilket det ibland oundvikligen kan förväntas göra, har emellertid inte detta 

antagits utan faktiskt studerats utifrån den kultur, de förutsättningar och den kontext som 

förelegat i studien. Ett sådant lokalt perspektiv utgör exempelvis av kronologier såväl som 

geografiska motsvarigheter. 

  

3. TIDIGARE FORSKNING 

Tidigare forskning om hushåll har traditionellt utgått ifrån att de ska delas in i offentliga och 

privata områden, där det utanför och således det förstnämnda varit den manliga sfären och det 

sistnämnda utgjorts av hushållet och det kvinnliga samt privata (Svensson 2008:11). Kvinnor 

har traditionellt ansetts knutna till hemmet i och med att de är tätt sammanbundna med barn. 

Antagelsen har varit att de således inte deltagit i det offentliga livet utanför hushållen, utan att 
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detta istället har varit männens domän (Joyce 2008:72). Det har varit i den offentliga sfären 

som tron att den sociala statusen formades legat i och dit där den politiska debatten var 

förlagd. Kvinnor ansågs således inte kunna uppnå höga ställningar och hade endast tillgång 

till det offentliga genom männen (ibid).  

   Genusarkeologin har emellertid bidragit betydande och modifierat denna syn då den 

teoretiska riktningen lyfter fram betydelsen av hushållsstudier som viktiga social och politiska 

enheter (Johnsson 1999:123f, Svensson 2008:14). Svensson (2008) menar exempelvis att 

hushållen är betydande i studier av människor och ytor, där hemmen varit sociala enheter som 

förde människor samman och som således på hög nivå representerar mänsklig aktivitet 

(Svensson 2008:6). Vidare har det genom genusarkeologin uppdagats att kvinnor kunnat nå 

hög status och inte varit utestängda ifrån detta på grund av deras arbete i hemmet (Joyce 

2008:73). 

 

3.1 Landsbygd och gård 

Johansson (2002) har utifrån ett genusperspektiv studerat en norrländsk bondedagbok från 

början av 1900-talet. Denna resulterade i vetskapen om att kvinnan på intet sätt varit 

utestängd ifrån vare sig det sociala, politiska eller från omvärlden i och med hennes 

anknytning till hemmet. Hushållet och köket var istället en högst social och offentlig 

samlingsplats där både familjemedlemmar, arbetare och gäster uppehöll sig (193ff). Utifrån 

dagboken visas att det sociala umgänget vanligen var mycket tätt sammanbundet med 

gårdsarbetet, där möten med människor alltid innebar en pratstund oavsett vad ärendet dit 

varit (Johansson 2002:183). Även om utgångspunkten utgörs av en källa ifrån 1900-talet som 

kronologiskt inte överensstämmer med medeltiden kan mycket information förväntas ges från 

denna textstudie. Olika handlingsmönster grundas på ett invant mönster som går långt tillbaka 

i tiden. Arbetet på en gård kan vidare i stort förväntas sett inrymts liknande arbeten 

(Johansson 2002:186). 

   Utifrån dagboken beskrivs husmodern som mer bunden till hemmet än resterande kvinnor 

på gården (Johansson 2002:188), generellt var dock kvinnornas rörelsefrihet i allmänhet 

begränsad i jämförelse med männens. En godtagbar anledning för en kvinna att lämna gården 

var i textilärenden, där textilhantering utgjordes av en uteslutande kvinnlig aktivitet, som 

vidare ingav status om kvinnan blev en duktig väverska eller spinnerska (ibid:192:198f). 

Kvinnor träffades för att tillsammans utöva textilhantverk, förmedla kunskap och material 

(Johansson 2002:192), vilket naturligtvis även innebar en hel del socialiserande. 
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   Männen lämnade dock gården mer frekvent både utanför gårdsarbetet och på fritiden. Deras 

arbetsuppgifter krävde dock en stor rörelsefrihet såsom exempelvis vid fiske, att besöka 

handelsplatser och när de jobbade utanför gården (Johansson 2002). I skogsbygder har dock 

forskning visar att kvinnan även hade ansvar över boskapsskötsel och fäbodsdrift; 

arbetsuppgifter som gjorde att kvinnan var långt hemifrån (ibid:187). I agrarcentrala landskap 

var hon således vanligen hårdare knuten till gården (ibid). Andra manliga arbetsuppgifter som 

också förde männen utanför gården har utifrån dagboken utgjorts av ved- och hötransporter, 

att ”gå på posten” och ”affären”, vilket var ett högst manligt socialt ärende (Johansson 

2002:182f). Skogsarbete är vidare någonting som framförs som ett manligt arbete 

(ibid:189:193). 

   Textilhantverk har traditionellt associerats med kvinnlighet där tillhörande redskap hittats i 

vikingatida och tidigt medeltida gravar, utöver saxar som har hittats i både kvinno- och 

mansgravar (Andersson 2002:211ff). I senare tider när det kristna gravläggningen 

praktiserades visar kyrkokonsten att kvinnor fortsättningsvis associerades med textilhantverk, 

där åtskilliga avbilder på Eva med en slända, tillverkning av tyger och garner, vanligen 

omringad av barn och även där hon hjälper till med skörden finns (Andersson 2002:211). 

Kvinnor på landsbygden hade således sina främsta arbetsuppgifter i hushållet där de hade 

ansvar för familjen, kläder, mat, barn och ansvar över förråd (ibid). Förutom detta, 

textilhantverk och ansvaret för nycklar och hushåll utgjorde andra sysslor av matlagning, 

brödbakning, mjölkning, ölbryggning och övervakning av gårdens mindre djur såsom lamm 

och kalvar. Även att ta hand om skörden ingick i hennes uppgifter och även i de manliga 

uppgifterna (Andersson 2002:216). 

    

3.1.1 Medeltida mirakelberättelser 

Studier av svenska medeltida mirakelberättelser har gjorts av Myrdal och Bäärnhielm (1994) 

och är betydande då dessa består av olika redogörelser från folks vardag, bestående av 

helgonberättelser nedtecknade av präster. Mirakelberättelserna tar exempelvis upp att mannen 

formellt varit gårdens huvudman och delegerat ut arbete till sin hustru. Kvinnan innehade 

emellertid ett stort inflytande på mannen, då det framgår i många exempel att hon tagit viktiga 

beslut gällande gårdens skötsel och vidare påverkat honom till att ändra sina egna beslut 

(Myrdal, Bäärnhielm 1994:40). 

   Berättelserna visar även på olika aktiviteter för kvinnor och män i deras vardag, där 

kvinnorna bakade, hämtade vatten, bryggde och torkade lin. Männen arbetade i skogen, sådde 
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och plöjde (Myrdal, Bäärnhielm 1994:43). Genom att de tar upp olika olyckor som personer 

råkat ut för kompletteras denna bild ytterligare. Den vanligaste olyckan var att råka ut i sjönöd 

och av 26 fall är endast två till tre stycken kvinnliga personer (Myrdal, Bäärnhielm 1994:41). 

Männen föll även av hästar vid resor, välte med vagnar och gick ner sig på isen. När det gäller 

olyckor i arbetet är det uteslutande männen som råkar ut för saker såsom att hugga sig med 

yxor, falla från högre höjder och stegar och under säljakter driva iväg på isflak. Av 48 sådana 

olyckor är huvudpersonen i fyra till fem stycken fall kvinnor (Myrdal, Bäärnhielm 1994:42). 

   Berättelserna redogör också för de yngre på gården; där pojkar runt 10-12 års ålder deltog i 

fisket på isen och i skogsarbeten, medan flickor var mer knutna till mat där de hämtade och 

bar kokkärl, uppehöll sig runt eldstaden samt vallade boskapsdjur (Myrdal, Bäärnhielm 

1994:56ff). Unga pojkar vanligen runt 10-12 år ansåg inte inneha åldern för att utföra alla de 

sysslor som vuxna män gjorde, utan de fick hålla sig till att hjälpa till med fisket och 

skogsbruket. Allt eftersom växte de istället in i de mer farliga gårdssysslorna såsom att arbeta 

på höjder och använda yxor (ibid). 

   Utifrån de medeltida mirakelberättelserna får vi vidare veta mer om äktenskapet mellan en 

kvinna och en man. Under medeltiden fanns det en stor åldersskillnad mellan gifta makar där 

kvinnor fram till ungefär 1450-talet var mellan 13-16 år när de giftes bort. Männen hade 

vanligen en betydligt högre ålder då de skulle vara ekonomiskt förmögna att gifta sig. Under 

andra hälften av 1400-talet blev det en jämnare ålder mellan makarna då kvinnor giftes bort i 

20-25 års ålder (Myrdal, Bäärnhielm 1994:20ff). 

 

3.2 Skramle 

I Västa Värmland i socken Gunnarskog har en by genomgått en nästintill fullständig 

undersökning och studerats ur ett genusperspektiv av Svensson (se t ex Svensson 2005, 2008). 

Hon har använt sig av arbetsuppgifter och information i samtida och senare källor för att 

kunna hänröra olika aktiviteter till olika genus (Svensson 2008:157).  

   Platsen för den ena undersökningen är byn Skramle, vilken har haft flera bosättningsfaser 

mellan 600-talet – 1600-talet. Nedan redogörelse är dock ifrån cirka 1250-talet fram till cirka 

1300-talet då studien inriktat sig på denna period (Svensson, 2005:163). Byn bestod av tre 

hushåll vilket emellertid blev reducerat till två under 1300-talet. De tre boningshusen med 

benämningarna HVI, HVII och HX var små och inhyste sannolikt en kärnfamilj, möjligen 

med någon tjänare (ibid). Hushållen liksom fälten var individuella medan de delade på 
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flertalet andra byggnader. Sådana byggnader utgjordes av en lada (HXIVa), en ladugård 

(HXIVb) och två uthus (HV, HXIII) med okänd funktion (ibid). 

   Den rumsliga analysen visade att majoriteten av gårdsaktiviteterna togs vid inomhus och då 

i boningshusen; då fynden uppvisade en stor variation och hög koncentration hit drog vidare 

slutsatsen att alla medlemmar av hushållen ständigt befann sig i husen samt att det dagliga 

livet främst koncentreradeshit (ibid). Arbetsmässigt var det emellertid kvinnornas 

arbetsuppgifter som koncentrerades dit såsom textilproduktion, matberedning och tillagning. 

Emellertid utgjorde andra sysslor såsom mjölkning och skötsel av boskapen även kvinnans 

uppgifter, förutom hästar som var mannens uppgift. Dessa togs vid i ladugården och på 

utägorna (ibid). Skinn och pälsberedning utfördes av kvinnor och föremålen påträffades i 

boningshusen varför det antas varit där som sysslan utförts (Svensson 2008:167). 

   De manliga gårdsaktiviteterna smide och metallarbete i övrigt, stenslagning, 

täljstensproduktion och jakt har skett utomhus eller i speciell byggnad för ändamålet (ibid). 

Här åsyftas den smedja där järnhantverket utförts; täljstensproduktionen utfördes vidare 

utomhus vid byggnad HX, bearbetning av annan sten utfördes även det utomhus och då vid 

byggnad HXIII (Svensson 2008:167). Två genusuppdelningar kan här ses med de kvinnliga 

aktiviteterna främst inomhus och de manliga utomhus eller i speciell byggnad för ändamålet 

(ibid). De kvinnliga arbetsuppgifterna var riktade mot hushållets konsumtion och de manliga 

var mer kommersiellt riktade med försäljningssyften, dock främst rörande täljsten. De 

manliga aktiviteterna togs även vid genom samarbeten med andra män på gårdarna ifråga och 

möjligen även arbetsuppdelning mellan gårdarna (Svensson 2005:164). De kvinnliga var dock 

individuella, riktade mot det egna hushållets konsumtion (ibid). 

   Rörelsebegränsningar kan dock inte ses för varken kvinnor och män, förutom möjligen 

smedjan som varit ett manlig socialt rum. Särskilda arbetsytor innebär således inte att dessa 

inte var tillgängliga för andra människor (Svensson 2005:164). Socialt rum på Skramle var 

uppblandat av olika genus inomhus såväl som utomhus och på utägorna, dock speciellt i 

boningshusen. Majoriteten av aktiviteterna togs vidare också vid inomhus i en blandad 

genusmiljö, i enlighet med köken som viktiga sociala platser (Svensson 2005:164f). 

 

3.3 Skinnerud 

En annan gård som blivit undersökt av Svensson utifrån ett genusperspektiv utgörs av 

Skinnerud. Även här har hon använts sig av samtida och senare källor för att kunna hänföra 

olika gårdsaktiviteter till olika människor (Svensson 2008:157). Skinnerud är delvis undersökt 
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och består av en ensamgård i västra Värmland. Gården var i bruk under 1000-talet och fram 

till 1300-talet och inhyste högst sannolikt en kärnfamilj (Svensson 2005:161). De undersökta 

byggnaderna utgörs av en hall (SHI) som sannolikt använts som boningshus under varmare 

perioder, ett kokhus (SHII) som troligen använts som boningshus under kallare perioder samt 

en ladugård (SHIV) och ett uthus (SHIII). I området finns fossila åkrar och dessutom en icke 

lokaliserad smedja grundat på den stora mängd slaggavfall på platsen (ibid). 

   De kvinnliga sysslorna bestod av matberedning, matlagning, mjölka och boskapsskötsel 

Arbetet med inägorna hjälpte båda könen till med (Svensson 2005:162). De manliga 

aktiviteterna utgjordes på gården av jakt, smide samt skinn – och läderproduktion där de två 

sistnämnda syftade till försäljning utanför gården (ibid). 

   Den rumsliga analysen visade att hallen troligen varit det mest använda byggnaden på 

gården då mest fynd påträffades här samt av varierande art. Gårdsaktiviteterna verkar dock 

inte utförts på speciella platser utan lite var stans där fynd tillhörande matlagning inte 

påträffades i kokhuset utan istället i hallbyggnaden (Svensson 2005:161f). Ett undantag är 

skinn- och läderarbete som troligen utförts i hallen och utanför byggnaden. Tolkningen som 

drogs utifrån detta där inga fyndkoncentrationer finns gällande kvinnliga och manliga 

aktiviteter är att det sannolikt funnits få, eller inte några genusrestriktioner alls på gården.  

   Gällande utägorna är frågan en annan och skiljer sig vidare från Skramle. Utägorna 

användes av både kvinnor och män och var således en blandad genusmiljö, liksom på 

Skramle. Emellertid kan en tydlig manifestation av manligt ses på Skinneruds utägor med 

synliga spår efter manlig aktivitet. Jakt och användning av fallgropar, träkolsproduktion och 

järnframställning med tillhörande masugnar var manliga sysslor och som lämnats väl synliga i 

landskapet (Svensson 2005:165f). Dessa spår är nu registrerade som förhistoriska 

fornlämningar medan de kvinnliga aktiviteterna inte är synliga (ibid). Svensson tolkar dock 

detta som en medveten handling av männen, då det finns andra metoder att göra jaktfällor och 

producera träkol på som inte lämnar dessa tydliga spår efter sig. Utifrån detta drar hon 

slutsatsen att manlig dominans och kvinnlig underkastelse varit central i det sociala rummet 

på utägorna, åtminstone i centrala Skandinaviens skogsområden (Svensson 2005:168). 

 

3.4 Det lokala perspektivet 

3.4.1 Bildstenar och kyrkokonst på Gotland 

Studeras kvinnligt och manligt utifrån det lokala perspektivet utgör de gotländska bildstenarna 

och kyrkokonsten viktiga källor. Göransson (1999) har studerat gotländska bildstenar 
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tillverkade under 400-1100 e Kr och ser tydligt olikheter mellan kvinnors och mäns 

avbildningar på stenarna. 

   Kvinnofigurerna framställs förutom en figur, endast med långa dräkter som slutade vid 

foten. Detta menar Göransson avspeglar en stark kvinnlig norm på Gotland över hur en 

kvinna skulle avbildas (Göransson 1999:38). Denna klädsel var synonym med kvinnligt och 

begränsade kvinnans rörelsefrihet, vilket hon tolkar som syftet där klädseln var gjort för 

stillhet, små rörelser och där kvinnans långa dräkter hindrade henne från fysisk aktivitet, 

såsom exempelvis ritter, jordbruksarbete, strid, springande och klättring (ibid). Klädseln 

hindrade emellertid inte armar eller händer och där ger Göransson förslag på arbete förknippat 

med kvinnligt såsom handarbete (Göransson 1999:38). Göransson ser denna dräkt som den 

kvinnliga normen för beteende gällande kvinnogestaltning i bild och detta endast ifrån 

kvinnofigurerna, således helt oberoende av deras övriga framställning såsom attribut, 

situationer, socialt skikt eller aktiviteter. 

   Männen på de gotländska bildstenarna avbildas med flertalet dräkter som alla ger dem en 

stor rörelsefrihet som består av en knäkort dräkt med byxor/bara ben (Göransson 1999:37f). 

De manliga dräkterna hindrade således inte mannen i fysiskt arbete eller att komma i en snabb 

och obehindrad rörelse. Normen för manligheten på bildstenarna är således rörelsefrihet, trots 

de dräktvariationer som finns gestaltat går ingen emot denna norm (Göransson 1999:40).  

