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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Ett flertal järnstavar från vikingatiden, funna i Skandinavien och de 
resterande länderna kring Östersjön, har ofta varit föremål för en rad 
olika tolkningar. I dagsläget har omkring 70 stycken järnstavar hittats 
samt ett fåtal trästavar som även de har tolkats på liknande sätt som 
järnstavarna. De flesta av stavarna hittas oftast i samband med de 
större vikingatida bosättningarna såsom Birka, Fyrkat eller Kaupang. 
Studien kommer att behandla ett urval av dessa stavar och fokuserar 
enbart på stavar från Skandinavien. 

Studien kommer att beröra alla tolkningar som uppkommit men 
störst fokus kommer att läggas på en tolkning som vunnit mycket 
mark på senare tid. Nämligen att stavarna tolkats som rituella och varit 
ett av de så kallade völvornas främsta attribut. Denna tolkning analys-
eras och ställs mot de andra tolkningarna. Utöver detta undersöks sta-
varnas kopplingar med den nordiska ritualen sejd och den samiska 
schamanismen samt vilka kopplingar som finns mellan dessa två före-
teelser. Vidare kommer studien även beröra ämnet völva, ifall detta 
yrke var en specialisering varpå individen var tvungen att viga sitt liv 
åt eller om vem som helst kunde ikläda sig rollen som völva. 
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1.2 Syfte 

Ända sedan utgrävningen tog sin början på Birka på 1840-talet har det 
uppkommit olika teorier för vad tre stycken järnstavar som påträffades 
där var ämnade för. Därefter har det framkommit ett flertal stavar som 
dessa följande tolkningar har kunnat appliceras på. I dagsläget finns det 
tre vanliga förklaringar till stavarnas funktion: 

 Stekspett. 

 Mätredskap inom textil hantverket. 

 Stavar som brukats för ritualer. 

Punkt ett och två har tidigare kopplats samman till punkt tre och jag 
ämnar undersöka möjligheten för dessa kopplingar på ett flertal stavar 
som hittats runtom i Skandinavien. Ifall stavarna ursprungligen brukats 
inom områden såsom matlagning eller textilproduktion men senare bli-
vit en symbol i kulten på grund av dess betydelse i det vardagliga livet. 
Syftet blir då att göra en komparativ studie för att se om ett vardagligt 
föremål såsom ett stekspett eller mätredskap har kunnat få en ytterligare 
mening, en symbolisk mening som förmedlar verktygets betydelse i vi-
kingasamhället. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Har alla stavar använts i ett rituellt syfte? 

 Finns det en standardiserad typ av s.k. völvestavar? 

 Kan en vanlig husmor (med ordet husmor syftar jag på den 

svenska akademiensordboks definition ”1. modern i ett hem 1. 

en familj; det kvinnliga överhuvudet i en familj; värdinna; 

stundom med särskild tanke på förhållandet till tjänarna”, i 

denna studie kanske främst i egenskap som det kvinnliga över-

huvudet för en familj)  iklä sig rollen som völva? 

 Kan stavarna ha en koppling till samisk schamanism? 
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1.4 Teori och metod 

De järnstavar som hittats runt om i Skandinavien har till en början blivit 
tolkade som stekspett, exklusive ett fåtal som tolkats som bland annat 
processionsstavar (En processionsstav är definierad enligt svenska aka-
demiens ordbok som ”stav som bäres av deltagarna i en kyrklig pro-
cession”, i det här fallet bars det inte av en kyrklig församling utan av 
en förkristen). Många forskare har gett sina egna tolkningar om stavarna 
och vilken funktion de skulle fyllt.  

Detta är en komparativ studie och kommer att analysera och disku-
tera tidigare forskning och de tolkningar som blivit till på grund av den. 
Studien kommer att sätta ett specifikt fokus på de tre stavar som hittats 
i Birka men också på ett par andra järnstavar från Öland och Danmark 
samt en trästav från Norge och ännu en trästav från Danmark. Materi-
alet och tolkningarna kommer sedan att behandlas genom ett kvalitativt 
synsätt och med ett komparativt tillvägagångsätt. I hopp om att ge utö-
kad förståelse för vad stavarna egentligen är, vad deras funktioner var 
och vilka individer som brukade dem. 

Studien kommer att ha ett mer symboliskt perspektiv av vissa stavar 
som bör tolkas som rituella. Däremot finns det också stavar som istället 
har en mer funktionell innebörd och bör tolkas som vanliga redskap. 
Fenomenet att fylla ett föremål med symbolik är en mänsklig konstrukt-
ion, ett föremål såsom en dolk kan både tolkas som en helt vanlig kniv 
men även som ett ceremoniellt redskap, kanske brukat i kulten vid of-
ferritualer. Kan man i sådana fall anta att stavar kan ha fungerat på ett 
liknande sätt. Stavar som utformats på ett vackert sätt med dyrbart 
material för att signalera föremålets status. En statussymbol som om 
möjligt blivit en erkänt vanlig symbol för till exempel en völva i vikin-
gatidens samhälle.  
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1.5 Källkritik 

De flesta av primärkällorna, då syftar jag på järnstavarna, är helt omöj-
liga att tillgå på grund av att de har korroderat så pass svårt att vissa 
stavar inte längre finns. På grund av detta har jag valt att bara använda 
mig av sekundärkällor där bilder av föremålen finns bevarade. Det är 
dock fortfarande problematiskt då stavarna redan vid fyndtillfället kor-
roderat avsevärt vilket gör att till exempel stavarnas ursprungliga läng-
der blir mycket svåra att fastställa. Längden av stavarna har visat sig 
vara, enligt vissa studier, av stor betydelse då de skulle kunna kopplas 
till olika alnar som var i bruk i Skandinavien under vikingatiden. 

Vidare kommer jag, för att kunna besvara mina frågor, använda mig 
av litteratur som berör ämnet schamanism, sejd, völvor, textilhantverket 
och stekspett. Den litteratur jag ämnar använda måste betraktas med ett 
kritiskt öga då författarna med största sannolikhet förespråkar sina egna 
tolkningar och valt att studera materialet ut sitt perspektiv.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning om stavarna och de tolk-

ningar som uppkommit. 

 

2.1 Forskningshistorik 

Tidigare studier om järnstavarna har behandlat dem bland annat som 
stekspett, redskap ämnat för mätning och senast som ett magiskt verk-
tyg brukat av religiösa/rituella specialister. Birkastavarna erhåller en 
specifik fokus i min studie, eftersom de har erhållit ett stort fokus av 
bland annat Neil Price (2002) och Ingrid Gustin (2004) som förespråkar 
två skilda tolkningar. Detta faktum gör dem intressanta och jag önskar 
reda ut vilken tolkning som är mest sannolik. 

För att återgå till stavarna, när de återfanns i tre av Birkas kammar-
gravar beskrevs de av grävledaren Hjalmar Stolpe som stavar gjorda i 
järn (Bøgh-Andersen 1999: 72). samtida forskare med Stolpe hade nog 
tolkat dem med mer självklarhet som stekspett på grund av likheter med 
andra stavfynd som tolkats som stekspett. Holger Arbman (1943) som 
senare skrev om utgrävningen av Birka och dokumenterade fynden, an-
såg däremot att stavarna fyllt en funktion som måttredskap. Idag är 
stekspett- teorin fortfarande relevant och det finns inget tvivel om att 
stekspett har varit en vida förekommande gravgåva i ett flertal kulturer 
(Bøgh-Andersen 1999: 11ff). En kategorisering av vendel- och vikin-
gatida stekspett kom ut 1999 av Susanne Bøgh-Andersen. Stavarna är 
där indelade i fyra olika typer varav den tredje har en subkategori näm-
ligen typ III m. Stavar som placeras i denna kategori är oftast utformade 
med en korgliknande konstruktion samt att det finns mångsidiga kuber, 
också kallade för kubooktaedrar, kuberna är oftast även bronsfaccete-
rade. Birkastavarna tillhör den gruppen, kategorin i sig kallas också 
ibland för Birkatypen då de stavarna har fått stå för inspirationen till typ 
III m.  
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2.2 Stekspett 