   Utifrån bildstenarna kan således den kvinnliga normen sägas varit återhållsam med armar 

och händer som de enda fria kroppsdelar som kunde föras i fysiskt arbete, såsom exempelvis 

textilhantverk. Den manliga normen har varit mer rörlig med en klädsel som möjliggjorde hårt 

kroppsarbete och fria rörelser. Emellertid är det diskutabelt hur representativt detta är för det 

gotländska samhället, dock kan normerna förväntas ha utgått ifrån det egna samhället och har 

således inte avbildats direkt ur luften. 

   I studier av de verkliga medeltida dräkterna för kvinnor och män överrensstämmer 

avbildningen på bildstenarna med verkligheten. Kvinnornas klädsel under medeltiden bestod 

vanligen av fotlånga och raka tyger som satt fast med ett bälte (Gutarp 1995:14). Männens 

klädsel utgjordes av knäkorta dräkter, men i de högre samhällsklasserna var det vanligt att 

bära hellång dräkt då detta associerades med värdighet (Gutarp 1995:8). Således kan även 

kvinnans normerande hellånga dräkt på de gotländska bildstenarna ses ur detta perspektiv, där 

det kunde var ett tecken på värdighet och status (Göransson 1999:38).  

   Den manliga klädseln på de gotländska bildstenarna avbildar en klädsel som slutade vid 

knäna med tillhörande byxor under, överrensstämmer med vad som framgår av GL. I paragraf 
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33 lyder ”river du sönder någons kläder, böta för överklädnaden en öre, för kjolen två örar, 

för kläder närmast kroppen åtta örtugar och gör alla mannens kläder hela och lika goda som 

de vore förut. Kläder närmast kroppen äro särk och skjorta, byxor och hatt. De äro alla lika i 

värde, vilket av dem som blir sönderrivet. Om det kommer på huden och blir sår, då bötar du 

både för sår och kläder” (Holmbäck, Wessén 1979:219).  

   Studeras de gotländska dräkterna såsom de avbildats i kyrkokonst som glasmålningar och 

stenskulptur överrensstämmer dessa med den framförda bilden. Undantag är män ur övre 

samhällsskikten som vanligtvis bar långa dräkter som tecken på deras ställningar. 

   Gutarp (1995) tar upp flera exempel på gotländsk kyrkokonst som överrensstämmer med 

ovan framförda bild, dock utgörs dessa av naturliga skäl av bibliska bilder. Emellertid framför 

hon att klädseln kan anses medeltida då konstnären utgått ifrån samtiden då de inte haft 

kunskap om klädsel på Jesus tid (Gutarp 1995:6). Fyra avbildade tjänarinnor från Martebo 

och Stånga kyrka bar alla lång dräkt med stor vidd och bärandes offerljus, korg, kärl, korg och 

dryckeskärl i ena handen. Sannolikt är dessa kvinnofigurer hämtade ifrån samma bibliska 

scener (Gutarp 1995:68ff). På den förstnämnda kyrkan avspeglas ännu en biblisk scen med 

herdar (manliga). Hedarna har knäkorta kjortlar och hättor i midjehöjd, den ena har en stav i 

handen och den andra en säckpipa (ibid:72). Personer som innehaft inflytande och makt i 

samhället avbildas med lång klädsel; i domkyrkan i Visby avbildas vad som troligen är 

kapellets egna byggmästare med lång dräkt och detaljrika utformningar, i kyrkan i Stenkyrka 

avbildas en rik man på en gravsten med lång klädsel ner till fötterna (Gutarp 1995:74f:78f). 

Ett annat exempel på kvinnlig klädsel med hellånga dräkter ner till fötterna utgörs av mötet 

mellan Maria och Elisabeth i Burs kyrka (Gutarp 1995:76).  

   Gällande fönstermålning finns bland annat Adam och Eva avbildade i kyrkan i Hejde där 

Adam återspeglas i rörelse där han står på åkermarken med en spade i händerna. Eva sitter 

ned bredvid med en slända och hon bär inga skor utan är barfota under den hellånga dräkten. 

Adam bär skor, hosor och en kjortel som han dessutom dragit upp (Gutarp 1995:82) och är 

tydligt i arbete med åkermarken. Som tidigare nämndes är dessa avbildningar ytterst vanliga 

där Adam är i arbete med jorden och Eva som spinner och passar barn (Andersson 2002:112, 

Myrdal, Bäärnhielm 1994:41). 

   Av detta borde slutsatsen kunna dras att kvinnligt och manligt på Gotland upplevts olika där 

den sistnämnda varit friare i sitt handlingsmönster än den förstnämnda, som varit mer 

begränsad. Det ligger således nära till hands att dra analogier till GL som nämner männens 

resor och rörelsefrihet medan kvinnorna framställs som knutna till barn och hem.  
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   När det kommer till figurernas tillhörande föremål på bildstenarnas kan ytterligare analogier 

dras därhän; där de kännetecken kvinnor förknippas med på bildstenarna är uteslutande 

dryckeshorn och sittandes i hästvagn (Göransson 1999:49:58). Männens anknutna 

kännetecken är ridandes till häst, vapen och skepp (Göransson 1999:58). Detta kan möjligen 

kopplas till kvinnligt och manligt rörelsemönster där kvinnligt på ön indikerar att varit knutet 

till hemmet (kärl, drycker) och manligt till ett större rörelsemönster (resor till och från 

gården). 

 

3.4.2 Fårö 

Per Arvid Säve levde mellan åren 1811-1887 och var bland annat författare, folklivsforskare   

och samlare. Han nedtecknad Fåröboarnas arbetsår, sannolikt med start från året 1849 

(Brogren 2001:57). Säve omnämner inledningsvis hästen som bondens viktigaste 

arbetskamrat på gården, där de även lade ner mycket omsorg och skötsel på sina hästar. 

Hästen lämpade sig väl på Fårö då de kunde hantera steniga åkrar och hårt vinterväder på ett 

helt annat sätt än oxar (Brogren 2001:60).  

   Under vintern kom även hästen till stor användning då männen åkte ut på skogsarbete långt 

ifrån gården; husfrun lagade mat inför resan medan mannen ordnade hästens släde och 

utrustning. I skogen fällde männen träd och högg sågstockar, byggnadsvirke och ved hela 

dagar under en månad. De lämnade gården vid fyra på morgonen och kom tillbaka vid fem-

tiden på eftermiddagen. En annan vintersyssla var bondens skötsel av lammen som skulle 

släppas ut i skogen på morgonen och tas in på kvällen (Brogren 2001:60f). På vintern hade 

vidare männen gemensamt vinterfiske med fiskenät som lades ut tvärs över en vik och således 

stängde in fisken. Gädda, abborre och id var de fiskar som fångades (Brogren 2001:61). 

Förutom fisket var även sjöfågeljakt på vintern viktigt som togs vid i strömt vatten, vilket inte 

frös till is. Fågelsnaror sattes här upp och vanligen handlade fångsten om alfågel och knipa, 

men även skrak och ejder. Fåglarnas dun och fjädrar användes till sängkläder och fågelköttet 

konsumerades (ibid). 

   Säve pratar om ”vårvinter”, innan våren helt tog sin början och perioden syftar till februari 

och mars. Släken (tången) som tagits upp på hösten kördes nu ut på åkrarna av bonden och 

hans hästarm, då den användes som gödsel. Även säljakten inleddes nu, vilket var en 

gemensam aktivitet för männen. Ett par män gick då ut på isen flera mil ifrån land för att jaga 

den.. Säve berättar vidare att männen var borta från två, tre på morgonen till tio, elva på 

kvällen (Brogren 2001:61f). 
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   Under mars månad åkte bonden ut och hämtade hem den huggna veden i skogen, ytterligare 

klyvning genomfördes sedan på gården beroende på virkets ändamål. Detta omnämns som ett 

mycket tungt arbete där vänner och bekanta fick hjälpa till. Vid dåligt väder inhämtades 

skogsvirket, men vedklyvningen lades då på framtiden och männen sysslade istället med att 

laga snaror, band nät och liknande småsysslor (ibid). 

   Våren började i april månad och männen fiskade efter id, strömming och ål; Säve nämner att 

fisken sedan gavs till kvinnorna som rensade och saltade den medan garnen reddes ut 

tillsammans. Idfisket var också en gemensam manlig aktivitet där de spände upp näten med 

sänken i botten och kvinnor och barn skrämde in fisken i nätet (Brogren 2001:62). På våren 

började även bondens arbete med åkerbruket, första steget var vårplöjning, sedan spreds 

gödsel ut och därefter såningen. Kvinnorna arbetade på ängarna med lövräfsning (Brogren 

2001:63). I slutet av maj jagas fåren ihop på utmarkerna och för hand tas sedan deras ull om 

hand. Det är även nu som männen börjar sätta ut fågelsnaror vid havet för att fånga ejder, 

skrake och svärta. Denna aktivitet fortsätter fram till midsommar och infångade strandskator, 

trutar och tärnor släpps fria då de anses som onyttiga. Såsom på vintern används deras dun, 

fjädrar och kött. Mellan maj och jul pågår även torskfisket till havs för bonden (Brogren 

2001:63f).  

   Under sommaren körs gödslet för höstsädet ut och blandas med jorden genom en andra 

plöjning. Före midsommar förbereds tjärbränningen där ruttna delar och bark rensas bort från 

virket och vid midsommar börjades den, som var en syssla som involverade flera män. Ett 

annat sommararbete var att slå och vända på höet på ängarna och fisket pågick med flundra, id 

strömming, torsk och ål. Vid midsommar åkte männen också till staden och sålde tjära eller 

fisk om det fanns tillgängligt och köpte det som behövdes såsom salt (Brogren 2001:64). 

   Under sensommaren skördas råget, tröskas och sås, även rensningen börjas där kvistar 

huggs av, löv rensas undan och torkas (Brogren 2001:69). 

   På hösten tas potatisen upp och säljakten med sälnät påbörjas för männen. Säve nämner att 

sälarna sedan fördes hem till gården där kvinnorna flådde och tog hand vara på säldjurens 

kroppar. Fiske efter abborre, flundra, gädda och sik fiskas nu också med nät (Brogren 

2001:70). Under senhösten klipps lammen, slaktas och släpps på bete. Både män och kvinnor 

beger sig sedan ner till stränderna och samlar ihop högar med släke, som ska torkas och 

användas till gödsel (Brogren 2001:71). I november och decembermånad ger sig männen ut 

till sjöss och ”driver”, det vill säga ligger till sjöss i flera nätter och fiskar strömming med ett 

långt garn efter båten, utsträckt av flöten och tyngder. Här skriver Säve att kvinnor kunde 
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närvara i denna aktivitet (Brogren 2001:72f). Ibland ger bonden sig ut till skogen och gräver 

upp stubbar, de ligger sedan kvar i skogen innan de körs hem, klyvs och huggs till. Detta sker 

dock inte varje år och är ett mycket tungt arbete, emellertid hjälper kvinnor till ibland. Säve 

skriver slutligen att bonden utöver detta exempelvis skulle smida, bygga, snickra, sköta 

bröllop, begravningar, möten och barndop (Brogren 2001:74). 

   Gällande kvinnans arbeten är han mer sparsam, men han skriver att de förutom att baka, 

brygga öl och laga mat även arbetar med ull, spinner, tvättar, varpar, väver, gödslar åkrar, slår 

hö, skördar och tröskar, klipper fåren, slaktar och tar upp potatis (Brogren 2001:75f).  

 

3.5 Gården på Fårö 

Grävningarna på gården påbörjades år 2000 genom ett samarbete mellan Länsstyrelsen på 

Gotland, Länsmuseet på Gotland och Vuxenskolan i Lärbro och avslutades sommaren år 2009 

(Wickman-Nydolf 2009:4). Grävningen har skett i 1 x 1 meters rutor, i olika stick (1, 2 och 3) 

och jorden har sedan sållats (Wickman-Nydolf 2007:6). Då kulturlagret är så pass tunt 

kommer dock inte lagergrävningen att tas i beaktande i studien Mestadels av grävningarna har 

koncentrerats till Hus 1 och Hus 2, där endast en mindre del av Hus 3 undersökts. 

Frågeställningarna inför varje års sommargrävning har främst gällt husens datering och 

funktion (ibid:4). 

   Gården har behandlats tidigare i ett par uppsatser och då både arkeologiskt och osteologiskt. 

Den som först behandlade gården var Larsson (1997) då han gav husen en tolkning som sedan 

förkastades av förgående studie (se vidare Lindström 2009). Larsson menade att gården från 

början bestod av två gårdar där den förstnämnda användes under yngre vikingatid, under 

1100-talet delade sedan gården på sig så att två gårdar uppstod. Möjligen kan det även här ha 

rört sig om en dubbelgård, framlägger han. Den ena gården övergavs under 1300-talet 

samtidigt som den andra gården skulle ha flyttat till lokaliseringen för den nutida, historiska 

gården. Hus 1 och Hus 2 ansåg han utgöras av två boningshus (Larsson, 1997:10ff). 

Emellertid går författarens egna tolkningar stick i stäv med detta där inget belägg för två 

gårdar på platsen kunde ses efter analysen, inte heller överrensstämmer dateringarna där Hus 

1 använts mellan ungefär år 1300 e Kr fram till år 1530 e. Kr samt Hus 2 mellan år 1250 e. Kr 

till ca år 1450 e. Kr. Slutligen har Hus 1 tolkats som ett boningshus och Hus 2 som ett 

verkstadshus (Lindström, 2009:46). I samma studie framkom det att flintslagning, 

textilhantverk, smide samt matberedning och matlagning förekommit på gården (Lindström 

2009). 
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   Det osteologiska fyndmaterialet har delvis behandlats av Härlin (2007) där hon analyserade 

sälben från Hus 2 och kom fram till att tre olika sälarter runt Fårös kuster jagades; gråsäl, 

knubbsäl och vikare. Hon påträffade även ben av andra djurs närvaro på gården, närmare 

bestämt får, nöt, häst, lamm och svin (Härlin 2007). Den som emellertid behandlat större 

delen av gårdens påträffade benmaterial är Sabine Sten, lektor i osteologi på Högskolan på 

Gotland. Hon har påträffat följande boskapsdjur i benmaterialet; häst, nöt, får och svin, 

tamhöns, även hund och katt har funnits på gården (Sten 2007:37). Hon ser även närvaron av 

fåglar och fisk, som visar att sjöfågeljakt och fiske varit en viktig aktivitet.  Fåglarna utgörs 

förutom av tamhöns av häger, gås, gräsand, vigg, knipa, alfågel, svärta, ejder, små- och 

storskrake, trana, tordmule, berguv och kråka (ibid). Gällande fisket har torsk, lax, plattfisk, 

stör, gädda, mört och id fiskats. Jakt på landdjur kan knappast anses som belagt med endast få 

ben från ekorre och hare, således verkar det inte ingått i det vardagliga gårdslivet. Däremot 

har säljakten varit betydande och en aktivitet som inträffat året om (Sten 2007:36f), enligt det 

osteologiska materialet. Även en gårdssmedja har funnits på gården utifrån mängden slagg 

som påträffats, där föremål till jakt, fiske och mindre föremål såsom spikar, hästskosömmar 

och så vidare tillverkats (Sten 2007:36). 

 

4.  PRESENTATION AV MATERIALET 

4.1 Gutalagen 

Gotland var under medeltiden ett bondesamhälle och närvaro av ett inhemskt kungadöme 

nämns inte i GL. På ön styrde bönderna utifrån olika ting och innehade inflytandet 

(Holmbäck, Wessén 1979: lxxxii). Trots att det inte funnits en stormannaklass på ön gör GL 

ändå skillnad på människor och värderar dem olika. Den största skillnaden gällande 

rättigheter och skyldigheter har förelegat i etniciteten, där personer av gutnisk härkomst alltid 

värderats högre än de med icke gutnisk härkomst (Holmbäck, Wessén 1979:lxxiii, Göransson 

1999:267 ). De ofria värderades alltid lägst av alla människor och detsamma var gällande för 

icke gutniska personer i jämförelse till de av gutnisk härkomst (Holmbäck, Wessén 1979). 

Men i lagen ses också en skillnad på män och kvinnor, där den manliga dominansen är väldigt 

stor. 

   De kapitel som omnämner kvinnan rör uteslutande arvsregler, hennes ekonomiska och 

rättsliga ställning samt äktenskapet (Holmbäck, Wessén 1979). Det allmänna språket har 

manlig orientering och dessa är i övervägande majoritet mot kvinnliga böjelser. En 

mångfaldighet av manligheter kan urskiljas i lagen; exempelvis bönder, husbonde, 
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sockenmän, tingsmän, präst, munk, träl och biskop, då i motsats till kvinnor där olika 

kvinnligt ofta knyts till barn och barnafödande med gridkvinna, grannkvinna och 

vittneskvinnor vid barnfödsel (Holmbäck, Wessén 1979). Det var dessutom endast i dessa 

situationer som GL omnämner vittnen av kvinnligt kön (ibid). En manlig majoritet är 

övervägande i lagen och kvinnorna hamnar i bakgrunden både språkligt och i lagparagraferna. 

     I GL råder det inte några tvivel om att kvinnan stod under ett manligt förmyndarskap och 

att hon inte själv ansågs kunna ta ansvar över sina tillgångar eller föra sin egen talan. 

Citatet”… med närmaste fränders och sockenmäns tillsyn, så att hon ej må oförståndigt 

förbruka sin egendom.” (Holmbäck, Wessén 1979:225) rörande jordegendomar styrker denna 

iakttagelse. Manliga släktingar förde vidare sin egen såsom kvinnans talan i tingsärenden, 

vilka vanligen bestod av fadern, bröder och söner, de vittnen och edsmän som krävdes var 

även de alltid män (Holmbäck, Wessén 1979). 