I sin kategorisering går Bøgh-Andersen närmare in på de förmodade 
stekspettens innebörd i gravarna. För att ta ett par exempel, begrundar 
hon stekspettens inblandning i kulten samt för vem spetten fick följa 
med i döden (Bøgh-Andersen 1999: 105ff). De slutsatser som present-
eras till de här frågorna belyser stavarnas betydelse i gravarna. Ander-
sen anser att stekspetten har erhållit en stor roll i kulten på grund av 
dess koppling till föda. Mat har i många kulturer varit tätt förknippat 
med ritualer och Andersen menar att detta fenomen sträcker sig långt 
tillbaka i tiden (Bøgh-Andersen 1999: 104). För att ta ett exempel kan 
vi observera den kristna religionen där församlingen rituellt intar Kris-
tus kropp och blod eller för att ta ett annat exempel, de antika grekerna. 
”Thysia” kallas det offer som grekerna praktiserade, detta är känt från 
inskriptioner som berättar om processen av ”thysia”. Ritualen sker ge-
nom att bränna djur (oftast gris eller get) som offer till gudarna eller 
hjältarna/hjältinnorna. Därefter förtärde de specifika delar av djuret 
(Ekroth 2002: 140, 179, 287, 303, 325). Bøgh-Andersen drar också 
kopplingar till brännandet av specifika och mer ”heliga” delar av ett 
djur. Stavarnas förekomst i mansgravar ser hon och jag citerar, ”som 
ett förnämligt bruksföremål”, Andersen menar att stekspetten i mans-
gravar symboliserar mannens ställning som familjens överhuvud och 
far till hela sin familj och alla som står i hans tjänst (Bøgh-Andersen 
1999: 107). 

Förekomsten av stekspett i männens gravar ser hon som en kopp-
ling från vad hon kallar för ”Homeros-tid” där mannen tillika husbon-
den skulle symbolisera hela huset och alla dess delar och det är därför 
vi finner stekspett i deras gravar samt att det är på grund av detta som 
hon inte tolkar stavarna på samma sätt som i kvinnogravar. Fortsätt-
ningsvis tolkar Andersen stekspettens förekomst i kvinnogravar som ett 
värdighetstecken, ett redskap som fungerar som en symbol för den dyg-
diga husmodern. Ett föremål så förknippat med hemmets varma härd 
bör vara ett ytterst viktigt redskap. Vidare nämner Andersen också fe-
nomenet att det i Skandinavien ofta är de vackert utformade typ III sta-
varna som placeras i kvinnornas gravar och i männens gravar placeras 
de enkla typ I stavarna. Här menar Andersen att det finns ytterligare ett 
argument för redskapets betydelse för husmoderns grav, att stavarnas 
vackra utformning skall återspegla husmoderns skicklighet samt bety-
delse för hemmet och dess funktioner som följer med (Bøgh-Andersen 
1999: 107). 

Utöver detta undersöker också Bøgh-Andersen stavarnas placering i 
gravarna, där hon kommer till slutsatsen att positionering av gravgå-
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vorna bör ha haft en större innebörd än vad som tidigare trotts. Gravgå-
vor som placerats i nedre delen av gravarna alltså intill nedre delen av 
kroppen har bedömts inneha en mer vardaglig roll. Gravgåvor placerade 
i övre delen har däremot tilldelats en större betydelse. Stavarnas läge i 
graven har lokaliserats till övre och mellersta delen av kroppen av den 
avlidne. Därav har stekspettens position enligt Andersen betytt att de 
kan ha fyllt en mer symbolisk mening (Bøgh- Andersen 1999: 105-
106). 

 

2.3 Magiska stavar 

År 2002 publicerades ”The Viking way” av Neil Price där han presen-
terade sin teori om järnstavarna som s.k. ”staffs of sorcery”, översatt till 
svenska: magiska stavar eller völvestavar. Dessa völvor; plur (völva, 
sing.), var bland de religiösa specialisterna i viking samhället eftersom 
de troddes kunna spå framtiden och till och med rådfråga Oden (Price 
2012: 245). Deras främsta verktyg menar Price var deras stav (Price 
2008: 112) och ordet völva betyder stavbärare. Price menar att ur-
sprunget går att finna i ett ord som inte finns med i den nordiska littera-
turen men kan ändå vara en motsvarighet till det nordiska ordet ”stafr” 
(stav), nämligen ”volr” (Price 2002: 177). 

Ett till begrepp som Price använder är ordet ”seiðr” som vi skall 
återvända till för en djupare tolkning i avsnitt 3.4. Price hävdar dock att 
sejd ursprungligen var en slags magi reserverad enbart för gudarna och 
därefter också given till människor (Price 2002: 245 läs också: Solli 
2002). Det har också argumenterats för att stavarna som völvorna an-
vände var kopior av sländor som brukades i textilhantverket för att 
spinna tråd. Eldar Heide menar att de som utförde sejd troddes kunna 
spinna ut hjälpandar eller tankesändebud med hjälp av deras stavar som 
liknande sländtrissor (Heide 2006a: 235ff & 2006b: 164ff), jag åter-
kommer även om detta i avsnitt 3.4. Ett av Price huvudargument för att 
stavarna skall ha tillhört völvor kommer från en av de isländska sa-
gorna, nämligen ”Erik Rödes saga” där beskrivs en völva, hur hon är 
klädd samt vilka verktyg hon har och däribland en stav som mycket väl 
passar in i beskrivning av bland annat Birkastavarna. Völvans kläder 
skriver Price var troligen väldigt dyrbara och glänsande för att kunna 
skimra i mörkret. I Fyrkat, Danmark i grav nummer 4 som är en förmo-
dad völvegrav har det påträffats tå- ringar som är ett unikt fynd för vi-
kingagravar, de är desto vanligare i öst såsom Finland, Ryssland och 
Orienten. Andra gravgåvor i grav nummer 4 visar också på kontakter 
med öst och därför har förklaringar sökts österut för att lokalisera völ-
vans ursprung (Hillborg 2011: 18). Andra forskare väljer istället att dra 
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völvans ursprung en aning mer lokalt, till samerna och deras schaman-
ism (Solli 2002; Price 2008). 

 

2.4 Måttverktyg och sländor 

En annan vanligt förekommande tolkning om järnstavarna är att de skall 
ha brukats inom textilhantverket och fungerat som ett mätverktyg. En-
ligt en del forskare (Gustin 2004 & 2010; Kyhlberg 1980; Arbman 
1943) som undersökt stavarnas längd har jämfört nämnda längder med 
hur väl de korresponderar med det gamla måttsystemet ”Aln”. Det visar 
sig att den själländska alnen som bland annat brukades i Birka stämmer 
väl in på stavarnas längd (de korgliknande konstruktionerna exklude-
rade). På grund av de delade likheterna med måttet aln har forskare 
såsom Ola Kyhlberg och Ingrid Gustin enats om att det rör sig om mått-
redskap, Kyhlberg anser däremot att stavarna brukats som tolkar för li-
karemått för tunnbindning och Gustin drar istället slutsatsen att stavar-
nas användningsområde har varit mätning av tyger (Kyhlberg 1980: 
274; Gustin 2004: 129ff & 2010: 350-351). 

I Gustins studie framgår det tydligt att hennes största fokus har legat 
på det som hon kallar för de kubooktaedriska elementen av stavarna. 
Det vill säga de små flersidiga kuberna som pryder stavarna (Se appen-
dix, fig. 12). Gustin menar att de kan vara en nyckel för att bättre förstå 
stavarna som viktiga måttverktyg i handeln. Fortsättningsvis pekar 
Gustin på att liknande kuber sitter på ett flertal andra föremål och det 
indikerar enligt Gustin att det är ett pålitligt redskap för handel (Gustin 
2004: 184). 

Paralleller har också blivit dragna utifrån stavarnas utformning då 
de delar stora likheter med så kallade EN; distaffs SV; sländor (Heide 
2006a, 2006b). Likheterna avser de korgliknande konstruktionerna som 
återfinns på typ III stavarna. Med jämförelsen med sländorna menar 
Heide att stavarna kan ha brukats i rituellt syfte. Eftersom det gamla 
nordiska ordet sejd troligen har sitt ursprung i gammal tyska och eng-
elska där sejd översätts till rep eller gördel. Heide anser då att bra syno-
nymer till sejd bör vara snöre, rep eller snara. Vidare använder Heide 
termen ”gandr” som också kan översättas till stav och finns fortfarande 
aktivt i både norska och isländska ordförrådet, om än förändrat sedan 
äldre tider. Gandr menar Heide, är något en sejd kan frambesvärja, en 
sorts tankesändebud (min översättning), gandr skulle alltså bäst kunna 
liknas med en slags telepati. Ordet gandr har som jag nämnde tidigare 
förändrats men enligt Heides studier kan ordet spåras i både norska och 
isländska. I norra Norge skulle ordet kunna översättas till ”en spinnande 
topp driven av en tråd”. I isländskan däremot kan det betyda garn och 
andra vridna föremål skriver Heide (Heide 2006a: 235ff, 2006b: 164). 
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Studierna av dessa termer har förstås stor betydelse i Heides teori. På 
grund av översättningarna och synonymerna ger det ett starkt intryck av 
att textilhantverket och kulten kan vara sammankopplat. Vidare listar 
Heide ett flertal punkter som han anser styrker sin teori däribland att 
stavarna skall ha brukats i rituellt syfte (Heide 2006b: 166-168).  
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3 Presentation av material 

Här presenteras källmaterialet som studien behandlar. 

 

3.1 Birkastavarna 

De så kallade Birkstavarna kommer ursprungligen från tre separata 
kammargravar Bj. 660, Bj. 834 och Bj. 845 (Se appendix, fig.10, 11, 
16) på Björkö i Adelsö socken, varav den förstnämnde graven hittades 
på gravfältet ”norr om borg” och de två sistnämnda i gravfältet ”hem-
landen” (mis.historiska.se; Arbman 1940). Utgrävningarna skedde un-
der 1870- 80 talen och leddes av Hjalmar Stolpe. I Stolpes tolkning av 
staven från grav Bj. 660, troligen daterad till slutet av 800- talet, fram-
går det enbart att det är ett föremål av järn försett med en bronsknapp. 
Vid fyndtillfället uppmättes staven till en längd på 75 cm men staven 
har ej gått att bevara i dagsläget (Price 2002; Gustin 2004; Bøgh- An-
dersen 1999: 73). Staven från grav Bj. 834, daterad till 913-932, besk-
rivs som en järnstav antingen ämnad för uppmätning eller som völve-
stav. Staven pryds med överfångsgjutna mångsidiga kuber s.k. 
kubooktaeder eller polyeder längs hela skaftet(mis.historiska.se; Bøgh-
Andersen 1999: 74). Ytterst på staven sitter en korgliknande konstrukt-
ion som tidigare förmodats ha använts som handtag men anses idag vara 
för stora för att passa komfortabelt i handen (Price 2002: 186ff). Sta-
vens längd uppgick till 55,7 cm vid fyndtillfället men även denna stav 
har eroderats kraftigt i dagsläget (mis.historiska.se; Price 2002; Gustin 
2004). Den tredje staven från grav Bj. 845, daterad till 925-950, är väl-
digt fragmenterad, sammanlagt har det hittats 20 fragment av vad som 
beskrivits som antingen mätstav eller völvestav (mis.historiska.se; 
Price 2002; Gustin 2004; Bøgh-Andersen 1999: 75). 
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3.2 Klintastaven 

I området Klinta i Köping socken på Öland påbörjades en grävning 
1957 under ledning av K.G. Petersson. Grävledarens rekonstruktion av 
begravningens händelseförlopp beskrevs med att det var två personer 
som bränts på en båt, varpå de senare har begravts i separata gravar intill 
varandra. Mannen låg i graven som betecknas 59:2 och kvinnan i grav 
59:3, gravarna har daterats till mitten av 900-talet då ett arabiskt silver-
mynt påträffades i grav 59:3. I kvinnans grav fanns det först ett brand-
lager och under det lagret fanns gravgömman. Längst upp i gömman 
precis under locket låg en stav (Se fig. 1.) som oturligt nog brutits av på 
grund av trycket som fyllnaden utsatt locket för och därför också tryckt 
ner på staven (Bøgh-Andersen 1999: 77). Ytterst på staven, längst ut på 
det förmodade handtaget sitter en miniatyrmodell av ett hus. Huset står 
på en skiva i form av en rektangel och i mitten av varje sida av rektang-
eln sitter det en ögla gjord i brons som pekar nedåt (idag återstår tre 
stycken). En bit längre ner på staven finner vi en 16 cm lång korgkon-
struktion tillverkad av fyra runda järntenar (idag återstår tre stycken). 
Både upptill och nedtill där tenarna möter staven sitter djurhuvuden 
varpå tenarna skjuts ut ur käftarna på djuren. En bit nedanför korgkon-
struktionen sitter en polyedrisk kub och själva staven längd var 70 cm 
år 1999 dock anser forskare att staven har varit längre på grund av att 
spetsen saknas. Med spetsen skulle staven uppgå till en längd av 82 cm 
(Bøgh- Andersen 1999: 77ff). 

Fig.1 Klintastaven. Foto: mis.historiska.se 
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3.3 Fyrkatstaven 

Vikingaborgen Fyrkat som låg i Jylland, Danmark, grävdes ut under 
1950- talet av C.G. Schultz. Här finner vi grav nummer fyra där en väl-
digt fragmenterad stav påträffats, den ursprungliga längden har forskare 
inte lyckats få fram. De två delarna som hittades var enbart 7 cm re-
spektive 2,5 cm, tyvärr har de gått förlorade i dagsläget, däremot finns 
det dokumenterat för efterkommande studier (se appendix). Price argu-
menterar att denna stav kan vara ett bevis för en annan stil av s.k. völ-
vestav (Price 2002: 185). Price argumentation för detta bygger mycket 
på de övriga gravfynden från grav nummer fyra. Graven i sig är rik och 
det har påträffats bland annat ”tå- ringar” och en låda innehållande föl-
jande föremål: fina textilier, olika verktyg för textilhantverk och nedre 
delen av en käke tillhörande en gris samt en s.k. uggleboll som är en 
klump bestående av hår och brända ben. Dessa föremål tillsammans 
med bolmörtsfrön som hittades kring den avlidnes midja kan kopplas 
samman till redskap som brukats av völvor som är beskrivna i de is-
ländska sagorna (Bøgh-Andersen 1999: 53; Price 2002: 185; Hillborg 
2011: 21ff). Utöver detta är staven utformad av en central järnstav som 
omgärdas av fyra ytterligare järnstavar. På den längre delen sitter två 
stycken koppar legerade knoppar med 3 cm mellanrum. Den kortare 
delen har en kopparknopp som har smält ihop nedantill med staven, den 
korta delen har troligen också varit den nedre delen av staven varpå 
spetsen är försvunnen (Price 2002: 185). 

 

3.4 Trästavar 

Ett flertal metallstavar har hittats runt om i Skandinavien (Bøgh-Ander-
sen 1999; Price 2002). Stavar gjorda i trä är däremot desto ovanligare 
mycket på grund av materialets förgänglighet. Detta till trots har arke-
ologer lyckats finna åtminstone ett par, till exempel en trästav från Ose-
bergsskeppet i Norge och Hemdrupstaven från ett träsk i Danmark. Sta-
varna är bevarade tack vare miljön som de lämnats i. Trästaven från 
Oseberg har bevarats på grund av att graven blev tätt försluten med lera.  
Staven i sig är 107 cm lång och låg i en låda i gravkammaren, staven är 
ihålig och gjord i björk troligen sammanbundet av ett annat organiskt 
material som nu har sönderfallit (Se appendix, fig. 23). Tillsammans 
med staven fanns det i lådan även två dekorerade järn-kedjor vars länkar 
enligt Price delar likheter med metallstavarnas korgkonstruktioner 
(Price 2002: 189, 200). 

Hemdrupsstaven hittades som jag nämnde tidigare i ett träsk ståen-
des vertikalt rakt ner i marken. Den uppmättes till 50 cm och är tillver-
kad av idegran, speciellt med denna stav är dess dekoration (Se appen-
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dix, fig. 22.). Längs staven finns det inristat ett mönster i rombiska for-
mer liknande ormfjäll. Inuti formerna finns det avbildningar av en 
mänsklig figur och djur som bland annat tolkats som jakthundar och 
staven har två runinskriptioner. Inskriptionerna har blivit tolkade på 
olika sätt av runexperter, deras tolkningar går isär men de kan konsta-
tera att det rör sig om någon slags förtrollning som skall bringa skydd 
mot sjukdom (Back-Danielsson 2001: 73ff; Price 2002: 200).  
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4 Analys 

Här följer analysavsnittet utifrån bak-
grund och materialpresentationen. 