   Kvinnorna stod således alltid under ett manligt förmyndarskap och ansågs inte kunna klara 

sig själva. Vidare framgår det av arvsreglerna att mannen hade förtur där en dotter först ärvde 

sina föräldrar om det inte fanns några söner och då vanligen med andra släktingar. Detsamma 

gällde när en kvinna och en man låg lika i släktskap då mannen alltid hade förtur (Holmbäck, 

Wessén 1979:219ff). Gällande de kvinnor som inte var av gutisk härkomst ärvde döttrar 

hälften av vad söner gjorde (Holmbäck, Wessén 1979:225).  

   Utifrån GL förstås det att äktenskapet var en släktfråga och kvinnan och mannens släkter 

upprättade ett avtal sinsemellan. Det framstår som om detta vanligen skedde på mannens 

initiativ som bad kvinnans förmyndare om lov. I GL anges att hennes förmyndare diskuterade 

och beslutade tillsammans med hennes andra manliga släktingar om giftermål. Dessa 

förhandlingar skedde sedan även med mannens (manliga) släktingar (Holmbäck, Wessén 

1979:273). Parets samtycke till äktenskapet, eller kanske främst kvinnans nämns inte och 

verkar inte varit betydande. Att emellertid gifta sig med en kvinna utan hennes fars/brors eller 

släkts samtycke bötlades, men ingenting nämns i GL om att äktenskapet skulle ha upphört 

(Holmbäck, Wessén 1979:223).  

   Detsamma gällde om en man med våld tog en kvinna till hustru utan hennes förmyndares 

eller släkts medgivande där ”… då råder de som föra hennes talan över hans hals eller 

mansbot…” (ibid). Männen fick således bestämma över mannens öde eller få rätt till höga 

böter; dessa varierade huruvida kvinnan var gutisk eller inte, men böterna tillföll dock inte 

kvinnan själv (ibid). Att en kvinna skulle kunna inleda ett äktenskap utifrån samma premisser 

nämns inte alls och har således sannolikt ansetts som otroligt. 
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   Kvinnan skulle sedan ledsagas till bröllopet av tre manliga vänner till hennes blivande man 

(Holmbäck, Wessén 1979:225) och fick således inte ta sig dit på egen hand. Detta visar att 

kvinnan hade en begränsad rörelsefrihet; hon hämtas och ledsagas fysiskt av män från sin fars 

hemort till hennes makes hem (Göransson 1999:265). 

   Utifrån GL framställs sedermera mannens rörelsefrihet som mycket stor och även att det var 

han som hade ansvaret för gården. Liknande formuleringar såsom ”… före alla mäns 

såningstid …” (Holmbäck, Wessén 1979:211) och ”… med hö och humle förde han hem …” 

(ibid:207) är vanligt förekommande och gör att männen förknippas både med arbetet på 

gården och med de resor som krävdes till och från gården. Närvarande i lagtexten är mer 

exakta formuleringar för bondens resor till handelsplatser, resor till häst/oxe och vagn eller 

endast till häst (se t ex Holmbäck, Wessén 1979:209). Lagen föreskriver också att 

skogsarbetet utfördes av män (se Holmbäck, Wessén 1979:226f:240), även att de högg ved 

och hade ansvar för åkerbruket (se Holmbäck, Wessén 1979:237:242). 

   Gällande kvinnans vardagsliv och aktiviteter nämns väldigt lite, förutom då att hon har 

ansvaret för barnens omvårdnad (Holmbäck, Wessén 1979). I de äldre nordiska lagtexterna 

står det således att det var kvinnans uppgift att sköta om barnen medan mannen (fadern eller 

annan manlig förmyndare) hade det ekonomiska ansvaret över barnen (Göransson 1999:272). 

Även i GL nämns detta; där fadern var ekonomiskt ansvarig för sina barn och även de oäkta, 

och där kvinnan var ansvarig för barnen (Holmbäck, Wessén 1979:221ff:216). 

   Kvinnan omnämns tämligen mycket trots att lagen tydligt sätter mannen främst. Emellertid 

är det mest gällande deras rättigheter och detta behöver inte innebära att kvinnorna hade ett 

stort skyddsnät eller många likvärdiga rättigheter. Det indikerar snarare på en syn på kvinnan 

som mindrevärdig då hon vanligen utgjorde offret i samhället; hon var den som råkade ut för 

männens brott och kunde själv inte begå några egna. Det framgår vidare mycket tydligt i GL 

att kvinnor ingalunda ansågs jämlika med männen utan alltid innehade en lägre ställning i 

förhållande till dem. Kvinnan har vidare ärvt först i andra hand och hennes samtycke till 

giftermål omnämns inte heller. Alltsammans talar om att kvinnan haft en undanskymd 

ställning i samhället och bevisligen i både lagstadgan och i ideologin, jämfört med mannen. 
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4.2 Undersökningsområdet 

Figur 1. Undersökningsområdet (från Wickman–Nydolf, G 2008). 

Platsen för gården ligger på norra Fårö, i Langhammars 1:9 och är ett kalt och stenigt område. 

De båda husen (se figur 2 och 3) ligger på en svag upphöjning i landskapet (Lindström 

2009:12) och fungerade sannolikt under medeltiden som ett bostadshus och ett verkstadshus 

(ibid:43). Båda husen bestod av trä uppfört i skiftesverksteknik, så kallade bulhus med en lagd 

stensyllsrad mellan mark och hus (Wickman-Nydolf 2009:7ff). Husen låg vidare endast 18 

meter ifrån varandra och gör det således än idag (Wickman-Nydolf 2006:5). 

   I omgivningen finns det enligt Riksantikvarieämbetet flertalet husgrunder och 

fornlämningar med RAÄ NR mellan 82-91, vilka exempelvis utgörs av avfallshögar, 

stensträngar och medeltida husgrunder (FMIS). Lämningar av odlingsytor och stensträngar 

kan idag ses i landskapet, dock har området utifrån kartmaterialet fungerat som ängsmark 

under 1600-talet och fram till 1800-talet (Wickman-Nydolf 2008:4), möjligen härrör dessa 

fornlämningar från gårdens användningstid men detta är dock osäkert. För en utförligare 

områdesanalys hänvisar jag till min tidigare studie (se Lindström 2009). 
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4.2.1 Hus 1 

Figur 2. Hus 1. Husritning upprättad av Dan Carlsson 2009. Planritning av Gunilla Wickman-Nydolf 2006, 
rutor korrigerade av författaren. 

    

Hus 1 uppfördes kring 1300-talet och ödelades under 1500-talets första hälft, i enlighet med 

förgående studie av fyndmaterialet och C14-dateringar (Lindström, 2009:43). Huset har 

utgjorts av ett boningshus (Lindström 2009:42) och storleken på huset är cirka 6,5 meter x 13 

meter och är således rektangulärt. Det är uppfört på syllstensrad, uppfördes i trä i 

skiftesverksteknik med en nordvästlig - sydöstlig orientering (Wickman-Nydolf 2006:4:8). 

Inom huset finns det två rum samt ett mindre utrymme och det sistnämnda har blivit tolkat 

som ett förråd eller en mindre verkstad (Lindström 2009:44). I förgående studie framkom det 

vidare att rum 2 sannolikt utgjorts av huvudrummet, vilket grundas på att rum 1 är betydligt 

mer fyndfattigt. Runt eldstaden påträffades koncentrationer av flinta och kärl/keramik och det 

var även i rum två som de grövre järnföremålen samt personliga föremål inom huset 

påträffades. I det lilla utrymmet i nordväst fanns uteslutande mest slagg inom huset, den 

högsta koncentrationen återfanns dock utanför utrymmets ytterväggar (Lindström 2009). 
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Längst husets långsidor på utsidan påträffades främst grövre järnföremål, redskap och vapen. 

Slutsatsen är att fynden i Hus 1 tenderar att gradvis öka i nordvästlig riktning där rum 1 är 

väldigt fyndfattigt, för att i rum 2 öka och utgöra mestadels av samtliga fynd i huset. Mest 

fynd har samlats i rum 2 nordvästra del, med undantag från flinta och kärl som koncentreras 

till rummets början och mitt, i och med eldstaden (Lindström, 2009). 

   

4.2.2 Hus 2 

Figur 3. Husritning upprättad av Dan Carlsson 2009. Planritning av Gunilla Wickman-Nydolf 2009.  Rutsystem 
pålagt av författaren för Hus 2 återges i Bilaga 2. 
 

Hus 2 användningstid är mellan 1250-talet och 1450-talet, således har huset varit samtida med 

Hus 1 under ungefär 150 år. Fyndspridningen i Hus 2 är vidare mycket jämnare än den i Hus 

1, där inget rum kan utpekas som att ha varit mindre använt. Den största skillnaden som 

skiljer rummen åt i enligt med fyndspridningen är att rum 2 har majoriteten av husets samtliga 

redskap inom sig (Lindström, 2009:25:43). Hus 2 har sannolikt fungerat som ett verkstadshus 

(Lindström 2009:42) och i enlighet med förgående hus är det orienterat i nordväst-sydöst och 

uppförts med samma byggnadsteknik. Storleken överrensstämmer vidare tämligen bra med 

Hus 1 då huset har de ungefärliga måtten 6,2 meter x 14,2 meter. Emellertid består huset 

ifråga istället av tre stora rum (Wickman-Nydolf 2009). Både rum 1 och rum 3 har en eldstad 

längs ena långsidan, där eldstaden i rum 3 även sträcker sig in i rum 2 (ibid). En hypotes som 

framlades i förgående studie var att rum 2 fungerade som ett förråd till verkstadshuset ifråga, 
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detta var emellertid långt ifrån säkerhetsställt och grundades på de redskap, stora järnföremål 

och verktyg som påträffats inom rummet (Lindström 2009:43f). 

    

4.3 Fynden i UO 

När UO grävdes ut överlappade flera rutor intill yttervägen med området utanför, således har 

den närmaste rutan utanför väggarna medräknats i vissa rum. För att vidare underlätta för 

analysen har resterande rutor också hänförts till närmaste rum. Rutornas indelning presenteras 

närmare i Bilaga 1, i nedan fyndtabeller står rutorna utanför huset inom parantes. De båda 

summorna utgör således det totala antalet fynd i UO. När det kommer till analysen kommer 

dock ”inom” och ”utom” ytterväggen/huset att nämnas för att specificera föremålens 

placering ytterligare. Gällande Hus 1 och den fjärde kolumnen ”utanför västra långsidan” 

avses de rutor som ligger en bit bort ifrån huset och inte direkt intill husvägen. För en djupare 

granskning av rutornas placeringar se planritningen i kapitel 4.2 gällande Hus 1 samt Bilaga 2 

för Hus 2.  

   Urvalet av fynden för analysen har grundats på fynd som direkt indikerar på en 

gårdsaktivitet och här har förgående studie bidragit. I denna framkom inte endast närvaron av 

olika gårdsaktiviteter, utan även personliga föremål behandlades vilka bådadera varit 

användbara i denna studie. Dock skiljer sig utgångspunkterna i båda studierna vilket innebär 

att fyndkategorierna modifierats inför denna (se vidare Lindström 2009).  

   Som nämndes tidigare är förekomsten av fiske, säl och sjöfågeljakt belagt likväl som smide 

(Sten 2007:36f). I förgående studie framkom det som ovan nämnts textilhantverk, 

matberedning, matlagning, flintslagning och smideverksamhet som aktiviteter (se Lindström 

2009). Redskap har således ansetts som relevanta för studien, dock inte tillverkade föremål 

eller slagg, vilket främst är gällande smideverksamheten. Detta antagande grundas dels på 

förgående studie, dels på att tillverkade fynd inte utgör belägg för aktiviteterna ifråga utan 

mer resulterandet av dem, dels gällande smedjan att den inte förelagat i UO. 

   De personliga föremålen som i förgående studie kategoriserades, har som nämndes ovan 

korrigerats och detta utifrån vad som ansetts indikera på kvinnligt och manligt. Egna 

empiriska studier av påträffade ringar i UO har dock kraftigt reducerat antalet ringar då 

relevansen legat på fingerringar. Ringar av de olika föremålsslagen har registrerats och 

genomgången av dessa föremål lämnade endast fyra möjliga fingerringar kvar; tre i Hus 1 och 

en i Hus 2. Dessa utgörs av en ring i vardera rutan 51, 53 och 55 (Hus 1) samt en ring i ruta 

192 (Hus 2).    
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   Den totala fyndmängden med relevanta fynd i UO uppgår till totalt 1083 stycken, jämfört 

med den totala fyndmängden på 11 458 stycken. Det ska dock tas i beaktande att endast 

mängden spik i UO uppgår till 2324 stycken, därtill tillkommer det nitar, slagg, beslag och så 

vidare, vilka utgör stora fyndkategorier (se bilagor 3, 4 och 5). 

Tabell 1. Fyndlistan för Hus 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2. Fyndlista för Hus 2. 
 

 

 

Hus 1 Rum 1 Rum 2 Utrymmet Utanför 
(västra 
långsidan) 

Mellan 
rum 1 och 
2 

Kärl 8 (25) 52 (25) 2 (3) 43 4 
Keramik 6 (15) 15 (4)  25 
Flinta 0 (2) 43 (6) 6  36 
Hästskosöm 10 (6) 4 (6) 4  5 
Kniv 6 (4) 33 (7) 10  9 
Pärla 1 5   
Fingerring 0 (1)  2   
Sölja/spänne 1 (2)  4  
Dräktnål  1   
Nål  2   
Kittel 0 (2)    
Sänke  0 (2)   
Pil 0 (2)   4 
Hästsko  2 (2) 3  

Hus 2 Rum 1 Rum 2 Rum 3 
Kärl 8 (35) 42 (18) 58 (36) 
Keramik   0 (5) 
Flinta 8 (3) 13 (38) 58 (38) 
Hästskosöm 19 (4) 8 (14) 17 (7) 
Kniv 16 7 (9) 6 (15) 
Fingerring   1 
Pärla 1 4 1 (2) 
Spänne/sölja 1  2 (7) 
Hake/hyska  0 (2) 1 
Tånge  3   
Pincett  1  
Navare  1  
Yxa 1   
Bryne 1 1 2 
Nål 2 1 3 (4) 
Munstycke 
blästerugn 

 1  

Sänke  2  7 
Sländtrissa  3 1 
Hästsko  2 (1) 3 
Pil  5 (2) 2 (1) 
Nyckel  2 0 (1) 
Degel 11   
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Ruta Föremål Antal 
(fragment) 

Material Hus Ruta Föremål Antal 
(fragment) 

Material Hus  

9 Nyckel? 2 Järn 1 127 Gryta? 2 Kopparleg 2 

29 Kniv? 2 Järn 1 154 Kniv? 2 Järn 2 

39 Nålhållare? 2 Kopparleg 1 160 Sänke/trissa? 2 Sten; 
ospec 

2 

55 Nål? 2 Järn 1 160 Nål? 3 Kopparleg 2 

55 Ljuster? 2 Järn 1 162 Nål? 4 Järn 2 

55 Kniv? 4 Järn 1 162 Kniv? 8 Järn 2 

55 Nyckel/ring/krok 3 Järn 1 163 Nål? 1 Kopparleg 2 
56 Knivskaft? 2 Järn, 

kopparleg 
1 163 Nål? 2 Järn 2 

56 Knivskaft? 2 Ben 1 163 Kniv? 4 Järn 2 

56 Knivblad? 2 Järn 1 163 Navare? 2 Järn 2 

59 Sänke? 2 Bly 1 166 Kniv? 2 Järn 2 

61 Lieskaft? 2 Järn 1 168 Hästsko? 2 Järn 2 

62 Kniv? 2 Järn 1 168 Hyska? 2 Ospec 2 
63 Kniv? 2 Järn 1 171 Nål? 2 Kopparleg 2 

     178 Metkrok? 1 Järn 2 

     179 Kniv? 6 Järn 2 

     184 Bryne? 2 Skiffer 2 
     184 Kniv? 2 Järn 2 

Tabell 3. Föremål med osäker tolkning. 

 

5. ANALYS 

5.1 Fyndmaterial och gårdsaktiviteter 

På gården har fiske, säljakt och fågeljakt förekommit såsom det redan framgått ur det 

osteologiska materialet (Sten 2007:46). Redskap ur fyndmaterialet som kan härröras till jakt 

utgörs av knivar, sänken, armborstpilar och pilspetsar (Sten 2007:36). Sänken användes både 

till fiske och fågeljakt (ibid). Påträffad metkrok och ljuster kan vidare hänföras till fisket 

(Orrling 2001:124). Även knivar kan hänföras till jakt och fiske i och med det förmodade 

arbetet med att döda, stycka, flå och ta tillvara på de olika djurkropparna. 

   Andra aktiviteter som utifrån fyndmaterialet förekommit på gården är smide, flintslagning, 

matlagning och textilhantverk (Lindström 2009). Till smidesverksamheten kan 

fyndmaterialets tångar, pincett, navare och ett munstycke till en blästerugn knytas (Gerdin, A–

L 2007:136). Även deglar kan troligen hänföras hit, då de fungerat som skyddande behållare 

mot elden vid metallhantering.  

   Gällande flintslagning är det dock osäkert om detta ska utgöras av ett eget hantverk då det 

troligen inte handlat om stenproduktion i en högre grad, åtminstone inte vad som är belagt för 

tillfället inom UO (Lindström 2009:38:44). De verktyg som vidare kan tänkas tillverkats 

såsom exempelvis skrapor, skäror och textilverktyg har inte heller påträffats i UO (Lindström 
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2009:38). Behovet av eldslagningssten för att kunna göra upp eld är också av stor vikt, särskilt 

då flintan koncentrerat sig runt eldstaden i Hus 1 (Lindström 2009:37). Flinslagning som ett 

eget hantverk och aktivitet används således med en viss restriktivitet i denna analys. 

   När det kommer till matberedning och matlagning kan föremål såsom kärl, keramik, kittel, 

grytor och knivar logiskt anknytas till detta. Till textilhantverk kan föremål ur fyndmaterialet 

utgöras av nålar, sländtrissor, saxar och brynen (Andersson 2002:211ff, Gerdin, A–L 

2007:136; Gutarp 1995:56f). Knivar kan dock rimligtvis tänkas varit användbara i 

textilarbetet och deras tillhörighet är problematisk att nå. Brynstenar måste vidare använts till 

att slipa vapen och redskap, således inte endast av nålbrynen till textilarbete. 

   Utifrån flertalet källor såsom bondedagboken från Norrland, GL samt Säves etnologi från 

Fårö har det framkommit att skogsbruket varit betydande på en gård, behovet av trävirke som 

förelegat på en gård kan inte heller överses. I fyndmaterialet kan träbearbetning såväl som 

skogsbruket således anses representerade av en yxa och flertalet knivar (Bringéus 

2003:68f:239f).  

 

5.1.1 Kvinnliga och manliga aktiviteter 

När det kommer till att hänföra de olika aktiviteterna till kvinnligt och manligt utifrån ovan 

presenterade fynd utgör litteraturen en central källa. I de generella såväl som lokala källorna 

finns åtskilliga exempel på vem som utfört de olika gårdssysslorna och dessa är i mycket hög 

grad överrensstämmande med varandra.  

   När det kommer till textilhantverk skildras detta uteslutande som en kvinnlig syssla och 

detta genom flera olika tidsperioder. Under vikingatid och medeltiden beläggs detta av att 

textilredskap uteslutande påträffas i kvinnogravar under båda perioder ifråga (Andersson 

2002:211). Även bibliska framställningar av Eva i den medeltida kyrkokonsten styrker detta 

då hon vanligen arbetar med textilhantverk (Andersson 2002:211, Myrdal, Bäärnhielm 

1994:41). Aktiviteten som kvinnlig finns även belagt i Gotlands kyrkokonst (Gutarp 1995) 

samt på de gotländska bildstenarna där den kvinnliga dräkten kan tolkas som gjord för stilla 

kroppsrörelser som lämnat armar och händer fria (Göransson 1999:38). Textilhantverket i den 

medeltida byn Skramle och på den medeltida gården Skinnerud har vidare blivit tolkat som en 

kvinnlig aktivitet (Svensson 2005, 2008) och studeras etnologier från senare tid 

överrensstämmer detta mönster återigen. I den norrländska bondedagboken från början av 

1900-talet skildras textilhantverket som en kvinnlig syssla, som förutom att ge kvinnor en 

acceptabel anledning att lämna gården åtnjöt även skickliga väverskor och spinnorskor en 
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högre ställning (Johansson 2002:192ff). Utifrån ett lokalare perspektiv nämner Per-Arvid 

Säve (1811-1887) att textilhantverk varit en syssla som kvinnor på Fårö åtog sig under 1800-

talet (Brogren 2001:75f). 

   En annan aktivitet som säkert torde kunna anses som kvinnlig är matberedning/matlagning. 

Även i detta fall är beläggen för denna tolkning mångfaldiga; på Fårö under 1800-talet var det 

kvinnorna som rensade och saltade fisk, tog hand om sälkropparna som fördes hem av 

kvinnor till gården, kvinnorna bakade, lagade mat och bryggde också öl (Brogren 2001). 

Även här kan de medeltida dräkterna föras in; då de utifrån de gotländska bildstenarna inte 

varit lämpade för fysiskt arbete (Göransson 1991:38) och dessa avbildade dräkter är något 

som stämmer överrens med den autentiska medeltida klädseln. Utifrån GL är det tydligt att 

kvinnor hade ansvaret för barnen, således ligger det nära till hands att anta att föda varit en 

stor del av barnens omvårdnad (Holmbäck, Wessén 1979:216). På de medeltida gårdarna 

Skramle och Skinnerud som också studerats ur ett genusperspektiv har matberedning och 

matlagning ansetts blivit utfört av kvinnor (Svensson 2005, 2008). Slutligen visar de 

medeltida mirakelberättelserna att unga flickor hjälpte till på gården med maten och uppehöll 

sig runt eldstaden. Mirakelberättelserna berättar vidare att de kvinnor som omnämns var 

knutna till mat då de bakade, hämtade vatten och bryggde (Myrdal, Bäärnhielm 1994:43), vad 

som får förmodas utgjorts av öl. Vidare var det en kvinnlig uppgift att kontrollera förråd och 

över nycklar till detsamma (Orrling 2001:177, Andersson 1995:211), ett samband torde 

således kunna ses med den föda som förvarats där.  

   Jakt på säl, fågel och fisk har belagts i UO osteologiskt (Sten 2007:46) och utifrån Säves 

redogörelse från Fårö har detta vidare varit gemensamma manliga aktiviteter. I en liten grad 

kunde kvinnor delta i fisket, detta gällde dock garnfiske där ett drivgarn lades efter båten. 

Uteslutande skildras dock fisket som en högst manlig aktivitet (Brogren 2001). Säve visar 

vidare detta mycket tydligt där endast män på Fårö deltagit i säljakt, fiske och fågeljakt året 

runt (ibid). Även i den norrländska bondedagboken från 1900-talet nämns fisket som en del av 

männens rörelsefrihet (Johansson 2002:187). I de medeltida skapelseberättelserna visar 

olycksfallen att männen vanligen råkade ut i sjönöd och isdrivning under fiske och säljakt. De 

berättar också att fiske var en av de sysslor som yngre pojkar fick åta sig (Myrdal, Bäärnhielm 

1994). På de medeltida gårdarna Skramle och Skinnerud associeras den generella jakten med 

manlighet (Svensson 2005, 2008). Utifrån den gotländska medeltida klädseln och bildstenarna 

var den manliga klädseln väl lämpad för tungt fysiskt arbete såväl som stora och snabba 

kroppsrörelser (Göransson 1999:40, Gutarp 1995:8). Även GL redogör för den manliga 
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klädseln där benen lämnades åtskilda och inte hindrade av löst, omslutande tyg (Holmbäck, 

Wessén 1979:219). 

   Skogsbruket och arbetet med trä skildras i bondedagboken från Norrland under 1900-talet 

som en manlig aktivitet (Johansson 2002:182:189:193), vilket även stämmer överrens med de 

medeltida mirakelberättelserna. Dessa nämner att männen arbetade i skogen dit även unga 

pojkar togs för att bistå i arbetet. Många manliga olyckor framförs vidare ha inträffat med 

yxor och trädfällning (Myrdal, Bäärnhielm 1994) Utifrån ett lokalt gotländskt perspektiv 

skildrar GL skogsbruket och tillhörande arbete som en manlig utförd aktivitet (Holmbäck, 

Wessén 1979:226f:240:237). Även Säves etnologi omnämner skogsbruket mycket detaljerat, 

han skildrar även vedhantering, klyvning, snickring och byggnadsarbete som uteslutande 

manliga åtaganden (Brogren 2001). Slutligen har även skogsarbetet på Skramle och 

Skinnerud ansetts utgöra en manlig aktivitet. 

   När det kommer till gårdens smidesverksamhet är det inte lika väl belagt; emellertid nämner 

Säve att det ingick i de manliga gårdssysslorna (Brogren 2001:74). Vidare har både Skramle 

och Skinnerud hänfört metallarbete till ett manligt arbete (Svensson 2005). Det ligger även 

nära till hands att tolka smidet som en manlig aktivitet då järnframställning generellt 

sammankopplas med män. Detta ligger i enlighet med gårdssmedjan, som vanligen var 

husbondens och/eller hans sons sfär (Orrling 2001:355). 

   Det specialiserade hantverket under medeltiden associeras främst med så kallade yrkesmän. 

Sådana hantverk utgjordes exempelvis av horn-, ben-, läder- och träarbete och olika 

metallarbeten (Orrling 2001:162f). Det ligger således nära till hands att tolka flinthantverket 

på gården som en manlig aktivitet, då detta i enlighet med yrkesmännen krävde både 

skicklighet och kunskap. Svensson härrör även i sin genusstudie stenslagning som en manlig 

aktivitet (Svensson 2005:163ff). Det är dock osäkert om den mängd flintaavslag som 

påträffats ska anses utgöra belägg för att en sådan hantverksaktivitet ägt rum, inga belägg 

finns dock för att det skulle varit en kvinnlig syssla då ingen annan källa omnämner 

stenarbete. Utifrån detta kan följande uppställning göras av kvinnliga och manliga 

gårdsaktiviteter; 

Aktivitet Kvinna  Man 
Textilhantverk X  
Säljakt  X 
Fiske  X 
Sjöfågeljakt  X 
Skogsbruk/trävirke  X 
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Tabell 4. Kvinnliga och manliga aktiviteter på gården. 
 

5.2 Kvinnliga och manliga föremål 

När det kommer till föremål som inte haft någon uppenbar praktiskt funktion och istället är av 

personlig karaktär såsom exempelvis spännen, fingerringar och pärlor måste dessa hänföras 

till genus på egen hand. I den medeltida klädesdräkten ingick det för både kvinnor och män 

olika föremål att hålla samman klädsel med såsom spännen, söljor, hakor och hyskor. Även 

fingerringar var någonting som var både kvinnligt och manligt, vilka förövrigt även bars på de 

yttre fingerlederna (Gutarp 1995:34ff). Av egna empiriska studier framkom det att av två 

ringar kan en utifrån storleken hänföras till kvinnligt och en till manligt. Den kvinnliga ligger 

i ruta 192 och den manliga i ruta 51. Två mindre ringar har vidare hittats som möjligen burits 

på yttre fingerlederna, av sin ringa storlek. Dessa påträffades i ruta 53 och 55 och har tolkats 

som kvinnliga ringar. 

   När det kommer till de hästskor och hästskosömmar som påträffats i UO talar mycket för att 

dessa ska hänföras till manligt. Säve beskriver hästen som bondens stolta ägodel (Brogren 

2001:60) och gällande de gotländska bildstenarna förekommer det aldrig att en kvinna sitter 

till häst utan alltid i vagn (Göransson 1999:58). Mannen och hästen har således starkt varit 

associerade till varandra. Hästskosöm kan vidare mycket väl tänkas ha burits omkring av män 

i deras fickor för att vara nära till hands vid behov och således avspegla ett manligt 

rörelsemönster (Svensson 2008:234). Att hästen sköttes om av bonden är väl belagt och den 

innehade en högre status än resterande boskapsdjur på gården (Bringéus 2003:118f) och i 

denna studie kommer således dessa föremål att hänföras till kategorin manligt. 

   Slutligen gäller det de nycklar som påträffats i UO och som kommer hänföras till kvinnligt. 

Detta utifrån källor som påtalat att det var kvinnors uppgift att kontrollera förråd och där 

nyckeln även var tecken på att hon var gårdsfrun (Andersson 2002:211, Orrling 2001:177). 

Detta framgår tydligt i den norrländska bondedagboken där ansvaret för hemmet låg på 

husfrun och hon var således mer bunden till gården än resterande kvinnor (Johansson 

2002:188). Även pärlor är något som ska betraktats som kvinnligt då det sannolikt ingick i det 

generella modet för kvinnor i Skandinavien och utgjorts av en kvinnlig accessoar (Svensson 

2008:201f:205). Av följande resonemang kan således denna sammanställning göras; 

 
 

Matberedning/tillagning X  
Smide  X 
Flintslagning  X 
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Tabell 5. Kvinnliga respektive manliga föremål 
* se förklaring i inledningen av detta kapitel (5.2). 

 

5.3 Neutrala fynd och osäkra föremål 

I det arkeologiska materialet finns vidare föremål vars tillhörighet har ett frågetecken, dessa 

kommer nedan utifrån ovan resonemang att hänföras till genus. Ett undantag finns som 

tidigare inte påträffats i UO och utgörs av ett föremål som osäkert blivit tolkat som ett lieblad. 

Lieblad användes till skörden och brukades oftast av män (Bringéus 2003:39). Emellertid 

nämner Säve att kvinnor slår hö och skördar (Brogren 2001:75f) och även Eva framställs på 

bibliska bilder med att hjälpa till med skörden (Andersson 2002:211). Aktiviteten var således 

inte endast kvinnligt eller manligt utförd. Att således tolka redskapet som ett manligt sådant 

blir ytterst tveksamt, här kommer istället redskapet betraktas som ett genusneuralt sådant. Det 

är vidare inte heller en säker tolkning av föremålet, vilket gör osäkerheten större. Således 

kategoriseras föremålen och sammanbinds med aktiviteter på följande sätt där förkortningen 

K/M står för kvinna/man; 

Hus/rum Ruta Föremål Aktivitet Inne/utanför  K/ M 
1/2 15 Kärl Matlagning 0/(2) K 
1/1 39 Nålhållare Textil 0/(2) K 
1/2 55 Nål Textil 2 K 
1/2 59 Sänke Fiske/säljakt 0/(2) M 
1/2 55 Ljuster Fiske 2 M 
1/2 9/55 Nycklar  4 K 
1/2 29/55/56/62/63 Knivar ? 12/(4) ? 
1/Utrymmet 
i NV 

61 Lieblad Skörd och slåtter 2 ? 

2/1 127 Gryta Matlagning 2 K 
2/3 160/162/163/171 Nålar Textil 4/(6) K 
2/3 178 Metkrok Fiske 0/(2) M 
2/3 163 Navare Smide 0/(2) M 
2/2 168 Hästsko  0/(2) M 
2/2 168 Hyska  0/(2) ? 
2/3 184 Bryne ? 2 ? 
2/2 154/166/179 Knivar ? 4/(6) ? 
2/3 /162/163/184 Knivar ? 2/(10) ? 

Föremål Kvinnligt  Manligt  
Pärlor X  
Sölja/spänne ? ? 
Hästskor/ 
hästskosöm 

 X 

Hake/hyska ? ? 
Fingerringar X* X* 
Nyckel X  
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2/3 160 Sänke/trissa Fiske/säljakt/textil 2 K/M 
Tabell 6. De osäkra föremålens tolkade tillhörigheter. 

5.4 Rumslig analys  

Nästa steg i analysen är att utifrån ovanstående tabeller 4, 5 och 6 tolka möjliga rumsliga 

uppdelningar i UO utifrån kvinnligt och manligt. Kontexten är således högst relevant i denna 

analys där ”genusneutrala” fynd kan komma att ifrågasättas. Föremål tillhörande kvinnliga 

och manliga aktiviteter kommer utifrån ovan sammanställningar att skrivas ut på detta sätt; 

T= textil, Ma = matberedning/matlagning, Sm = smide, F = fiske, J = jakt (säl, fågel, 

landdjur), S = skogsbruk/träarbete, FL = flinta. Anledningen till att säl- och fågeljakt samt 

jakt på landdjur, sätts inom samma kategori är den att föremålen ifråga är snarlika och svåra 

att placera i varsin. Beteckningen ”F/J” sätts ut för sänken, då dessa har använts både till jakt 

såsom till fiske. 

   De personliga föremålen kommer att skrivas ut K= kvinnligt, M = manligt, G = 

genusneutrala fynd. De sistnämna består av fynd som inte kan härröras till kvinnligt eller 

manligt och utgörs som ovan framgått av söljor, spännen, hakor, hyskor samt en dräktnål (se 

detaljer i tabell 1 och 2). Knivar (Kn) och brynen (B) kommer att skrivas ut separat, detta 

grundas på att de måste förväntas ha använts frekvent i de flesta arbeten på gården och kan 

varken hörröras till ett visst genus eller till en viss aktivitet.  
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5.4.1 Hus 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Kvinnliga och manliga uppdelningar. 

I Hus 1 kan en generell utspridning av mattillbehör, här bestående av kärl, keramik och delar 

av en kittel, ses inom och utanför huset. Det rör sig endast om ett fåtal utgrävda rutor som inte 

har någon påträffad keramik, då den sprider ut sig över nästintill samliga rutor. Detta är dock 

inget oväntat då trasiga kärl kan förväntas förts ut ur huset och där fragment av de trasiga 

kärlen spridit ut sig inom huset. Ett mönster som dock kan ses är att de kvinnliga föremålen 

såsom keramiken, nål, pärlor och fingerringar koncentrerar sig runt eldstaden i rum 2. I 

området finns även genusneutrala fynd såsom en sölja och en dräktnål, som mycket väl kan 

associeras med kvinnligt utifrån denna fyndkontext. Att kvinnor uppehållit sig vid och intill 

eldstaden har redan diskuterats, då matberedning och matlagning visat sig ha utgjorts av en 

kvinnlig syssla. Det har vidare påträffats flertalet knivar i detta område, som inte heller kan 

anses som vidare märkligt då de har starka sammanband med matberedning och tillagning. 
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   I rummets resterande delar återfinns en del manliga föremål; hästskosöm, två hästskor och 

flinta, dock inte i någon högre grad. Flintan som koncentrerar sig runt eldstaden, såsom 

framgick i förgående studie (se Lindström 2009) kan utgöras av eldslagningssten och således 

indikera ytterligare på en kvinnlig sfär. Att denna tolkning grundas i behovet av eld för att 

laga mat och eldstadens funktion för detta ändamål behöver knappast nämnas. Emellertid har 

eldstaden erbjudit både ljus och värme för personer som slagit flintan, som utifrån ovan 

diskussioner sannolikt varit en manlig syssla. Utefter fyndkontexten utgör dock denna 

problematik inget större hinder då mycket talar för att området vid eldstaden varit en kvinnlig 

sfär. 