 

4.1 Stekspett och rymdmått – 

avsaknaden av sejd 

I sitt verk, ”vendel- och vikingatida 
stekspett” (1999) katalogiserar Su-
sanne Bøgh-Andersen alla järnstavar 
som hittats i Skandinavien som enligt 
henne bör tolkas som stekspett. An-
vändandet och förekomsten av järn-
stavarna som gravgåvor menar An-
dersen är ett fenomen med anor som 
sträcker sig tillbaka (som hon 
utrycker det) till ”Homeros tid”. I ka-
talogen återfinns bland annat de tre 
Birkastavarna samt staven från Klinta 
på Öland som går under typ- III kate-
gorin. Just typ- III argumenterar An-
dersen för att de kan ha fyllt ett rituellt 
syfte, speciellt Klintastaven som hon 
menar kan ha brukats som en process-
ionsstav. Förekomsten av rituella 
stekspett menar Bøgh-Andersen är, 
som jag också skrev tidigare, en före-
teelse med anor som sträcker sig till-
baka till Homeros tid och de antika 
grekerna (Bøgh-Andersen 1999: 11). 
De idkade den så kallade offerriten 
Thysia, som innebar brännandet av 
olika organ av ett offerdjur, delar 
som var ämnade för gudarna eller 
hjältarna/hjältinnorna (Ekroth 2002: 

Fig.2 Typ- III stavarna från 

Birka. Foto taget ur Arbman 

1940 
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140). Fastän stavarna i Bøgh-Andersens katalog är av väldigt varierade 
stilar och från ett stort område så är argumentationen bristfällig. För att 
stödja den här teorin skulle mer paralleller behöva dras utifrån stavarnas 
utformning. Liksom bland annat Neil Price (2002) syftar jag på att de 
andra typerna som Bøgh-Andersen listat mycket väl kan ha varit 
stekspett. Däremot saknas argument för att se dem som rituella redskap. 
Price har också pekat på problemet som föreligger tolkningen av typ- 
III stavarna som rituella stekspett då de pryds av så kallade polyedriska 
(kubooktaedrar) knoppar. Price menar att knopparna skapar problem 
för påförandet av köttet. Då stavarna dessutom är gjorda i brons, och 
därmed vackra och glänsande, framstår tolkningen som stekspett 
mindre trolig (Price 2002: 186ff). 

Ola Kyhlberg kom ut 1980 med sin studie ”Vikt och värde” om vär-
demätning och betalningsmedel under yngre järnålder i området Birka 
och Helgö. Enligt Kyhlbergs tolkning har stavarna fungerat som ”tolkar 
eller likaremått för rymdmått och för konstruktion/justering och upp-
mätning av kärlens innermått/volym och varupackars omfång” (Kyhl-
berg 1980: 275). Kyhlberg argumenterar alltså för att stavarna brukats 
i produktionen av tunnor och styrker detta argument med att stavarnas 
längd korresponderar väl med de olika alnarna runt östersjö området. 
Kyhlbergs argument för att stavarna brukats som tolkar för tunnbind-
ning är stundtals bristfällig eftersom alnarna kunde variera i längd samt 
på grund av att hans analys inte går djupare in på stavarnas betydelse 
och i vilken kontext de är funna och vad kan vi säga om stavarna utifrån 
kontexten. Kyhlbergs argument härstammar enbart från paralleller mel-
lan stavarnas längd och en annan förmodad tolk från Lödöse samt att 
Birka är en hamnstad som livnärt sig på havet. På dessa grunder hävdar 
Kyhlberg att stavarna brukats som tolkar för bland annat rymdmått 
(Kyhlberg 1980: 275). 
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De här två tidiga tolkningarna av stavarna saknar däremot en viktig 
aspekt som på senare tid blivit ett väldigt vanligt förekommande argu-
ment för stavarnas påstådda rituella syfte, nämligen sejd. Betydelsen av 
sejd har studerats av ett flertal forskare (Heide 2006a, 2006b; Price 
2002; läs också: Gustin 2010) bland annat av Eldar Heide som kopplar 
samman sejd med ordet ”gandr” som jag nämnde tidigare i avsnittet 
”2.4. Måttverktyg och sländor” Heide menar att gandr är en nyckelfras 
för att förstå sig på företeelsen sejd. Ordets innebörd är enligt hans över-
sättning starkt sammankopplat med sejd och textil (sejd och gandr åter-
kommer jag till senare). Problematiskt för Bøgh-Andersen och Kyhl-
bergs tolkningar är att de saknar aspekten sejd, och därmed också en 
koppling till textil. Textilhantverket var en mycket stor del av ekonomin 
under vikingatiden i Skandinavien, textilier hade en ständig efterfrågan 
i ett samhälle som expanderade och samhällen som växer behöver då 
också kläder och skeppen segel et cetera. Därmed växer också textil 
hantverket (Gustin 2004: 286ff; Cartwright 2015: 171ff). 

 

4.2 Längdmått och sländtrissor – verktyg med flera syften 

När Ingrid Gustin kom ut med sin avhandling (2004) ”Mellan gåva och 
marknad” kritiserade hon Neil Prices teori om de så kallade völvesta-
varna. Hon menar att Price (2002) tolkning av stavarna utesluter de vi-

Fig.4 Lödöse tolken. Foto: Fornvännen 1964 
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kingatida kvinnorna från handelsvärlden och kan enbart tolkas som völ-
vor. Istället menar Gustin att stavarna varit ett mätredskap för textilier 
och grundar sin teori ibland annat Kyhlbergs (1980) studie om stavarnas 
längd. Hon syftar även på att kammargravarna som stavarna hittades i 
tillhör en elit i vikingasamhället (Ringstedt 1997: 142-143). Dessa gra-
var utifrån gravgåvorna har bedömts som potentiella gravar för en elit. 
Gravgåvorna pekar på att eliten kan bestått av krigare och handelsmän 
men också rituella specialister såsom völvor. Völvor har däremot an-
setts tillhöra en samhällsgrupp som stod i periferin mest troligt på grund 
av att de var fruktade eftersom de var skickliga i magi. Källor visar 
också på att det tillhörde vanligheterna att under kriser såsom missväxt 
och misslyckad jakt då bjuda hem en völva, låta henne inta hedersplat-
sen och allmänt behandla hon väl. Enbart för att hålla sig på deras goda 
sida översköljdes de med gåvor för att hemmet, skörden eller jakten 
skulle gå lycka tillmötes. Detta skulle då vara en av orsakerna till varför 
en völva skulle kunna få en storstilad begravning såsom en kammargrav 
(Sundquist 2007: 66ff; Raduvere 2003; Gustin 2010: 351). Gustin er-
känner sambandet mellan völva och dess översättning till stavbärare 
men menar att ifall man skulle anta att dessa stavar (Birkastavarna) inte 
är völvestavar skulle de istället överensstämma väl med redskap tillhö-
rande en handelselit (Gustin 2010: 352). Hon menar alltså att Price tolk-
ning begränsar de vikingatida kvinnorna i kammargravarna från Birka 
till att enbart vara völvor istället för att se dem som en potentiell del av 
samhällets elit. Gustin förespråkar därför att stavarna varit ämnade för 
uppmätning av textilier hon tillägger även ytterligare argument för detta 
som vi återkommer till senare (Gustin 2004). 

En annan tolkning som uppkommit på senare tid är Eldar Heides 
tolkning om stavarna som avbilder för sländtrissor. Tidigare i texten 
nämndes den rituella företeelsen sejd tillsammans med ordet gandr. 
Gandr kopplas enligt Heide tillsammans med sejd på grund av ordens 
betydelse, att de båda orden har något med textilhantverket att göra 
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(Heide 2006a: 435ff, 2006b: 
166ff). Hans tolkningar av 
gandr verkar däremot ibland 
mer som antaganden varav tvi-
vel kan uppstå, det är hursom-
helst en intressant tanke att sejd 
har en koppling till gandr. 
Detta skulle i sin tur förklara 
kopplingen mellan völvorna 
och textilhantverket. Vidare 
drar Heide paralleller mellan 
de förmodade völvestavarnas 
utformning och sländtrissor-
nas. Det framgår tydligt att 
sländtrissornas spol-huvuden 
delar stora likheter med järn-
stavarnas överdelar, det som 
också brukar beskrivas som 
stavarnas korgkonstruktioner 
eller handtag i vissa fall (Bøgh-
Andersen 1999: 47). Heide lis-
tar ett flertal argument till var-
för de delar dessa likheter och 
potentiella användnings-
områden. Mest intressant för 
denna studie är hans argument 
för stavarnas rituella innebörd. 
Med sejd och gandr i beräk-
ning menar Heide att järnsta-
varna är avbilder av sländtrissorna och har aldrig varit menade för ar-
bete. Järnstavarna är alltså enligt Heide rituella völvestavar brukade i 
sejd som en symbolisk sländtrissa för att utföra gandr (Heide 2006a: 
435ff, 2006b: 164). 