   Det manliga sociala rummet har tydligare utbredningar utanför huset, där mestadels av de 

manliga föremålen påträffas såsom fingerring samt fiske- och jaktredskap. Hästskosöm 

återfinns såsom flintan både innanför och utanför huset, vilket även är gällande för hästskor. 

Utesluts dock den påträffade keramiken i det lilla utrymmet i nordväst, som vidare inte heller 

är av några större kvantiteter, påträffas inga kvinnliga föremål här. I och direkt utanför 

utrymmet återfinns hästskor, hästskosöm samt neutrala fynd såsom söljor och knivar. Det var 

också här mestadels av slaggen koncentrerade sig (Lindström 2009:24), slagg som kan 

hänföras till smide som i sin tur varit en manlig aktivitet. Även flinta påträffas i detta 

utrymme, som utifrån fyndkontexten kan sättas i samband med manligt. Något som styrker 

iakttagelsen att utrymmet utgör ett manligt socialt rum är förekomsten av manliga föremål i 

rum 2 nordvästra del, det vill säga i direkt anslutning till utrymmet. Dessa är inte många men 

utgörs av 8 stycken hästskosömmar och lite flinta. 

   Gällande husets första rum, rum 1, blandas både kvinnliga föremål och manliga med 

varandra. Dock är rummets utgrävda yta starkt begränsad och de kvinnliga föremålen utöver 

keramik utgörs av en enda pärla i rummets utgrävda hörn. De manliga representationerna är 

något mer men inte övervägande de heller. Rummet är mycket fyndfattigt med både kvinnliga 

och manliga föremål, om än i liten skala. 

   Det som kan dras utifrån detta är att rum 1 varit en blandad genusmiljö utan restriktioner, 

vilket även varit gällande i rum 2 med undantag från området runt eldstaden som uteslutande 

varit kvinnlig. Utrymmet i nordväst har vidare utgjorts av ett manligt socialt rum.   

    Fyndspridningen visar att utifrån de olika gårdsaktiviteterna kan kvinnligt placeras inom 

huset och manligt utanför. De kvinnliga gårdsaktiviteterna består här av matberedning, 

tillagning och textilhantverk. Dock påträffades bara ett föremål till den sistnämnda aktiviteten 

ifråga bestående av en nål vid eldstaden. Detta tyder således mer på en kvinnlig närvaro runt 
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eldstaden än förekomsten av textilhantverk inom huset. De föremål som knyts till manliga 

gårdsaktiviteter utgörs av jakt och fiske, vilka som tidigare nämnt i sin tur påträffas utanför 

Hus 1. Syftet med utrymmet i nordväst utgör troligen av ett förråd eller verkstad, emellertid 

kan inga manliga aktiviteter ses blivit utförda där. Dock talar fyndkontexten för som tidigare 

nämnts, att det varit ett manlig socialt rum. 

 

5.4.2 Hus 2  

Figur 5. Kvinnligt i Hus 2. 

Gällande olika gårdsaktiviteter är hus 2 högst intressant, då mycket av fynden som visar 

närvaron av olika sysslor återfinns inom och utanför huset ifråga. Det som direkt kan ses är att 

keramik såväl som flinta är utspridd både inom och utanför hela huset och det finns 

överhuvudtaget inga koncentrationer. Detta innebär att varken matberedning, tillagning eller 

flinthantverk som rumsliga aktiviteter kan ses inom Hus 2. Emellertid kan detta förklaras med 

att sysslor relaterat till mat istället uppehållit sig i Hus 1 samt att flinthantverk kan förväntas 

skett utomhus eller i en speciell byggnad. Utesluts dessa två fyndkategorier ges en mer tydlig 

bild över fyndens olika rumsliga utbredning. Detsamma kan delvis sägas gälla för knivar och 
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brynen, de finns sprida över hela huset såväl som utanför och fyndkontexter kan inte heller 

bidra med någon hjälp. Detta på grund av att inga genus- eller rumsliga uppdelningar kan ses 

inom Hus 2, vilket diskuteras utförligare nedan. Den belagda kvinnliga aktiviteten i huset 

består av textilhantverk och återfinns inom rum 2 och 3. Få fynd tillhörande textilhantverk 

återfinns utanför huset, således är även tolkningen att aktiviteten ifråga utförts inomhus. När 

det gäller kvinnliga personliga föremål koncentrerar sig även dessa till rum 2 och 3, vilket 

stödjer närvaron av kvinnlighet i rummen ifråga. Med ett undantag bestående av två pärlor 

och en nyckel finns alla kvinnliga personliga föremål inom Hus 2. Närvaro av kvinnlighet 

finns emellertid även i rum 1, om än inte i någon större grad. Slutsatsen som dock kan dras 

utifrån detta är att Hus 2 uppvisar en kvinnlig rörelsefrihet inom husets samtliga rum, dock 

med mest närvaro i rum 2 och 3. Rum 1 är generellt fyndfattigare i jämförelse med de 

resterande rummen i Hus 2, vilket framkom ur förgående studie (se Lindström 2009).   

Figur 6. Manligt i Hus 2. 
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   Rum 2 och 3 utgör dock inte en restriktiv kvinnlig genusmiljö, då även manliga personliga 

föremål samt fynd tillhörande manliga aktiviteter finns här. De förstnämnda breder ut sig 

tämligen jämt inom hela huset och visar på en manlig rörelsefrihet i husets samtliga rum. 

Vidare breder de ut sig utanför huset i en mycket högre grad än de kvinnliga, som uteslutande 

påträffats inom Hus 2. Föremålen anknutna till det sistnämnda, det vill säga manliga 

aktiviteter utgörs av jakt, fiske, skogsarbete och smide, vilka påträffas inom och utanför huset. 

Samtliga fynd tillhörande manligt kan således säga ha en mer jämnare utbredning mellan 

områdena innanför och utanför huset. Detta kan stödjas i att de manliga aktiviteterna inte 

heller har ägt rum inom huset, då själva jakten, fisket och skogsarbetet tagits vid på utägorna.    

   Att härröra de genusneutrala fynden såsom spännen och söljor till genus är inte 

genomförbart, då fyndkontexten är sådan att både kvinnligt och manligt blandas över alla 

ytor. Detsamma är som tidigare nämnt gällande för knivar och brynen. Slutsatsen som kan 

dras är att manligt finns representerat i större grad utanför huset än kvinnligt och även i rum 1. 

Inga rörelsebegränsningar har funnits inom Hus 2 för männen. Hus 2 uppvisar på detta sätt 

både mer fynd och större rörelsefrihet i samtliga rum än Hus 1, det ska dock hållas i åtanke att 

huset ifråga blivit mer undersökt. 

 

5.4.3 Osäkra fynd 

De osäkra fynden analyseras separat då deras tolkning inte är helt säker, samma 

teckenbeskrivning fortsätter dock att användas. I Hus 1 kan en koncentration ses återigen av 

de kvinnliga föremålen runt eldstaden, i enlighet med de tidigare analyserade fynden ovan. 

Dessa utgörs av nycklar och textilföremål. Detta stärker tolkningen att delen där eldstaden 

ligger i har varit en yta där kvinnliga aktiviteter såsom matberedning och matlagning ägt rum. 

Att det även hittats föremål till textilhantverk i enlighet med de säkra fynden ovan (figur 7) 

kan indikera på att enklare sömnad tagits vid intill skenet och värmen ifrån eldstaden. Dock 

föreligger mestadels av textilredskapen i Hus 2 och handlar i Hus 1 endast om nålar, vilka 

sannolikt burits med i klädseln. En nålhållare återfinns i ruta 39 som kan styrka denna 

tolkning.  
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Figur 7. Osäkra fynd Hus 1. 

   De manliga föremålen påträffas fortsättningsvis både innanför och utanför Hus 1 och utgörs 

här av jakt och fiskeredskap. I enlighet med förgående föremål inom huset fortsätter dem att 

påträffas i rum 2. Detta påvisar rummet ifråga som sociala betydelsefull, men även att rummet 

utgjorts av en blandad genusmiljö, där de kvinnliga aktiviteterna koncentrerat sig kring 

eldstaden. 

   Av betydelse är dock det lieblad som påträffats i utrymmet i nordväst som tidigare tolkats 

som ett manligt socialt rum. Som nämndes associeras lieblad med mannens arbete vid skörd 

och slåtter (Bringéus 2003:39). Det kan möjligen vara ett sammanträffande att föremålet 

påträffats i det manliga sociala rummet, då även kvinnor hjälpte till med skörd och slåtter 

(Svensson 2005:162, (Andersson 2002:216). Detta ses vidare på bibliska framställningar av 

Eva (Andersson 2002:211) och även Säve nämner att det utgjort en aktivitet som utfördes av 

både kvinnor och män (Brogren 2001). Emellertid talar fyndkontexten för att föremålet ifråga 

ska ses som ett manligt föremål. Vidare har fler redskap onekligen använts till samma arbete, 

således utesluter detta inte att kvinnor använt andra redskap. Vad som kan dras utifrån detta är 

att liebladet inte motsäger tolkningen av utrymmet som en manlig social miljö. 
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Figur 8. Osäkra fynd Hus 2. 

   När det kommer till Hus 2 bidrar de osäkra föremålen inte med någonting betydande, 

textilföremålen koncentrerar sig såsom tidigare till rum 2 och 3, detsamma är gällande de 

manliga aktiviteterna. Textilhantverket fortsätter att mestadels återfinnas inom huset medan 

de manliga aktiviteterna fördelar sig mer utanför. Både kvinnliga och manliga fynd och 

aktiviteter fortsätter dock att fördela sig inom husets samtliga rum och inte heller de osäkra 

föremålen indikerar således på några genusuppdelningar inom Hus 2. 

 

6. DISKUSSION  

Diskussionen är till stor del grundad på strukturalistiska tankegångar, vilket nedan kommer 

vara särskilt framträdande i kapitel 6.3. Det är dock betydande i detta teoretiska perspektiv att 

inte fastna i Claude Lévi-Strauss binära oppositioner utan att se till de variationerna som 

föreligger emellan, här främst gällande kvinnligt och manligt. Med genusperspektivet som 

utgångspunkt görs detta väldigt bra, problematiken med detta tas dock upp genom hela 

diskussionen. Det strukturalistiska synsättet gör sig vidare gällande i exempelvis sökandet 

efter samband mellan inomhus- och utomhusaktiviteter, kvinnligt och manligt samt de 

litterära källorna.  

   De använda källorna bygger i sin tur på både lokala och generella sådana, där de generella 

källorna utgörs av Skramle och Skinnerud i Värmland, medeltida mirakelberättelser och en 
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norrländsk bondedagbok från början av 1900-talet. De lokala källorna består av gotländska 

bildstenar, kyrkokonst, Gutalagen samt en etnologi från 1800-talets Fårö.  

   Vad som framkommer av begreppen ifråga så har de olika källorna skiljaktigheter gällande 

geografi och kronologi. De lokala källorna har sin plats på Gotland och de generella källorna 

kommer från fastlandet, vidare kan dessa delas in i ytterligare grupper. Den norrländska 

bondedagboken samt etnologin från Fårö är ifrån modern tid och resterande är ifrån medeltid. 

Ett undantag utgörs dock av de gotländska bildstenarna som är ifrån övergången mellan 

vikingatid och medeltid.  

   Vad de historiska källorna anses ha gemensamt med resterande är att de behandlar livet på 

en gård. Etnologin från Fårö ger vidare en lokal inblick i en gård, vilket är högst betydande 

för studien. Det finns således strukturella grunder för källornas relevans i denna studie som 

utgörs av geografi, kronologi och gårdsmiljö. Gällande de lokala och medeltida källorna utgår 

de vidare ifrån en samhällsenlig och lokal kontext, vilket är betydande för ett genusperspektiv. 

De gotländska bildstenarna har således medtagits för att de utgör en lokal källa, även om tiden 

mellan perioderna ifråga skiljer sig. Tiden för bildstenarna är 400 e. Kr – 1100 e. Kr och (se 

Göransson 1999) och tiden för gården är 1250 e. Kr -1530 e. Kr (se Lindström 2009). Som 

nedan ska framgå tydligare och diskuteras finns det dock samband mellan de olika 

tidsperioderna. 

   Jämförs således de lokala källorna med de generella angående kvinnligt och manligt ses 

uteslutande analogier. Gårdsarbetet på 1800-talets Fårö verkar i stort sett varit detsamma som 

på 1900-talet i Norrland, likväl såsom vardagen presenterats i de medeltida 

mirakelberättelserna. Kvinnligheten låg i att syssla med mat och textilhantverk, manligheten i 

att ägna sig åt fiske, jakt, smide och skogsarbete. Av denna anledning förelåg kvinnliga 

sysslor i hushållet och på gården, medan en del av de manliga togs vid utanför gården. Denna 

strukturalistiska framställning med begrepp såsom kvinnligt – manligt, inne – ute och 

dominans – undergivelse är närvarande i samtliga källor på ett eller flera sätt och således även 

i diskussionen. Som nämndes inledningsvis i kapitlet ifråga är även diskussionen om 

jämförelser mellan det arkeologiska källmaterialet och de litterära källorna strukturalistiskt 

uppbyggd. Det som dock främst är betydande här att trots att kronologin och geografin skiljer 

sig åt är källorna i mångt och mycket enliga angående kvinnligt och manligt.  
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6.1 Socialt rum och aktiviteter i UO 

Som det kommer att diskuteras utförligare nedan och i hela diskussionsavsnittet är en 

betydande problematik i UO att olika aktiviteter lämnat olika materiella spår samt har en 

varierande grad av fyndrepresentativitet. Utifrån vad som är synligt kan dock tolkningen dras 

att textilhantverk varit en kvinnlig syssla såväl som matberedning och matlagning, där den 

förstnämnda ägt rum i Hus 2 och det sistnämnda i Hus 1. Vad som stärker den senare 

tolkningen är den övervägande kvinnliga majoriteten av föremål i och runt eldstaden i Hus 1. 

Tolkningen om textilhantverket i Hus 2 och vidare sannolikt i rum 2 och/eller rum 3 dras 

utifrån det stora antalet textil- och kvinnoföremål som påträffats inom båda rummen.  

   Trots dessa rumsliga uppdelningar av kvinnlig närvaro går det dock inte att tolka något av 

husen eller rummen till en kvinnlig social miljö. Detta på grund av att det inte finns några 

synliga rörelsebegränsningar, utan där både kvinnor och män har rört sig fritt inom 

byggnaderna. Manliga föremål påträffas således också i rummen ifråga, detta kan sägas vara 

gällande för hela UO. Ett undantag är dock det lilla utrymmet i Hus 1 nordvästra del som 

utgjorts av en manlig miljö. I förgående studie tolkades utrymmet ifråga som ett förråd eller 

en mindre verkstad (Lindström 2009:44), denna funktion strider dock inte mot det tolkade 

manliga sociala rummet. 

   När det kommer till de manliga aktiviteterna har de på gården av allt att döma utgjorts av 

smide, fiske, flintslagning, skogsbruk, säl- och fågeljakt samt i mindre mån även jakt på 

landdjur. Från det osteologiska materialet är följande fåglar representerade på gården; alfågel 

berguv, ejder, gräsand, gås, häger, knipa, kråka, svärta, skrake, tamhöns, tordmule, trana och 

vigg. Detsamma är gällande följande fiskar; id, gädda, lax, torsk, plattfisk, mört och stör (Sten 

2007:37).  I enlighet med Säve stämmer arterna någorlunda överrens med 1800-talets Fårö där 

alfågel, ejder, knipa, skrak och svärta fångades för kött och dun samt abborre, id, gädda, 

flundra, sik, strömming, torsk och ål fiskades (Brogren 2001:61ff). Detta indikerar på att 

Säves redogörelse utgör ett säkert källmaterial för studien ifråga. 

   De källor som använts för tolkningarna angående kvinnliga och manliga gårdsaktiviteter har 

varit eniga. Både generella såväl som lokala litterära källor uppvisar en övertygande 

överensstämmelse över den gjorda uppdelningen av gårdsaktiviteter till kategorierna kvinnligt 

och manligt. Det ska dock framhävas att detta i enlighet med genusperspektivet har studerats i 

den lokala kontexten och således inte antagits, även om det överrensstämmer med generella 

mönster.  
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  De manliga aktiviteterna ifråga har inte tagits vid inom UO utan sannolikt på avstånd till 

gården, förslagsvis på utägorna. Detsamma är gällande för flintslagning som tagits vid på 

annan plats, dock sannolikt på gården. De manliga fyndens utbredning utomhus kan således 

möjligen förklaras av detta, då de inte har ägt rum inomhus såsom de kvinnliga. Fynden till de 

olika aktiviteterna har en jämnare spridning mellan inom och utom husen där föremål 

tillhörande varje manlig aktivitet i någon mån påträffats utanför. För kvinnor har endast några 

textilföremål i Hus 2 påträffats utanför, bortsett ifrån keramiken och således inte i samma 

grad. Emellertid kan redskap förväntas ha förvarats inomhus och då speciellt i Hus 2 i 

enligheten med förgående studie (se vidare Lindström 2009). Tolkningen som kan dras utifrån 

detta är att de manliga fyndens utbredning utanför husen möjligen kan förklaras med 

aktiviteternas plats för utövandet, medan de föremål som påträffats innanför i främst Hus 2 

möjligen har förvarats inom huset ifråga. Det som således kan dras utifrån detta är att 

manlighet på gården haft tillgång till husen trots att aktiviteter ifråga tagits vid utomhus. 

   Av förgående studie framlades även en hypotes för rum 2 i Hus 2 där det möjligen fungerat 

som ett förråd (se Lindström 2009:42). Detta kan varken bestridas eller stödjas av denna 

studie, möjligheten kvarstår att rum 2 fungerat som ett redskapsförråd och det av den 

anledningen påträffas mycket textilföremål här. Ingick det dessutom i kvinnligheten att ha 

ansvar över förråd och även över de utan anknytning till mat, kan detta möjligen ge en 

förklaring till de kvinnliga personliga föremålen. I sökande efter textilredskapen kan 

kvinnorna tappat pärlor, nycklar och även nålar här. Detsamma är vidare gällande för män, då 

de i sökande på manliga redskap/verktyg i förrådet tappat mer personliga föremål såsom 

exempelvis hästskosömmar de burit med sig. Av betydelse här är dock det faktum att huset 

inte innehaft några restriktiva rörelsemönster utan sociala rum där både kvinnligt och manligt 

uppehållit sig i. 

   Som det indirekt framgått ovan är de synliga kvinnliga och manliga aktiviteter i det 

arkeologiska källmaterialet endast en bråkdel av det arbete som kan förväntas ha ägt rum på 

gården. Som det vidare även framgått är de manliga aktiviteterna överrepresenterade 

gentemot de kvinnliga på gården. Detta innebär inte endast att många utförda arbetsuppgifter 

inte kommer till tals, utan även att det kvantitativt leder till en manlig dominans i studien. 

Detta kan således möjligen erbjuda en annan förklaring till den manliga utbredningen utanför 

husen då representationen är högre. Huruvida spridningen beror på att de att manliga 

aktiviteterna tagits vid utanför gården eller på det faktum att om de manliga fynden generellt 

är fler, är dock omöjligt att säga. 
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6.1.1 Kategorisering 

Emellertid föreligger det flera källkritiska aspekter med dessa påståenden att ta hänsyn till, 

förutom det redan nämnda där manligheten kvantitativt är mer synligt i det arkeologiska 

materialet. En invändning som kan få utgöra utgångspunkten för diskussionen är det faktum 

att både knivar och brynen kan sägas innehaft flerfaldiga funktioner. Detta framkom vidare ur 

analysen att keramiken hänförd till kvinnligt var problematiskt, då den spred ut sig i nästan 

hela UO. Istället lades tyngden på andra kvinnliga fynd som varit mer specifika i sin 

genustillhörighet i den rumsliga analysen. Här föreligger det en skillnad mellan kvinnligt och 

manligt, där den sistnämnda har få sådana tvetydiga fynd hänförda till aktiviteter och överlag 

fler manliga aktiviteter samt fynd att stödja sig på. 

   När det gäller knivar och brynen har dessa behandlats separat i analysen då de utgörs av 

sådana tvetydiga fynd. Kunde dessa hänföras till kvinnligt respektive manligt finns 

möjligheten att bilden skulle se lite annorlunda ut, emellertid har deras utbredning försvårat 

detta. Knivar och brynen integrerar i alla belagda aktiviteter, i alla rum i UO och uppvisar 

heller ingen tendens att gruppera sig till någon aktivitet, förutom knivarna runt eldstaden i 

Hus 1. Genom fyndkontexten kan dessa sannolikt sägas ha utgjorts av kvinnliga redskap, 

emellertid talar ingenting för att de inte använts inom andra aktiviteter.  

   Att kategorisera föremål är således problematiskt och i denna studie har ytterligare sådana 

gjorts med genus; kvinnligt och manligt. Detta grundas på att de varit synliga i fyndmaterialet, 

men det innebär också att andra genus har uteslutits. Frågan kvarstår hur exempelvis 

människor med varierande ålder ska synliggöras gällande de allra minsta personerna till de 

allra äldsta. Även att synliggöra människor med olika sociala ställningar är en sådan fråga. 

   Ett genusperspektiv innebär att ifrånkomma kategoriseringen av kvinnor och män utefter 

stereotyper och förutfattade meningar, men också att synliggöra olika sätt att göra kön på. Här 

har således exempelvis social status och ålder betydande roller i genuskonstruktioner. Trots 

att detta inte varit synligt i det arkeologiska materialet måste emellertid det förväntas att 

människor med olika åldrar och sociala ställningar varit närvarande på gården. Sådana 

faktorer kan förutom gällande socialt och kulturellt kön vidare även förväntas innehaft 

betydelse för exempelvis arbetsuppgifter och ansvar. 

   Det finns dock fler faktorer som innehaft betydelse för gårdens genuskonstruktioner, sådana 

utgörs av etnicitet, kroppslig fysisk och kunnande. Dessa har i yngre tid varit avgörande för 

vilka gårdsarbeten varje individ fick utföra (Bringéus 2003:38). Användningstiden för UO har 

sträckt sig från 1250-talet – 1530-talet (Lindström 2009:44), således under ungefär 280 år. Ett 
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par generationer har under denna tid bott på gården och genuskonstruktionerna har varit 

beroende av alla dessa ovan nämnda faktorer och sannolikt mer därtill. 

   Ett exempel på ålderns påverkan på arbetsuppgifter uppvisar de medeltida 

mirakelberättelserna. Unga flickor och pojkar omnämns i åtskilliga redogörelser att de varit 

delaktiga i gårdsarbetet där uppgifterna anpassats efter deras ålder (Myrdal, Bäärnhielm 

1994:56ff). Flickor och pojkar fick således utföra sådant som ansågs lämpligt för deras ålder 

och inte heller använda alla redskap som fanns till hands för aktiviteterna ifråga (ibid). Det 

vore således högst orimligt att anta att unga människor på gården utgjort något undantag. 

   Mirakelberättelserna berättar vidare att flickor giftes bort runt 13-16 års ålder fram till på 

1450-talet (ibid:20ff). Utifrån GL finns vetskapen om att kvinnorna fördes till sin mans hem 

efter giftermålet (Holmbäck, Wessén 1979:225, Göransson 1999:265). Detta kan möjligen 

innebära att unga kvinnor är svårare att synliggöra i det arkeologiska källmaterialet då deras 

uppehälle på gården kan förväntas varit relativt kort. Detta förklarar dock inte småbarns, unga 

pojkars eller gamla människors frånvaro, således måste problematiken antas vara betydligt 

mer komplicerad. 

   Uppsatsens uppdelning mellan kvinnligt och manligt leder lätt tanken till en biologisk 

uppdelning, emellertid kan det biologiska könet inte förväntas varit den enda eller den största 

klassifikationen människor emellan. GL gjorde exempelvis en betydande åtskillnad mellan 

människor av gutnisk härkomst och icke gutnisk härkomst, där de förstnämnda alltid 

värderades högre enligt lagen (Holmbäck, Wessén 1979:lxxiii, Göransson 1999:267). Har det 

således funnits människor med en annan etnicitet på gården kan dessa möjligen förväntas 

innehaft en högre status än resterande människor, åtminstone i teorin.   

   Problemet i studien ligger således inte endast i den närvarande tvåkönade uppfattningen som 

genusperspektivet vill frångå, utan även i problematiken hur fler genus ska synliggöras 

arkeologiskt. Hur utvinns olika personers sociala ställningar på en gård och olika åldrar? 

Social status kan beläggas arkeologiskt exempelvis med närvaron av trälar/trälarinnor, 

emellertid är detta inte fallet på gården vilket nämndes inledningsvis (se kapitel 1.4). Det kan 

också beläggas arkeologiskt genom fyndmaterialets varierande karaktär och rumsliga 

uppdelningar, på gården finns dock inga sådana kontraster mellan ”fattiga och rika föremål” 

eller rumsliga uppdelningar. Problematiken ligger vidare också i frånvaron av exempelvis 

barnleksaker som kunde associeras med ålder, på gården finns heller ingenting sådant.  

   I kontrast mot genusperspektivet blir den tvåkönade modellen i denna studie således väldigt 

påtaglig, där den dels förutsatt att människors huvudsakliga klassificering utgjorts av 
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biologiskt kön, dels att variationer inom grupper av kvinnligt och manligt inte är synliga i det 

arkeologiska källmaterialet. Detta innebär emellertid inte som ovan nämndes att fler genus 

inte funnits på gården, vilket ska hållas i åtanke. En studie utifrån tidigare nämnda 

genusfaktorer kan möjligen resultera i andra resultat. För att dock undvika stereotyper och 

antaganden har både ett generellt och lokalt källmaterial använts i studien, vilket innebär att 

studien ändå skett ur en lokal kontext. Det måste vidare anses som möjligt att studera 

människor utifrån mindre generaliserande grupper, såsom efter ovan nämnda faktorer. Detta 

förutsätter dock ett större fyndmaterial samt större undersökta ytor och byggnader som inte 

förelegat här. 

   Studien ifråga blir på detta sätt generaliserande, men lämnar ändå utrymme för variationer 

utifrån fler faktorer inom kvinnligt och manligt på gården. Utrymmen som främst inkluderar 

så väl etnicitet, kunnande och fysik som ålder och social status. Det sistnämnda kan dock 

teoretiskt återses i GL, där kvinnor alltid värderades lägre än män enligt samhällets lag. Detta 

kan således indikera på att män och då speciellt husbonden, innehaft en högre status än 

husfrun och resterande kvinnor på gården. Emellertid måste åldersfaktorn förväntas innehaft 

betydelse likväl där äldre kvinnor möjligen innehaft högre ställning än yngre pojkar. Detta går 

dock inte att se i det arkeologiska materialet och förblir således endast hypoteser. 

 

6.2 Jämförande diskussion med Skramle och Skinnerud 

Studierna över de två värmländska platserna Skramle och Skinnerud har i enlighet med denna 

grundats på samtida och senare källor. Samtliga gårdar ligger vidare någorlunda lika i 

dateringen där Skramle är från 1250-talet fram till 1300-talet, Skinnerud från 1000-talet till 

1300-talet (Svensson 2005:162ff) och denna gård mellan 1250-talet – 1530-talet (Lindström 

2009:44). Kronologiskt överrensstämmer således dessa platser någorlunda väl, medan deras 

geografiska lägen skiljt sig varför en jämförelse gårdarna emellan är intressant. 

   Som nämndes tidigare utgör de manliga aktiviteterna på Fårö vanligen av samarbeten som 

innefattade flera män. Samma tendens uppvisar både Skramle och Skinnerud, där de manliga 

aktiviteterna på gårdarna ifråga varit riktade utåt mot både gemenskap och handel. På Skramle 

har det rört sig om att de manliga aktiviteterna och då speciellt täljstensproduktion, åtagits i 

försäljningssyften och utgjorts av manliga samarbeten mellan de olika gårdarna (Svensson 

2005:164). På Skinnerud har de manliga sysslorna såsom skinn- och läderproduktion samt 

smide också skett i försäljningssyfte (ibid:162). Om sådana försäljningssyften funnits på 

gården är omöjligt att säga, emellertid talar mycket för att manligheten varit kollektivt 
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inriktad då säljakt, fågeljakt, skogsbruk, vedklyvning och fiske utifrån Säves etnologi varit 

gemensamma aktiviteter (Brogren 2001). Emellertid utgjordes dessa vanligen av sådana 

aktiviteter som det behövdes fler personer till för att kunna utföra och det förde således med 

sig en hel del socialt.  

   Detta ska dock inte leda till föreställningen att de manliga aktiviteterna varit mer sociala än 

de kvinnliga. Utifrån bondedagboken från 1900-talets Norrland omnämns det att kvinnor ofta 

träffades i textilärenden (Johansson 2002:194) och det är inte alltför långsökt att anta att 

textilhantverk på gården ingalunda varit ett ensamt åtagande. Tvärtom har det säkerligen 

erbjudit kvinnor en stillsam stund och social gemenskap. Kvinnors deltagande i de manliga 

aktiviteterna nämns även av Säve, exempelvis i det gemensamma idfisket. Kvinnorna 

tillsammans med barn jagade in fisken i näten som männen spände ut och skötte (Brogren 

2001:62). Kvinnor deltog enligt Säve stundtals även i stubbavverkningen i skogen samt vid 

fiskedrivningen, där männen låg till sjöss i flera nätter och drev runt med ett nät efter båten 

(ibid:72ff). Att således forma antagandet om att de manliga aktiviteterna varit mer sociala och 

utåtriktade falsifieras delvis med detta. Det som dock är intressant är att kvinnor på Fårö 

kunde delta i några av de manliga aktiviteterna, medan männens deltagande i textil eller 

matberedning eller tillagning inte omnämns. Det måste emellertid antas att det utöver de 

synliga aktiviteterna på gården även funnits gemensamt utförda gårdssysslor, utförda av både 

kvinnor och män. I enlighet med Säve kan sådana tänkas utgjorts av boskapsskötsel, skörd, 

och åkerbruk. 

   Det som vidare kan ses på Skramle är att de manliga aktiviteterna ägt rum utomhus eller i 

speciella byggnader, medan de kvinnliga varit starkt sammanbundna med hushållen i och med 

matberedning, matlagning och textilhantverk (ibid:163f). Det har inte funnits några 

rörelsebegränsningar för kvinnor eller män i byggnaderna, på inägorna eller på utägorna, 

förutom möjligen i gårdssmedjan (ibid). Detsamma kan sägas om Skinnerud, där inga 

genusuppdelningar kunde synliggöras även om gårdsaktiviteterna på gården inte varit lika 

rumsligt uppdelade som på Skramle (ibid:162). Inget textilhantverk har heller varit synligt på 

gården som då skulle utgjorts av en kvinnlig aktivitet (Svensson 2008:261). De kvinnliga 

aktiviteterna på Skinnerud har i stort sett varit densamma som på Skramle, vilket även är 

gällande för de manliga. Undantaget utgörs dock av skinn- och läderproduktion på Skramle 

som utfördes av kvinnor, medan det på Skinnerud varit en manlig syssla (Svensson 2005). 

Frågan som uppstår är huruvida det faktum att Skinnerud producerade detta för försäljning har 

betydelse här? 
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   De manliga aktiviteterna i sin tur har i enlighet med Skramle och Skinnerud tagits vid 

utomhus och gällande gårdssmedjan, i särskild byggnad. Vidare har smidet utifrån analysen 

visat sig vara en manlig aktivitet på gården. Emellertid är detta inte synonymt med ett manligt 

socialt rum där kvinnor varit utestängda. Att tala om smedjan som ett manligt socialt rum är 

således ogiltigt och förutfattade meningar är inte här gällande. Då gården vidare endast har tre 

delvis undersökta byggnader (Hus 1-3) och där två varit föremål för en mer omfattande 

undersökning, är det således svårt att dra några utförligare jämförelser mellan samtliga gårdar. 

I UO kan dock ett rum med en begränsad social tillgång ses, vilket utgörs av utrymmet i Hus 

1 som tidigare av författaren blivit tolkad som ett förråd eller verkstad. Detta behöver 

emellertid inte innebära att kvinnor inte kunnat vistas här, det kan även visa att de inte haft 

anledning att göra det. 

   De kvinnliga aktiviteterna har i enlighet som på Skramle och Skinnerud rört sig om 

matberedning, matlagning och åtminstone på Skramle, även textilhantverk. Det kvinnliga på 

gården kan utifrån detta förväntas varit mer knutet till hushållets konsumtion gällande mat och 

kläder, i enlighet med de andra gårdarna. Å andra sidan var hushållet en plats för samtliga 

familjemedlemmar och var således inte ett ensamt socialt rum. Således ska en stor försiktighet 

tas inför antagelsen att kvinnorna befunnits sig i en mindre social miljö, på grund av deras 

aktiviteters placeringar. Detta beläggs ytterligare av att Hus 1 inte varit en strikt kvinnlig 

miljö då manlig närvaro återfunnits inom hela huset. I förgående studie framgick det vidare att 

rum 2 utgjorts av huvudrummet (Lindström 2009:44), vilket kan förväntas av husets funktion 

samt eldstadens placering. Att hushållen varit mindre utåtriktade eller sociala är ingalunda 

sant och genusarkeologin har bevisat detta flertalet gånger där hushållen fungerat som både 

politiska och sociala områden (Johnsson 1999:123f, Svensson 2008:14). Att således utifrån 

detta tolka kvinnligt som socialt begränsad eller bunden till hemmet är högst ogiltigt och 

ingen sådan slutsats kommer således här att dras. 

   Vid detta argument ska också som tidigare nämnts det faktum tas upp att alla 

gårdsaktiviteter inte varit synliga i det arkeologiska materialet och då speciellt inte de 

kvinnliga. Utifrån exempelvis Säve har det framkommit andra kvinnliga aktiviteter på gården 

som överhuvudtaget inte varit synliga i gårdens arkologiska källmaterial, såsom 

boskapsskötsel, åkerbruk, skörd och slåtter. Således är det av denna anledning ytterst riskabelt 

att dra några slutsatser om kvinnligt och manligt och deras bundenhet, det säger heller 

ingenting om deras egen uppfattning om frågan. Detta måste anses som betydande, då det inte 
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är vår moderna syn som är den centrala utan hur människorna själva upplevde det. Detta 

kommer dock att diskuteras utförligare nedan i kapitel 6.3. 