Ursprunget av företeelsen sejd spårar Heide till samerna. Ett exem-
pel som han använder sig av är en gammal samisk legend från 
Nordnorge om en kvinna som var mycket skicklig på magi begav sig 
upp på ett berg. Därifrån kunde hon se sin make som var en handelsman 
på en båt ge sig av från Bergen. Hon fortskrider med att jojka till sin 
man under tiden som hon använder sländtrissan, varpå mannens båt blir 
ledsagad hem. Heide ser detta som ett utförande av sejd där kvinnan 
sänder ut ett tanke-sändebud genom att spinna med sländtrissan som 
sedan griper tag och vägleder skeppet tillbaka hem igen (Heide 2006b: 
165). 

Fig.5 Spol- huvuden på sländtris-
sor. Foto: Gustin 2010 
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Gustin motsätter sig delar av Heides tolkning av stavarna som avbilder 
av sländtrissor i sin artikel ”Of rods and roles” (2010). Hon medger att 
Heide har argumenterat väl för sin tolkning men hon anser däremot att 
spinning inte enbart behöver kopplas till sejd. Istället använder Gustin 
exempel från Romarriket, där gravstenar tillhörande kvinnor har deko-
rerats med textilrelaterade avbildningar. Motiven uppvisar oftast kvin-
nor i färd med att spinna eller utöva något annat som relaterar till tex-
tilhantverket. Gustin menar att det som symboliserar en god husmor var 
hennes förmåga att sköta hushållssysslor såsom textiltillverkning. Vi-
dare pekar hon på att den nordiska världen har influerats starkt av denna 
syn på kvinnan och det faktum att under medeltiden var textilhantverket 
en universal symbol för det kvinnliga könet (Gustin 2010: 347ff).  
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4.3 Polyedergåtan 

Polyeder eller som Ingrid Gus-
tin kallar dem ”kubooktaeder” 
är dekorationer som pryder ett 
flertal vikingatida föremål. Ku-
berna återfinns på bland annat 
nycklar, vikter, smycken och 
järnstavar. I Gustins verk ”Mel-
lan gåva och marknad” (2004) 
undersöker hon kubernas bety-
delse och varför de återfinns på 
många vikingatida föremål. 
Hon argumenterar för att i vi-
kingatidens handelssfär var det 
essentiellt att båda parter i by-
teshandeln kunde känna sig 
säkra på att ingen av parterna blir lurade. Hon menar att kuberna fun-
gerat som symboler, för att visa på redskapets tillförlitlighet. Eftersom 
dessa ornament återfinns frekvent på vikingatida föremål anser hon att 
de är en symbol som vikingaperiodens människor var bekant med och 
det människor är bekant med är de också bekväma med (Gustin 2004: 
174).  

Vidare använder sig Gustin av Kyhlbergs längdstudier för att påvisa 
stavarnas längd (utan handtagen) i förhållande till vikingatida alnar. 
Hon menar att det finns ett samband mellan stavarnas längd exklusive 
korgkonstruktion samt kubernas placering och alnarna. Däremot kriti-
serar Gustin, Kyhlbergs antaganden om alnar på grund av att alnar 
skiljde sig åt regionalt under vikingatiden (Gustin 2004: 286). Fortsätt-
ningsvis menar hon att det kan finnas en koppling mellan stavarnas 
längd och olika alnar runt Östersjön. Vidare skriver hon att det är en 
osäker tolkning eftersom att stavarna varit så svårt korroderade har det 
varit väldigt komplicerat att fastställa stavarnas ursprungliga längder 

Fig.7 Järnstav från grav Bj.845 Birka. Foto: mis.historiska.se 

Fig.6 Nyckel med korgkon-
struktion och kubooktaedriska 
ornament från Gotland, Sproge 
sn. Mästermyr. 

Foto: mis.historiska.se 
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(Gustin 2004: 286). Gustin vidhåller därför sin ståndpunkt att kuberna 
varit fyllda med symbolik i syfte att skänka säkerhet över ett handels-
byte. Hon styrker sitt argument, för att järnstavarna skall ha varit mät-
stavar med det faktum att alla vikt- och mätredskap under äldre tider 
var tvunget att vara skapat i ett dyrbart material för att påvisa redskapets 
äkthet samt för att försvåra förfalskningar. (Gustin 2010: 350-351).  
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4.4 Stavar gjorda i trä – en annan sorts stav 

Under utgrävningen av Osebergs skeppsbegravning, som är den rikaste 
vikingatida graven i Skandinavien, påträffades en stav gjord i trä. Gra-
ven har tyvärr utsatts för gravplundring, därför är det svårt att med sä-
kerhet tolka graven. Som det står skrivet i presentationen av materialet 
hittades staven i en låda tillsammans med föremål som enligt Price kan 
kopplas till völvor (Price 2002: 200).  Föremålen i fråga delar likheter 
med de karakteristiska korgkonstruktionerna som återfinns på järnsta-
varna, staven saknar däremot alla dessa drag som Price och Heide ar-
gumenterar för är så typiska för en så kallad völvestav. Enligt den oste-
ologiska bedömningen av graven konstaterades det att ben från två 
kvinnor var begravda i Oseberg. Detta faktum stärkte den tidigare be-
dömningen som gjorts utifrån gravfynden, att det rörde sig om en rik 
grav tillägnad en kvinna. Bland gravfynden återfanns det en mängd tex-
tilrelaterade föremål och andra föremål pekar på att en av individerna 
var av högre social rang och har därför möjligtvis varit en drottning 
(Arwill-Nordblad 2003: 19ff).  

De osteologiska analyserna visar på att ytterligare en kvinna blivit 
begravd i Oseberg. De flesta forskare verkar eniga att det rör sig om en 
tjänstekvinna som eventuellt blivit offrad för att följa med sin drottning 
eller völva in i döden. På grund av en för stor blandning av skeletten 
har det inte gått att fastställa vem av kvinnorna som var den rika eller 
vem som var tjänarinnan. Bland gravgåvorna återfinns också föremål 
som lett forskare till att spekulera ifall en man också skall ha varit be-
graven i Oseberg. Föremålen i fråga är diverse transporteringsmedel 
såsom slädar och vagnar och så vidare som kan ses som maskulina fö-
remål (Arwill-Nordblad 2003: 25ff). Däremot är det svårt att bevisa just 
på grund av avsaknaden av ett skelett och det är svårt att utgå enbart 
från gravgåvor därför förblir denna tolkning ett antagande. 

Arwill-Nordblad (2003) argumenterar, likt Gustin gör för kammar-
gravarna i Birka, på en modernare tolkning av kvinnorna i Osebergs-
graven. Det hon menar är att det inte nödvändigtvis behöver betyda att 
en kung måste ha varit begraven där eftersom kvinnan tolkats som en 
drottning samt på grund av gravgåvornas höga status. Istället menar hon 
att denna förmodade drottning skulle kunna ha fått med sig dessa före-
mål eftersom hon hade så hög status i samhället. (Arwill-Nordblad 
2003: 27ff; Rosengren 2011: 17-18). 
Hemdrupstaven är en annan stav gjord i trä som hittades i ett träsk i 
Danmark ståendes vertikalt rakt ner i marken. Utsmyckad med rom-
biska former likt fjäll på en orm med olika figurer inuti formerna samt 
två inskriptioner som mest troligt fungerat som en beskyddande be-
svärjelse (Back-Danielsson 2001: 73-74, 2007: 233ff; Price 2002: 
202). Längst ut på ena ändan av staven finns ett insnitt som liknar en 
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flöjts munstycke. Staven går dock inte att spela som en flöjt, slutsatsen 
har därför blivit att insnittet kan ha fungerat som en symbol för att ef-
terlikna en flöjt. Staven har blivit tolkad vid ett flertal tillfällen, första 
gången var 1951 av Peter Skautrup som ansåg att staven hade tillhört 
en herde. Herden hade under sin fria tid ristat in mönstren och varför 
staven var bränd i ena änden förklarade Skautrup med att det var på 
grund av att herden hade rört runt i härden med staven. Andra gången 
staven tolkades, av Harald Andersen (1971), blev förklaringen att sta-
ven varit en budkavle som talar om krig. En översättning av runin-
skriptionerna tillkom senare av Erik Moltke som gav följande över-
sättning ”The flying (fever devil?) never killed you, Åse”. Därefter 
följde Niels Åge Nielsen 1984 upp Moltkes översättning med sin tolk-
ning, ”The flying never won over you. Åse is lucky in battle”. Nielsens 
tolkning av inskriptionerna är att den är från en man som dedikerade 
staven till en kvinna som återhämtat sig, alltså en sorts kärleksförkla-
ring (Back Danielsson 2001, 2007: 233ff). Ing-Marie Back Danielsson 
kom senare med en egen teori om staven i Fornvännen (2001) och se-
nare i sin avhandling Masking moments (2007) där hon förkastar de ti-
digare tolkningarna om kvinnans passiva roll i skapandet av staven. 
Enligt Back Danielsson kan det röra sig om en rituell stav som blivit 
använd i sejd för att utföra en helande ritual. Vidare jämför hon sta-
vens dekorationer med typiska völveattribut såsom den mänskliga fi-
gurens klädsel kan kopplas till s.k. ”galdr” (som vi återkommer till se-
nare). Eftersom galdr i sin tur kan kopplas till sång, skaldekonst och 
trollformler har den mänskliga figurens klädsel ibland tolkats som en 
fjäderdräkt, alltså skulle denna figur kunna symbolisera ”den fly-
gande” som nämns i inskriptionerna, en avbildning av en transformat-
ion som är en företeelse som tidigare har kopplats samman med völ-
vor (Solli 2002; Price 2002). På grund av det faktum att galdr handlar 
om sång så finns det orsak till att tro att det flöjtliknande snittet till-
kommit av denna anledning. Det ormliknande rombiska mönstret 
kopplar Back Danielsson till völvornas stavar som också har associe-
rats med ormar. Fortsättningsvis menar hon att det mycket väl kan 
röra sig om en ”gandr” (se delen 4.2) som i sin tur kan kopplas till 
Midgårdsormen, också känd som Jormungandr. Back Danielssons 
slutsats blir därför att staven varit ett redskap för sejd brukat för att ut-
föra transformationer (Back Danielsson 2001 & 2007: 238-239).  
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Om staven från Oseberg och kanske speciellt staven från Hemdrup kan 
räknas in som völvestavar så problematiserar det bland annat Heides 
teori om stavarnas utformning som avbilder av sländtrissor. Detta skulle 
då innebära att det antingen finns fler stilar av völvestavar än de från 
Birka. Klintastaven från Öland för att ta ett exempel är också an-
norlunda utformat fast har ändå en stor korgkonstruktion. Den sitter 
dock en bit ner istället för längst ut som på stavarna från Birka. Neil 
Price (2002) har argumenterat för att det kan ha funnits potentiella völ-
vestavar i andra stilar, ett av hans exempel är den s.k. Fyrkatstaven från 
Danmark, hittade i grav nummer 4.  Staven var vid fyndtillfället väldigt 
fragmenterad, endast två delar återstod, idag har de små fragmenten 
vittrat sönder. Price menar att staven skulle kunna vara en völvestav 
med tanke på fyndkontexten, de andra gravföremålen kan alltså kopplas 
till völvor. Om det skulle röra sig om en völvestav menar Price att det i 
sådana fall skulle vara en annan typ av völvestav (Price 2002). Före-
komsten av rituellt betingade gravgåvor i grav nummer 4 (Price 2002: 
185; Hillborg 2011: 14), pekar onekligen på att kvinnan i graven inne-
hade någon sorts rituell roll. Huruvida staven är en völvestav förblir ett 
antagande, det faktum att det vid fyndtillfället bara återstod två små 
fragment av staven gör det mycket problematiskt att tolka den. Delarna 
som återstod innefattade inte heller den övre delen av staven som skulle 
kunnat styrka argumentet för att det är en völvestav, med den övre delen 
syftar jag förstås på den plats där de korgliknande konstruktionerna 
återfinns. 

 

4.5 Samisk schamanism 

Tidigare skrev jag om Eldar Heides studie om ordet ”gandr” och dess 
koppling till sejd men det finns även ännu ett ord kopplat till sejd, 
”galdr”. Brit Solli (2002) skrev i sitt verk ”Seid” om ordet sejd, ur-
sprunget och dess koppling till samerna, schamanism och galdr. Ter-
men sejd menar Solli har inte brukats utanför Norden och själva ordet 
har enligt henne sitt ursprung i ett tidigt indo- europeiskt ord för sång. 
För att ta ett exempel använder sig Solli av en grönländsk historia som 
beskrivs i ”Erik Rödes saga” där Grönland drabbats av stor missväxt 
och fisket sviker. Den förnämsta av alla bönder i området bjöd därför 
in en völva vid namn Torbjørg som var den sista levande av tio systrar 

Fig.8 Hemdrupstaven. Foto: Fornvännen 96: 74 
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som alla hade varit völvor. Bonden bjöd in völvan till sitt hem och där-
efter bjöd bonden henne på rikligt med mat. När Torbjørg skulle utföra 
sin sejd behövde hon dock hjälp av en kristen kvinna vid namn Gudrid 
som skulle utföra en s.k. ”vardlokkur”. Det har tidigare tvistats om vad 
termen innebär, Dag Strömbäck skrev 1935 att det var en sång som 
skulle kalla tillbaka völvans själ till hennes kropp efter sejden. Åke Ohl-
mark kritiserade detta synsätt 1939 och menar istället att vardlokkur var 
en sång som skulle sjungas före och under sejden för att tillkalla hjälp-
andar. Ohlmark menar att det är omöjligt att veta ifall völvans själ läm-
nade kroppen under sejden och att sjunga vardlokkur efteråt är helt onö-
digt. Solli menar också att i ”Erik Rödes saga” är det inte nedskrivit vad 
völvan gör under sejden, bara att Torbjørg tackar Gudrid efteråt för sin 
fina sång (Solli 2002: 130ff). Därefter berättar völvan vad hon fått lära 
av andarna, bland annat att missväxten kommer att upphöra, fisket kom-
mer att återvända och Gudrid kommer att bli stammor till en stor ätt. 

Brit Solli går sedan vidare med att jämföra den nordiska sejden med 
den samiska schamanismen. Här menar Solli att forskarna är överens 
om att sejden delar ett flertal nyckelelement med schamanism bland an-
nat, hjälpandar, själsresor, extas, spådom och helande (Solli 2002; läs 
också Hedeager 1998: 130ff). Kontakter mellan vikingar och samer har 
tidigare forskats om bland annat av Inger Zachrisson (1994) som visat 
att i Norge kan man tydligt se en samverkan mellan kulturerna, för Sve-
riges del är den inte lika tydlig men kopplingarna finns ändå där. När 
det kommer till det religiösa utövandet har bland annat Neil Price (2002 
& 2008) och Brit Solli (2002) undersökt huruvida den nordiska sejden 
och den samiska schamanismen kan ha påverkat varandra. Som det 
nämndes tidigare har Brit Sollis studier påvisat att ett flertal nyckele-
ment som faktiskt skulle kunna styrka denna tolkning, även Neil Price 
(2002) har uppmärksammat detta samband. Jag personligen anser att 
detta förstås är mycket starka argument för att kulturerna påverkat 
varandra, huruvida sejd har sitt ursprung i den samiska schamanismen 
är desto svårare att bevisa. 

Ordet schaman kommer från det sibiriska ordet ”šaman” som också 
uttalas schaman (Price 2002: 281). Det som är känt från schamanism är, 
som Price också argumenterar för, att det tillkommit i områden där det 
är av yttersta betydelse att veta var nästa måltid kommer ifrån. Därför 
har det utvecklats ett behov för att förklara orsaker till varför fisket är 
dåligt eller varför skörden gått dåligt. Price pekar på likheterna mellan 
schamanism och sejdritualen som völvan Torbjørg från Erik Rödes saga 
utför. ”Nåjd” kallas den som var mest central i den samiska spirituella 
världen, denna individ stod för kontakten med andevärlden och till sin 
hjälp - en trumma. Schamaner bar enligt Price ofta stavar (Price 2002: 
301) och den samiska schamanismen är inget undantag, han menar att 
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likt den nordiska sejden så fungerar staven som en sexuellt laddad sym-
bol. Detta är dock för stort ämne att gå in på här, men visar ändå på att 
stavar har varit en viktig del av ritualen för både den samiska schaman-
ismen och den nordiska sejden. Däremot verkar stavarna inom den sa-
miska schamanismen inte inneha samma centrala roll som deras trum-
mor (Price 2002: 239ff). 
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4.6 Diskussion 

Susanne Bøgh-Andersens stekspettstolkning är mycket intressant men 
som Neil Price (2002) skriver föreligger problemet att de vanligt före-
kommande kuberna på typ- III stavarna förhindrar påförandet av köttet 
som skall stekas. Självklart är det som Bøgh-Andersen skriver att mat 
är ett vanligt inslag i flera kulturer och deras riter, tidigare tog jag ex-
emplet ”Thysia” från Grekland och i Skandinavien fanns däremot blot 
som också är en rit som utförs genom offrandet av djur. Det är ingen 
orimlig tanke att ett vanligt föremål såsom ett stekspett skulle erhållit 
ännu en funktion som rituellt redskap. Fastän typ- III stavarna rent prak-
tiskt inte kan uppfylla en funktion som stekspett, kan de resterande ty-
perna fortfarande kopplas till Bøgh-Andersens tolkning, då de saknar 
dessa knoppar som skulle förhindrat påförandet av köttet. 