  Då gårdens in- och utägor är okända och således även deras utsträckning, är det nästintill 

omöjligt att diskutera detta. I UO:s närhet har visserligen fossila åkersystem påträffats, men 

deras tillhörighet är oviss (Wickman-Nydolf 2008:4). Emellertid har åkerbruket på Fårö haft 

marginell betydelse då det inte utgörs av någon bra jordbruksmark (Sten 2007:35), vilket 

möjligen haft betydande för arbetsfördelningen och således för genuskonstruktionerna. Både 

in- och utägorna på Skramle och Skinnerud har dock undersökts och gällande åtminstone det 

sistnämnda synliggjordes ett tydligt mönster på utägorna. På bådadera gårdarna bestod 

utägorna av en blandad genusmiljö där både kvinnor och män rört sig fritt, som tidigare 

nämnts. På utägorna av Skinnerud kunde dock en tydlig manlig närvaro ses, medan den 

kvinnliga var nästintill osynlig. Den manliga bestod av tydliga ingrepp på landskapet, som 

vidare varit helt onödiga för sina syften (Svensson 2005:165f). Detta utgjorde en tydlig 

manifestation över den manliga närvaron och aktiviteterna och tolkades som en dominans 

över kvinnorna på gården (ibid). 

   På gården har inga sådana manifestationer bestående av fallgropar, träkolsproduktion och 

järnframställning påträffats, även om i alla fall det två sistnämnda måste förväntas ha skett 

med tanke på behovet av järn till gårdssmedjan. Även om järnframställningens utbredning på 

gården inte är känd; huruvida det rört sig om en storskalig järnproduktion där smeden 

tillverkat större järnföremål eller om det endast rört sig om enklare föremål (Lindström 

2009:40), förelåg dock behovet av järn. Att kvinnliga aktiviteter förelegat på åtminstone 

inägorna framgår av Säve och de manliga såsom jakt och fiske har rimligtvis tagits vid på 

utägorna. Det som här blir problematiskt är det faktum att olika aktiviteter lämnar olika 

materiella spår. Att endast tolka de synliga spåren leder oundvikligen till en 

överrepresentativitet och det är således betydande att diskutera både vad som är synligt och 

icke synligt i det arkeologiska materialet. Utifrån olika källor finns kunskapen om att 

kvinnliga gårdsaktiviteter utgjort fler än endast matberedning, matlagning och textilhantverk; 

aktiviteter som dock inte är synliga. 

   Som tidigare nämnts är de manliga fynden fler i fyndmaterialet och således är de manliga 

aktiviteterna överrepresenterade de kvinnliga på gården. Används Säves etnologi återses 

samma tendens där männens arbete beskrivs detaljerat och kvinnornas endast överskådligt. 

Samma mönster ses i GL och det gäller således att se mellan raderna när sådana manligt 

inspirerade texter används. Att detta sedan överensstämmer med det arkeologiska 
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källmaterialet må vara en tillfällighet, men likväl värd att diskutera. Det gäller att förstå 

skillnaden mellan teori och praktik samt betydelsen av den lokala kontexten. Här bidrar 

genusarkeologin med de rätta förutsättningarna för att komma förbi sådana textuella 

framställningar, ojämna arkeologiska representativitetsproblem och att se till det lokala. 

Emellertid kan arkeologins empiri upplevas som ytterst begränsande, såsom i denna studie. 

Att nå det icke visuella i det arkeologiska källmaterialet är svårt och att göra detta utan 

generella antaganden eller överförelser från vår egen tid är möjligen ännu svårare. En 

medvetenhet om att detta är ett problem är dock betydande och således även att lyfta fram 

detta som ett sådant. Den arkeologiska metoden blir här att värdesätta och diskutera det 

frånvarande arkeologiska materialet. Denna studie skulle i annat fall ge stöd åt felaktiga 

tolkningar, såsom att det endast funnits ett fåtal antal kvinnor på gården. De kan i sin tur 

endast tilldelas enstaka aktiviteter och då inomhus, medan mannen varit den hårt arbetande 

och dominerande på gården. Diskussionerna har dock visat att sådana tolkningar inte är 

sanningsenliga. 

 

6.3 Kvinnlig och manlig rörelsefrihet 

Av det arkeologiska källmaterialet framkommer det att gällande gårdsaktiviteter har kvinnans 

rörelsefrihet varit mer begränsad än mannens där hon främst knutits till hemmet och gården. 

Mannens aktiviteter har i högre grad varit belagda utanför gården, vilket även 

överensstämmer med spridningen av de personliga kvinnliga och manliga föremålen i UO. De 

förstnämnda påträffas främst inomhus, medan de sistnämnda har en större förekomst utanför.  

Samma spridningsbild är gällande för föremålen till de olika aktiviteterna ifråga, som 

diskuterades inledningsvis. Emellertid måste det här tas i åtanke att det finns åtskilliga 

aktiviteter på gården som inte analyserats eller diskuterats på grund av deras icke synlighet i 

det arkeologiska källmaterialet. 

  Utifrån ett lokalt litterärt perspektiv överensstämmer dock denna bild med källorna, 

exempelvis i GL omnämns mannen som den som i första hand reser till och från gården (se 

Holmbäck, Wessén 1979). Kvinnans begränsade rörelsefrihet framgår möjligen tydligare av 

att hon hämtades och ledsagades till bröllopet, medan mannen inte behövde ett sådant följe 

(Holmbäck, Wessén 1979:225). Det som kan stödja denna samhällsenliga syn ytterligare är de 

bibliska framställningar av Adam och Eva, där Eva vanligen är i stilla rörelse medan Adam 

skildras i rörelse (Gutarp 1995:82). Detta är inte endast gällande den gotländska medeltida 

kyrkokonsten utan är en generell förekommande framställning (Andersson 2002:211, Myrdal, 
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Bäärnhielm 1994:41) vilket möjligen visar på kristna ideal där kvinnligt förknippades med 

stillsamt arbete och rörelser, medan mannen ägnade sig åt fysiskt arbete. 

   Studeras de gotländska bildstenarna kan samma tendens uppvisas; där kvinnan är 

återhållsam i sina rörelser och ofta tillges attribut knutet till mat/hem. Männen framställs som 

mer yviga och uttrycksfulla i sina gester, de tillges vidare attribut såsom skepp, hästar och 

vapen (Göransson 1999), som kan hänföras till rörelser och resor. Denna framställning på 

bildstenarna visar på ett kvinnligt och manligt framställningsideal, som vidare möjligen kan 

överföras på det medeltida samhället då idealet sannolikt är samhällsenligt. Även kvinnornas 

och männens klädsel på bildstenarna är olika; där den förstnämnda kan anses begränsa 

rörelsefriheten och den sistnämnda sålunda främja den (Göransson 1999:40). Klädseln i det 

medeltida samhället överrensstämmer med hur de framställts på de gotländska bildstenarna 

(Gutarp 1995:8ff), således ligger det nära till hands att tolka kvinnans och mannens 

kontrasterande framställningar som samhällsenliga. 

   Gällande kvinnlig och manlig rörelsefrihet påvisar även Säve att männen i hög grad arbetat 

utanför gården och vanligen med fysiskt krävande uppgifter. Således överrensstämmer detta 

med skildringen i GL och resterande lokala källor angående kvinnlig och manlig rörelsefrihet. 

Säve nämner vidare att männen under en månads tid varit borta på skogsarbete varje dag, där 

de gav sig av tidigt på morgonen och kom tillbaka till gården sent på eftermiddagen (Brogren 

2001:60f). Han redogör också för männens uppehälle utanför gården vid säljakten, där de 

stannade ute från tidig morgon till sen kväll (ibid:61). Säljakt var vidare en aktivitet som 

utfördes året runt (Brogren 2001, Sten 2007:37), vilket även fisket var och det innebär att 

männen i hög grad varit borta från gården. Säve nämner exempelvis fiske där männen 

stannade till sjöss flera nätter i rad under månaderna november och december (Brogren 

2001:72f).  Utifrån detta kan tolkningen dras att det sannolikt var en del av manligheten att 

ägna sig åt aktiviteter och ärenden som togs vid utanför själva gården och således även att 

färdas till och från densamma. Kvinnor har inte i lika hög grad befunnit sig utanför gården 

ifråga, emellertid har sannolikt deras sysslor legat såväl inomhus som utomhus i enlighet med 

gårdsskötelsen. Möjligen är detta en del av kvinnligheten, att främst uppehålla sig på gården. 

Förutom den höga graden av icke synliga gårdsaktiviteter i det arkeologiska källmaterialet, 

förutsätter även männens frånvaro att gårdsarbetet fortgår. Kvinnorna har här haft en 

betydande roll, vilket diskuteras utförligare nedan. 
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6.3.1 Jämställdhet 

Det finns således en överrensstämmelse mellan de generella och lokala källorna samt det 

arkeologiska källmaterialet. Detta gäller de kvinnliga och manliga gårdsaktiviteterna, deras 

placering såväl som kvinnlig och manlig rörelsefrihet. Denna överensstämmelse säger 

emellertid ingenting om en manlig dominans eller kvinnlig undergivelse på gården, såsom 

genusstudien på Skinneruds utägor resulterade i (se Svensson 2005, 2008).  

   Utifrån GL är det dock tydligt att kvinnor förutom att de innehade en lägre rörelsefrihet, 

även var underställda männen och inte hade ansvar för gården. Kvinnorna framställs vidare 

som socialt begränsade där de inte fick föra sin egen talan och åtminstone gällande arvsfrågor, 

alltid kommit i andra hand. Det framgår slutligen att det i teorin varit mannen som både ägt 

och haft ansvar för gården och kvinnan har inte heller ansetts vara kapabel till att ta hand om 

sina egna egendomar (se Holmbäck, Wessén 1979). Det ligger således nära till hands att 

överföra kvinnans teoretiska framställda beroendeställning på verkligheten. 

   Teorin behöver emellertid inte överrensstämma med den upplevda verkligheten där kvinnor 

på gården varit både socialt underlägsna och begränsade samt icke kapabla till att sköta 

gården. Exempelvis har det i tidigare diskussioner framgått att hushållet utgjort en social plats 

och vidare även att textilhantverket kunde vara en social aktivitet. Kvinnor deltog stundtals 

även i de manliga aktiviteterna, enligt Säve (se Brogren 2001). Detta i enlighet med de 

manliga gårdsaktiviteterna som vanligen mynnade ut i samarbeten och på så sätt varit både 

gemensamma och sociala. Att kvinnorna på gården skulle ha varit mindre sociala eller mindre 

utåtriktade i sina arbetsuppgifter går således inte att anta. 

   Det finns vidare faktorer som innehar påverkan på både arbetsfördelning och 

rörelsemönster. Förutom av olika genusfaktorer, utgörs dessa exempelvis av fysiska 

kroppsliga begränsningar såväl som biologiska med barnafödande och omhändertagande. Att 

kvinnor inte varit borta i lika hög grad ifrån gården och exempelvis inte deltagit i säljakten 

kan ha naturliga orsaker. Exempelvis av den enkla anledningen att barn varit mer beroende av 

moderns närvaro än av faderns. Har kvinnan vidare varit havande har hon troligen skyddats 

från sådana aktiviteter av den anledningen. Den överrensstämmande rörelsefriheten mellan de 

olika källorna behöver således inte grundats i en manlig kontroll på kvinnan eller i en syn på 

henne som mindervärdig och obildad.   

   Ett annat argument emot att överföra teorin på verkligheten är att männen på Fårö 

bevisligen har spenderat stor del av sin tid borta från gården. Detta gjorde i sin tur att de 

lämnade ansvaret för gården på hustrun. Kvinnan har således på intet sätt ansetts som icke 
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kapabel till att sköta gården på egen hand vid mannens frånvaro. Utifrån de medeltida 

mirakelberättelserna ges också mer konkreta bevis på att kvinnors kontroll sträckte sig över 

hushållet till gårdsskötseln i sin helhet. Även om mannen var huvudansvarig för gården hade 

kvinnan stort inflytande över skötelsen på gården och flera exempel i berättelserna ges där 

hon påverkat mannen beslutstagande (Myrdal, Bäärnhielm 1994:40). Detta är dock icke 

synligt i det arkeologiska källmaterialet men behöver oberoende av detta likväl tas upp. 

   Mycket talar således för att trots att kvinnan i teorin ansetts som underlägsen mannen, har 

denna människosyn inte varit helt ömsesidig i det lokala. Att mycket indikerar på att kvinnan 

på gården innehaft en mer begränsad rörelsefrihet än mannen är dock inte synonymt med 

dominans och undergivelse. Det som istället främst talar för att kvinnan på gården varit 

uppskattad och värderad är det faktum att mannen lämnade gården under hennes ansvar i 

sådan hög grad. De manliga aktiviteterna som förde honom utanför gården hade inte förelegat 

om inte kvinnligheten legat i att stanna kvar på gården och kunna ta ansvar samt att fatta 

beslut. När det således gäller frågan om den kristna kvinnosynen och GL framställning av 

kvinnan som en svagare varelse och dess påverkan på gården, ska detta således tas med stor 

restriktivitet. Uppenbarligen har kvinnan på Fårö varit stark, självständig och fullt kapabel att 

sköta en gård och denna åsikt har varit delad. Det är dock värt att återigen här nämna att 

denna slutsats blir generaliserande, då detta sannolikt inte gällt varje enskild kvinna. Graden 

av ansvarstagande och människovärde har som tidigare nämnt säkerligen varit beroende av 

andra faktorer, vilket varit gällande för kvinnor såväl som för män.  

   Det ska vidare understrykas att såväl som att en dominans och undergivelse inte kan 

beläggas, är inte heller en jämställdhet kvinnor och män synonymt med dessa påståenden. Det 

som här dock kan ses är att den framställning som huvudsakligen GL gör angående 

gårdsansvar och dess tillhörighet samt kvinnans beroendeställning och mindervärdiga roll i 

samhället, inte helt överensstämmer med verkligheten på gården. 

  

7. RESULTAT 

Syftet med studien har varit att undersöka kvinnligt och manligt på gården, men även att 

diskutera studiens betydelse för tolkningen och förståelsen för gården. Studien har således 

mynnat ut i en insyn i den lokala kontexten samt erbjudit en möjlighet att komma 

människorna på gården närmare.  

   Emellertid har inte en fullständig förståelse för gården kunnat nås, utan fler genusaspekter 

måste då studeras såsom exempelvis social status, etnicitet, kompetens och ålder. Detta 
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eftersom en generalisering utifrån endast två kategorier då inte föreligger och öppnar upp mer 

för variationer. Vidare har inte heller samtliga gårdsaktiviteter varit synliga i det arkeologiska 

källmaterialet, vilket innebär att en stor del av gårdsarbete och arbetsfördelning inte kunnat 

studeras. Detta har lett till studiens utelämnande av betydande delar för både tolkning och 

förståelsen för gården gällande genuskonstruktioner såväl som kvinnligt och manligt. Således 

föreligger det problematik i arkeologins empiri när det kommer till genusstudier som är högst 

diskutabla. Slutsatsen är dock att i den utsträckning som varit möjlig har studien synliggjort 

människor på gården såväl som gårdsaktiviteter. Resterande delar får tyvärr lämnas 

obesvarade. 

   Gällande frågeställningarna har dessa varit socialt inriktade för att synliggöra kvinnligt och 

manligt på gården. Den första frågeställningen för denna studie som ställdes var ”vilka 

aktiviteter på gården kan knytas till kvinnligt respektive manligt?”. Utifrån litteratur 

bestående av generell såväl som lokal och analyser av det arkeologiska källmaterialet samt 

jämförelser utifrån har studien mynnat ut i svar på denna fråga. De kvinnliga aktiviteterna på 

gården utgjordes av matberedning, matlagning och textilhantverk, medan fiske, säl-, fågel- 

och landdjursjakt, flintslagning, skogsarbete samt smide varit manliga gårdsaktiviteter. 

Efterföljande frågeställningar ”finns det synliga kvinnliga och manliga rumsliga 

uppdelningar?” samt ”finns det ytor i husen med tillträde för både kvinnligt och manligt?” kan 

även de besvarats utifrån samma material och metod. Inom UO finns endast en synlig rumslig 

uppdelning som utgjorts av ett manligt socialt rum och det är förrådet/verkstaden i Hus 1. 

Resterande rum har varit tillgängligt för både kvinnligt och manligt, varför slutsatsen kan dras 

att större delen av UO har bestått av en blandad genusmiljö. Detta innebär att det sociala 

rummet bestått av en blandad genusmiljö där människorna rört sig fritt inom byggnaderna och 

haft tillträde till samtliga rum, utöver det ovan nämnda manliga sociala rummet. 

   När det gäller den sista frågeställningen för studien bestod denna mer av diskussionsfrågor. 