Gustin lägger fram mycket övertygande argument i Of rods and 
roles (2010) att stavarna från Birka bör tolkas som mätstavar, längderna 
anser hon stämmer bra överens med en aln. Även som hon själv säger 
att det är svårt att fastställa hur lång en aln var då de varierade regionalt 
samt att stavarnas ursprungliga längd är svår att fastställa på grund av 
korrosion. Vidare är materialet dyrt som sig bör, eftersom mätstaven då 
skänker säkerhet i byteshandel samt att ytterligare trygghet skänks då 
stavarna är vackert utformade. Även tidigare lägger Gustin ännu ett ar-
gument för mätstavtolkning i sin avhandling Mellan gåva och marknad 
(2004) där hon menar att de mångsidiga kuberna som pryder stavarna 
också tyder på säkerhet i byteshandeln då de likt korgkonstruktionerna 
också går att hitta på ett flertal föremål som kopplats till byteshandel, 
till exempel vågar. 

Eldar Heides tolkning rör sig i samma banor som Bøgh-Andersen 
tolkning av typ-III stavarna. Heide syftar däremot på deras likheter med 
sländtrissor, särskilt spolhuvudet, detta grundar han på sina studier om 
orden gandr och sejds ursprung. Enligt Heide kan orden kopplas till 
spinning vilket självklart stärker hans tolkning om stavarnas korgkon-
struktioner som avbilder av spolhuvudet av en sländtrissa. Textilhant-
verket har genom tiderna varit kopplat till det kvinnliga könet. Ingrid 
Gustin visar på detta genom att peka på företeelsen att det förekommer 
avbildningar av textilrelaterade motiv på kvinnliga gravstenar i Romar-
riket samt att under svensk medeltid kopplas det kvinnliga könet än mer 
till textilhantverket. Detta skulle kunna styrka Heides tolkning men sta-
varna är inte det enda föremålet som har denna korgliknande konstrukt-
ion. Ett flertal andra föremål har också fått en korgkonstruktion, bland 
annat nycklar. Ingrid Gustin har förstås pekat på detta och menar att på 
de föremål där man finner dessa konstruktioner vanligtvis tolkas som 
kvinnliga föremål. Därför visar konstruktionen snarare på kvinnas dygd 
men skulle också förstås kunna tolkas som en koppling mellan det 
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kvinnliga könet och textilhantverket. Detta betyder nödvändigtvis inte 
att Heides tolkning är inaktuell, det faktum att textilhantverket och det 
kvinnliga könet kan kopplas ihop på detta sätt stärker snarare hans tolk-
ning. Textil har inom mytologin också kopplats till det gudomliga bland 
annat genom nornorna som sades sitta vid världsträdets rötter och 
spinna människornas öden via trådar (Jochens 1996: 39). Det finns 
alltså ett klart sammanband mellan det kvinnliga könet, textil och det 
gudomliga. Gustin fokuserar framförallt på Birkastavarna i sin studie, 
där hon argumenterar för stavarnas funktion som mätredskap. Hennes 
tolkning motsätter sig därmed både Neil Price och Eldar Heides tolk-
ningar då de förespråkar en rituell tolkning av stavarna. 

 Heide erbjuder en intressant tolkning och anser i sin studie att korg-
konstruktionerna på stavarna bör ses som ett nyckelelement i att tolka 
dem. Det problem som föreligger här är det faktum att om stavarna från 
Hemdrup och Oseberg (även Fyrkat, eftersom toppen, där korgkon-
struktionen bör ha suttit, saknas) kan tolkas som völvestavar försvagar 
de Heides tolkning då de saknar korgkonstruktioner.  

För att återgå till Birkastavarna bör de snarare betraktas enligt Gus-
tins tolkning som mätredskap eftersom enligt Heides förklaring kan alla 
föremål med en korgkonstruktion ses som ett rituellt föremål som skap-
ats som en avbild av sländtrissor. Detta argument är orimligt. Varför 
skulle till exempel nycklarna med korgkonstruktioner kopplas till textil 
indirekt via kvinnan? Korgkonstruktionerna pekar snarare, som Gustin 
också menar, att konstruktionerna fungerar som symboler för kvinnlig 
dygd eller möjligtvis som ett vanligt förekommande stilattribut på före-
mål. Fastän korgkonstruktionen återfinns på ett flertal föremål återstår 
fortfarande det faktum att detta är, vare sig en symbol för kvinnlig dygd 
eller som avbild för sländtrissor, bara antaganden. Argumenten för båda 
tolkningarna är bristfälliga och skulle behöva mer djupgående orna-
ment-studier av korgkonstruktionerna. 

Birkastavarna bör alltså tolkas som mätredskap och Hemdrupssta-
ven samt Osebergsstaven bör ses som rituella, möjligtvis völvestavar. 
Alla stavar är nödvändigtvis inte rituella utan det finns förstås stavar 
som bör tolkas som rituella såsom Hemdrupsstaven och Osebergstaven 
med tanke på den gravkontext de är funna i. Måhända kanske alla ritu-
ella stavar eller völvestavar var skapta i trä. Det som talar emot att völ-
vestavar enbart skulle vara gjorda i trämaterial är argumentet som Neil 
Price framfört, nämligen omnämnandet av en völvestav i Erik Rödes 
saga Staven i sagan beskrivs som en järnstav med bronsknoppar. Fyr-
katstaven skulle därför kunna vara en sådan stav som omnämns i sagan. 
Gravkontexten från grav 4 i Fyrkat pekar onekligen på att individen som 
blivit begravd där har sysslat med något rituellt. Med detta vill jag säga 
att alla stavar som är rituella inte behöver vara skapta enbart i varken 
trä eller järn. Vilket material de är skapta i beror snarare, som jag 
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nämnde tidigare, på ett flertal faktorer. Vidare forskning bör alltså fo-
kusera mer på gravkontexten för att kunna koppla stavar till det rituella. 
I Birkastavarnas fall, om gravkontexten tas in i beräkning, bör slutsat-
sen bli att gravarna var tillägnad en handelselit snarare än völvegravar. 

Låt oss nu övergå till völvorna och kopplingarna till schamanism. 
Völva som betyder stavbärare indikerar onekligen på att deras kanske 
främsta verktyg var en stav. Neil Price främsta argument för att ett fler-
tal stavar som han granskar i The Viking way (2002), bland annat Bir-
kastavarna, staven från Klinta på Öland, Fyrkat-staven och trästavarna 
från Hemdrup och Oseberg är völvestavar hämtar han från Erik Rödes 
saga. Staven som beskrivs därifrån stämmer till viss del överens med 
de flesta järnstavar som hittats. Price argumenterar däremot att det kan 
finnas fler typer av dessa völvestavar såsom staven från Fyrkat eller 
trästavarna från Hemdrup eller Oseberg. I Fyrkat och Osebergs fall kan 
gravgåvorna utan tvekan kopplas till det rituella, Hemdrupsstaven till-
hör däremot ingen grav utan blev hittad i ett träsk vilket gör den svårare 
att placera i en kontext, Back Danielsson (2001) lägger dock fram över-
tygande argument för hennes tolkning av staven som rituellt betingad 
(se avsnitt 3.4).  