Den förstnämnda ”har Gutalagen och den kristna människosynen innehaft påverkan på 

kvinnliga och manliga genuskonstruktioner på gården?” är svår att besvara, emellertid är det 

högst sannolikt att den samtida ideologin och lagen innehaft påverkan på kvinnligt och 

manligt på gården. Detta kan vid första anblick ses i den uppdelning som görs, där 

kvinnligheten i större grad är knuten till gården medan manligheten i större grad rör sig 

utanför densamma. Detta är dock problematiskt då det kan föreligga naturliga såväl som 

biologiska skäl för denna uppdelning, samma anledningar som kan föreligga både i lagen och 

i den medeltida människosynen. Att kvinnan emellertid ansetts som mindervärdig på gården 
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och icke kapabel till att sköta en gård, såsom det framställs i GL, är emellertid inte korrekt. 

För att männen kunnat inneha en större rörelsefrihet är det förutsättande att gården sköttes om 

under deras frånvaro. Kvinnor har således även innehaft en praktisk kontroll på gården såväl 

som mannen, om än inte den teoretiska. Svaret på denna fråga måste emellertid vara att en 

påverkan på kvinnligt och manligt kan ses, utifrån den överensstämmande rörelsefriheten och 

arbetsuppdelningen i GL samt kristna framställningar i jämförelse med det arkeologiska 

källmaterialet. Emellertid kan även skillnader mellan teorin och det lokala angående kvinnans 

samhällsenliga värde ses. 
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8. SAMMANFATTNING 

Studien bygger vidare på min kandidatuppsats som behandlade samma område på Fårö (se 

Lindström 2009), dock med en ny infallsvinkel och nya frågeställningar. Syftet med denna 

studie var att synliggöra människorna på gården och frågeställningarna var således socialt 

inriktade gentemot detta.  

   Genom att tillämpa ett genusperspektiv undersöktes gården genom en lokal och tidsenlig 

kontext, bestående av medeltida och senare källor från Gotland. Även medeltida och senare 

källor från fastlandet har tagits upp, för att vidga perspektivet. Dock har källorna jämförts 

med det arkeologiska källmaterialet och diskuterats utifrån detta. 

   Ur diskussionen framkom uteslutande analogier mellan de lokala såväl som generella 

källorna samt fyndmaterialet, men även olikheter. Det framkom vidare att ett stort antal 

aktiviteter och människor inte är synligt i det arkeologiska källmaterialet, vilket är 

problematiskt. Det som dock kunde fastställas var att människorna rört sig fritt i husens 

samtliga rum, då det sociala rummet bestått av en blandad genusmiljö. Ett undantag kunde 

dock ses i Hus 1, där det tidigare tolkade förrådet/verkstaden utgjorts av ett manligt socialt 

rum. Vidare kunde de kvinnliga och manliga aktiviteterna sägas utgjorts av för de 

förstnämnda textilarbete samt matberedning och tillagning samt fiske, jakt, smide, 

skogsarbete och flintslagning för de sistnämnda. Slutligen kunde analogier dras utifrån GL 

och kristna framställningar gällande rörelsemönster och arbetsuppgifter, men också kontraster 

mellan det teoretiska och verkliga. 
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Bilaga 1. Rutplaceringar 

 

Hus 1 1-68 (rutor 67, 68 utgår). Hus 2 100–194 (rutor 131, 132, 134,185 utgår). 
Rum 1  Rum 1  
Innanför 27, 34, 35, 40, 41, 50. Innanför 102–107, 109, 110, 112, 114–118, 

122–124, 127, 129, 130, 133. 
Utanför 23, 28, 33, 36, 39, 49, 

51, 52. 
Utanför 100, 101, 108, 111, 113, 119–121, 128, 

136, 139. 
Rum 2  Rum 2  
Innanför 1–9, 16, 17, 21, 22, 32, 

53, 55–56, 63. 
Innanför 125, 126, 138, 140, 142, 143, 145, 147, 

148, 153–156, 161, 166. 
Utanför 10, 15, 18, 19, 29, 31, 

54, 58, 59, 62. 
Utanför 137, 141, 135, 144, 152, 157, 159, 168, 

174, 175, 177, 179–181. 
Utrymmet i NV  Rum 3  

Innanför 57, 60, 61, 64–66. Innanför 146, 149, 151, 158, 160, 167, 169–171, 
176, 183, 184,187-192. 

Långsida i V 12–14, 24–26, 30, 37–
38, 42–48. 

Utanför 150, 162–165, 172, 173, 178, 182, 185, 
186, 193, 194. 

Mellan rum 1 
och 2 

11, 20. 
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Bilaga 2. Rutsystem över Hus 2 av författaren 
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Bilaga 3. Osäkra föremål 

Ruta Föremål Antal (fragment) Material Hus Ruta Föremål Antal 
(fragment) 

Material Hus  

9 Beslag? 2 Kopparleg 1 104 Oljelampa? 2 Järn 2 
9 Fästögla? 2 Järn 1 112 Oljelampa? 2 Järn 2 
9 Nyckel? 2 Järn 1 118 Lås? 7 Järn 2 
9 Skaft? 2 Järn 1 122 Krok? 2 Järn 2 
15 Kärl? 2 Keramik 1 127 Gryta? 2 Kopparleg 2 
29 Kniv? 2 Järn 1 142 Mynt/bleck? 2 Ospec 2 
32 Verktyg? 2 Järn 1 142 Beslag/verktyg? 2 Järn 2 
39 Nålhållare? 2 Kopparleg 1 152 Hake/krok/vred? 2 Kopparleg 2 
49 Beslag? 2 Järn 1 154 Kniv? 2 Järn 2 
50 Handtag? 2 Järn 1 159 Slagg? 2 Järn 2 
52 Handtag? 2 Järn 1 159 Spik? 2 Järn 2 
55 Nål? 2 Järn 1 160 Sänke/trissa? 2 Sten; 

ospec 
2 

55 Ljuster? 2 Järn 1 160 Nål? 3 Kopparleg 2 
55 Nit? 2 Kopparleg 1 162 Nål? 4 Järn 2 
55 Kniv? 4 Järn 1 162 Kniv? 8 Järn 2 
55 Holk? 2 Järn 1 162 Krok? 3 Järn 2 
55 Nyckel/ring/krok 3 Järn 1 163 Takpanna? 33 Tegel 2 
56 Knivskaft? 2  Järn, 

kopparleg 
1 163 Nål? 1 Kopparleg 2 

56 Knivskaft? 2 Ben 1 163 Nål? 2 Järn 2 
56 Knivblad? 2 Järn 1 163 Kniv? 4 Järn 2 
58 Spik? 2 Järn 1 163 Navare? 2 Järn 2 
58 Handtag? 2 Järn 1 164 Handtag? 2 Järn 2 
59 Sänke? 2 Bly 1 165 Blomlök? 2 Organiskt 2 
61 Lieskaft? 2 Järn 1 166 Kniv? 2 Järn 2 
62 Kniv? 2 Järn 1 167 Krok/ögla? 2 Järn 2 
63 Märla? 2 Järn 1 168 Hästsko? 2 Järn 2 
63 Kniv? 2 Järn 1 168 Hyska? 2 Ospec 2 
66 Nitbricka? 2 Järn 1 168 Krok? 2 Järn 2 
     168 Verktyg? 11 Järn 2 
     170 Ten? 2 Järn 2 
     170 Beslag? 2 Järn 2 
     171 Nål? 2 Kopparleg 2 
     171 Mynt/bleck? 2 Ospec 2 
     171 Smyckebeslag? 6 Kopparleg 2 
     172 Bleck/skålla? 2 Kopparleg 2 
     173 Ten? 2 Järn 2 
     175 Spik 2 Järn 2 
     176 Spik/ten? 5 Järn 2 
     178 Metkrok? 1 Järn 2 
     178 Verktyg? 2 Järn 2 
     178 Smyckebeslag? 2 Kopparleg 2 
     178 Beslag? 2 Kopparleg 2 
     179 Kniv? 6 Järn 2 
     180 Verktyg? 2 Järn 2 
     180 Smyckebeslag? 2 Kopparleg 2 
     182 Mynt/bleck? 8 Ospec 2 
     183 Beslag? 2 Järn 2 
     183 Tråd? 1 Kopparleg 2 
     183 Spik? 4 Järn 2 
     184 Bryne? 2 Skiffer 2 
     184 Plomb? 2 Ospec 2 
     184 Kniv? 2 Järn 2 
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Bilaga 4. Fyndlista Hus 1 

 

Ruta 
Hus 1 

Fragm bly Kittel Ljushållare Dräktnål Fragm harts Tär ning Spröjs Glas Hästsko Navare 

16         2  
31         2  
36 2          
51  2         
52   2        
55    1 2      
56      1 2    
58        2   
61         3  
67          1 
Summa 2 2 2 1 2 1 2 2 7 1 

Ruta 
Hus 1 

Spik Kärl Lerklining Fragm 
tegel 

Fragm 
järn 

Fragm 
keramik 

Avslag 
flinta 

Nit + 
brickor 

Slagg Beslag Bleck Ten Hästsko-
söm 

Kniv 

1 4   52   4        
2   112 52           
3   37 25           
4 2  3            
5 2  48  3  2        
6 12 2 50 77 1          
7  4 8 50   2      2  
8 4 2 70 40  3 6   2    3 
9 25 21 56   4 9   2 2   4 
10 9 4  17   2        
11 7 2 1 4     2   1   
12 15 8 12 7    4    2  2 
13 4  9 57 5 2        3 
14 22 4  4 2  2        
15 60 6 21 5 2   2       
16 8 2  1   2 1       
17 5 4 4  3  2       9 
18            2   
19 5 9 13 8 12 2 4 5 191     2 
20  2             
21 2 2 8 11   2        
22 10 13 20 17 38  4        
23 2   3  9         
24 8              
25   3 7  4 2        
26 9 1 1 5   2      4  
27 4  11     2       
28 6              
29 4 2 2            
30 16 2 11 18  4 4      1  
31 17 2  6    4       
32 6 2   2   3      2 
33 6              
34 7 2 7 2           
35 12 4      4     8  
36 4             2 
37 3 5 9            
38 9 2  9 2 4 2        
39 12 19   2   2 10      
40 1 2             
41 7          2   2 
42 4 4 6  3 1 6        
43 25 7   2 3 4 2      4 
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44 2  2    4        
45 2  3  2 5 4 2       
46 8 3 10   2 4    2    
47 6 7   3  2 2       
48               
49 8  21  2  2      2  
50 17  3  2 6       6 4 
51 4 4  17 4 4        2 
52 2 2  9 4 2     2    
53   3 2           
54               
55 23  12 2 6 6 9 2 2 2    5 
56 21  2  4   9 28 6   2 2 
57  2 34  2   2 25     2 
58 13  9 7 2 2   7     2 
59 10  5 2 2    9    6 3 
60   24 5     29 2  2   
61 4  43 2 2  2  209 5    2 
62 6 2             
63 17  7  2 2 1  3   2  8 
64 8 3 6 22 4   4 427    4  
65 8  2  4   2 296     2 
66 8  5  5  4 4 128     4 
67 2  3  2    64      
68 4              
Summa 531 162 716 545 129 65 93 56 1430 19 8 9 35 69 

Ruta 
Hus 1 

Sölja Ring Blykula Skålla Krok Nål Sänke Pil Pärla Handtag Smälta Kopparleg Kil Mynt 

9 1 1            5 
10  1 1         2  2 
15     2  2       1 
17              2 
19 2              
22             2  
34              1 
35     5          
36  1             
37        2       
39   1            
43            6   
45     2          
46        2       
50         1 2     
51  1             
52        2  2     
53  1             
55  5  5     5   2   
56   1  2         1 
58   1            
61 4 1             
63     1 2        3 
66           2    
67               
Summa 7 11 4 5 12 2 2 6 6 4 2 10 2 15 
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Bilaga 5. Fyndlista Hus 2 

Ruta  
Hus 2 

Spik Kärl Lerklining Fragm 
tegel 

Fragm 
järn 

Beslag Flinta 
avslag 

Nit + 
brickor 

Bleck Slagg Smälta Hästsko
-söm 

Kniv 

100 4     2 2       
101 2             
102 18           2  
103 11  5 31 2 8    1 4   
104 3  15 18    3   2   
105 8  1 12    2     2 
106 12  2          2 
107  2 16  19   8      
108 8 9  3 2 2  4      
109 15  81 8 5         
110 1  26           
111 2  18   2      2  
112 25  14 11 4  4 6   2 14 8 
113   53     2    2  
114 8      2 12   2   
115 4  268     2  2    
116 10  24 5 2   2   2 2 2 
117 24  28       2    
118 6             
119 7  2       1    
120 2    2         
121        5      
122 5 2 95  2 2  3   4  2 
123 14  85     1 4  3   
124 9 2 77     10 3 13    
125 9 17 28  8  1 6 3  2 2  
126 21 8 39  5   5 5  2   
127 10  143 2 5    20 11 9 1  
128 15 1 195  8   4  1    
129 21  15       2    
130 3  140      1     
131              
132              
133 5 2 294    2   2    
134              
135 8  41      11 3  1  
136 16     1  4 2     
137 16 2 2  2   2      
138 4 2 25  5   4 5 26    
139   48  28  1 1 2     
140 14 3 15  18   3    2  
141 7  8  9  2 3  2  1 2 
142 14 3 24  3        3 
143 22 1 57  3  3 2 10  1 2 1 
144 37 1 13    1 4    2 1 
145 9  74  11   2     2 
146 14  4  2   1     2 
147 23 3 25    3  2     
148 14 5 19  1  2 4 1 1    
149 20      3 3 2     
150 41 1   5  2 6      
151 25 1  6 2   1    2  
152 27    1   5    1  
153 22  40  7     2   1 
154 18  16  4   1      
155 20    2    2   2  
156 16  4 8    1  2    
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Ruta 
Hus 2 

Ring Pärla Ten Mynt Sänke Pil Nål Hästsko Ospec 
metall 

Krok Bryne Nyckel Spänne Sländ- 
trissa 

Ben 

103     1           
105 1            1   
112   2             
116       2         
118 1               
123     1           
125   1 1    1        
127  1              
130   2        1     
133               5 
135   11 1            
137      2          
138      1        2 1 
139         1       
140  2              
141 1   1            
142  1          1    

157 25 1 1  9  1 3    3  
158 23 2   8  2 2      
159 47 2 81 6 4  3 7    2  
160 12 7 2  7  2 1      
161 21  50  3  2 1 5     
162 18 4 2 2 4   8      
163 18 2 4 4 7 1 5 3 12 3    

164 22 2 4    2  2     
165 27 2  1    2  2    
166 20  12   3 2       
167 58 4 13  4  5 6      
168 32 5 64  2  4 7 5 4    
169 96 9 23    6 12 5     
170 32 6 58  2 1 7 1 2 2    
171 35 4 109  2  4 3 1     
172 36  10  7  1 5  1   2 
173 37  3  3  2 2 2 2    
174 34 4 24    11  1 2    
175 24 1 174    3 4 1 2   3 
176 20 6 74 1    3 2 3  2 2 
177 4  2 1   3   2    
178 30  16  4  8   2   3 
179 23 2 87    6 2  5  2  
180 24  3  3  2 3 2 4   3 
181 22  9 3   2   2    
182 60 7 15  5  7 12    7 3 
183 28 4 15 1 1  2 19 1 1  1 2 
184 33 8 184  2   7 2 15  1  
185              
186 59 2 36 4 1  3 9      
187 24 2 23  15   12 1   2  
188 24 1 18 9  1 2 8    6  
189 2  11 1          
190 22 1 19  11 2  9 1 2  2  
191 31  196 1  5 6       
192 37 3 162  6 1 19 4    1  
193 23 8 86  21  3 7 1 1   3 
194 27 8 35   2 5 7 2   2 4 
Summa 1778 197 3700 138 298 33 158 298 121 126 33 69 53 
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145      2          
146     2   1        
147   1   1 1     1    
148              1  
149     3 1    1      
151     1 1          
152        1        
153  1        1      
154           1     
155    1            
156   1   1  1        
158 1               
159   2             
160           1     
161    1            
162   2             
163    3            
164   2          1   
167 1   2         1   
168 1   1            
169   1        1     
170        2        
171    2   1         
172       1         
173    1      1      
175         1       
176   3             
178   2      2       
180 1   1            
182   3 2            
184         3       
186            1    
187          4      
188   2 2 1     1     1 
189       1         
192 1 1 7    1   2    1  
193      1 3  1 1      
194  2 6 1      2      
Summa 8 8 48 20 9 10 10 6 8 13 4 3 3 4 7 

 

 

Ruta 
Hus 2 

Tånge Fragm 
kopparleg 

Degel Brodd Yxa Kedja Glas Skaft 
järn 

Handtag 
järn 

Krus Kil Munstycke 
Bläster 

Navare Nubb Rör 

103 3 2              
105   3             
107    2            
109     1           
112   8             
125      3          
127       2         
137        4 2       
140          1 1     
143            1    
145             1 9  
147           1    1 
Summa 3 2 11 2 1 3 2 4 2 1 2 1 1 9 1 

Ruta 
Hus 2 

Stänger Kors 

191 3  
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193  2 
Summa 3 2 

Ruta 
Hus 2 

Skålla Hake Bultlås Föremål 
brons 

Gångjärn Fragm 
keramik 

Sölja Plåt Tärning Tråd 
metall 

Pincett Hyska Märla Knapp-
sigell 

150 1              
152  1             
154   1            
159    1           
163   1            
166     4 2         
167       1 1       
170         1      
172      3         
173          2     
174    1          1 
175           1    
176            1   
182       5        
184             1  
186       1   1     
187  1             
194 1              
Summa 2 2 2 2 4 5 7 1 1 3 1 1 1 1 