För att förstå vad en völva är måste vi utgå ifrån de skriftliga käl-
lorna som finns till exempel Erik Rödes saga. De som har studerat sejd 
och völvor anser att en völva var ett yrke som är både föraktat men 
också behövligt i samhället. Sejdritualen har mest troligen behövt en 
specialiserad utövare med magiska egenskaper, eftersom sejdritualen 
måste utföras via ett intrikat tillvägagångsätt med flera moment. Däre-
mot kan det inte uteslutas att mindre riter skulle kunna utföras av en 
husmoder eller en annan individ av samhället med hög rang men det 
verkar onekligen som att en völva kräver mer specifika preferenser. 

Stora influenser kan observeras mellan den samiska schamanismen 
och den nordiska sejden, som jag nämnt tidigare delar de ett flertal es-
sentiella nyckelelement med varandra. Inger Zachrisson (1994) visar i 
sin studie att influenserna sträcker sig både över det rituella och det var-
dagliga livet mellan den samiska befolkning och den germanska. Inom 
den samiska schamanismen finner vi vad som kallas för en nåjd, den 
som hade kontakt med andarna, mycket liknande en völva, möjligtvis 
varandras motsvarighet. En nåjd är däremot välansedd och bringade 
framgång för sitt samhälle jämfört med völvan som troligen både varit 
nödvändig men också föraktad på grund av samhällets syn på magi 
(Price 2002: 249; Solli 2001: 128ff, 169ff). Inom schamanism verkar 
trästavar ha hört till det vanliga och om nu den nordiska sejden delar så 
många faktorer med den samiska schamanismen kan det finnas en an-
ledning att anta att trästavar brukats som völvestavar. Som jag skrev 
tidigare omnämns staven i Erik Rödes saga som en järnstav, men om vi 
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följer i Price tankebanor kan det finnas ett flertal andra stilar, däribland 
trästavar, vilket skulle som sagt problematisera Heides tolkning.  
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5 Resultat 

Här presenteras slutsatserna utifrån material och analys samt diskuss-
ionsavsnittet. 

 

5.1 Slutsats 

Utifrån alla de stavar och tolkningar jag undersökt i detta arbete, blir 
min ståndpunkt att alla stavar inte bör tolkas som rituella, Ingrid Gustin 
(2004, 2010) lägger fram övertygande bevis för sin tolkning av Bir-
kastavarna som mätstavar. Hon har även visat att korgkonstruktionerna 
inte nödvändigtvis behöver tolkas som rituellt betingade utan snarare 
som en symbol för det kvinnliga könet. Eldar Heides (2006a, 2006b) 
tolkning av stavarna som avbilder av sländtrissor får sig därmed också 
en törn och att ifall trästavarna från Oseberg och Hemdrup kan tolkas 
som völvestavar undergrävs hans tolkning ännu mer. Det behöver där-
emot inte vara antingen eller, fastän Birkastavarna inte är völvestavar 
kan det inte förnekas att völva betyder stavbärare och bör alltså ha burit 
stav. Det framgår tydligt att völvan Torbjørg som omnämns i Erik Rö-
des saga bär på en järnstav, men detta betyder nödvändigtvis inte att en 
völvestav inte skulle kunna vara av trä. Valet av stav skulle kunna på-
verkas av flera faktorer såsom varande regionalt betingade, personliga 
preferenser eller om innehavaren var rik eller fattig. Det jag vill säga är 
att det är ett faktum att völvor bar stavar, men det behöver inte betyda 
att det fanns en standard för hur en völvestav såg ut. Stavarnas utseende, 
material, dekoration kan ha varierat stort på grund av de faktorer som 
jag nämnt tidigare. 

Min tredje frågeställning var ifall en vanlig husmor, husmor i be-
nämningen som familjens och husets kvinnliga överhuvud, skulle 
kunna iklä sig rollen som völva. Efter att ha studerat vad tidigare forsk-
ning på ämnet har fastställt verkar det onekligen som att yrket völva 
krävde en specialist och inte en så kallad lekman. Sejd är tillsynes en 
helt egen ritual med många olika aspekter såsom både gandr och galdr. 
Völvorna har också beskrivits som gamla bärare av vishet bland annat 
av Dag Strömbäck (1935) vilket indikerar att völvor var äldre kvinnor 
lärda i denna konst som måste ha tagit mycket tid att bemästra. Alltså 
anser jag att inte vem som helst kunde vara völva. 
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Den fjärde frågeställningen var ifall stavarna har någon koppling till 
schamanism. Stavarna i sig är svåra att koppla till schamanism men det 
kan ändå observeras stora likheter mellan schamanism och sejd. Detta 
kan peka på någon sorts influens, däremot verkar den samiska scham-
anismens trummor mycket mer central i deras rit än vad deras stavar 
var. Dessvärre är det svårt att med den forskning som är gjord kring 
ämnet dra en slutsats för att de nordiska stavarna skulle ha en koppling 
till den samiska schamanismen. 

 

5.2 Sammanfattning 

Ett flertal järnstavar och två trästavar har hittats runt om Skandinavien 
daterade till den yngre järnåldern, de första tolkningarna blev till en 
början helt enkelt stavar gjorda i järn eller stekspett. Susanne Bøgh-
Andersen tog sedan stekspettstolkning ett steg längre när hon kom ut 
med sin katalogisering av stavarna som hittats, varav hennes typ- III 
stavar står centralt i denna studie. Därefter har de följt andra tolkningar 
av stavarna såsom stavar kopplade till textilhantverket eller rituella sta-
var, där både stekspettstolkningen och förbindelsen med textil kopplats 
samman med den rituella tolkningen.  

De frågor jag ställer mig är ifall alla stavar brukats i rituella syften 
och finns det en standardiserad så kallad völvestavstyp? Vidare ställer 
jag också frågorna om vem som helst kan vara en völva, skulle en vanlig 
husmor ifråga kunna iklä sig rollen som völva för att utföra en sejd? 
Samt om stavarna har en koppling till den samiska schamanismen? 

Efter att ha analyserat flera stavar och olika tolkningar om dem, 
anser jag att det inte finns en standard för hur en völvestav bör se ut. 
Birkstavarna bör tolkas som ett textilredskap, detta innebär däremot inte 
att andra stavar såsom staven från Klinta på Öland, staven från Fyrkat i 
Danmark eller trästavarna från Oseberg i Norge eller Hemdrup i Dan-
mark inte kan tolkas som rituella. Av gravgåvorna att döma för dessa 
nämnda stavar bör det röra sig om rituella personer.  

På grund av sejdens intrikata utförande med flera aspekter kräver 
denna rit antagligen en mer specialiserad utövare tränad i denna konst 
än en vanlig husmor som i bästa fall skulle kunna vara ansedd som lek-
man i dessa sammanhang. 

Efter att också ha studerat forskning gjord kring ämnet om samiska 
och germanska interaktioner och samisk schamanism, anser jag också 
att de har influerat varandra stort. Influenserna kan observeras på flera 
plan och därför delar schamanismen och sejd många nyckelelement 
med varandra. Huruvida stavarna kan kopplas till samisk schamanism 
är svårt att säga, i den samiska schamanismen står istället deras trum-
mor väldigt centralt i riten.  
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7 Appendix 

 

Svenska stavar 

  
Fig 9. Bj. 660. Foto: Arbman 1940, poster 
125. 

Ytterligare information om grav Bj. 660: 

(Bøgh-Andersen 1999: 72f; www.mis.hi-
storiska.se) 

Inventarienr: Bj. 660 

Fyndplats: Birka, Adelsö socken, Upp-
land. 

Tidsbestämning: Slutet av 800-talet 

Karaktär: Gravfynd. Skelettgrav i kam-
mare. 

Könstillhörighet: Kvinna 

Gravgåvor: 35 föremål. Textilfragment, 
hängen, kniv, kärl, nål, pärlor, ring sax, 
skrin, spänne, vikter, örslev. 
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Fig. 10. Bj. 834. Foto: www.mis.hsitoriska.se 

 

Ytterligare information om grav Bj. 834: 

(Bøgh-Andersen 1999: 73f; www.mis.historiska.se) 

Inventarienr: Bj. 834 

Fyndplats: Birka, Adelsö socken, Uppland. 

Tidsbestämning: Efter 913 – 932 

Karaktär: Gravfynd. Skelettgrav i kammare. Dubbelgrav 

Könstillhörighet: Man och kvinna 

Gravgåvor: 70-tal föremål i graven. Textilier, isbroddar, 
hästutrustningar, krokar, nålar, kärl, sköld, svärd, pärlor, 
sax, spjut, spännen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mis.hsitoriska.se/


 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 11. Bj. 834. Foto: www.mis.hsitoriska.se 

 

Fig 12. Bj. 834. Foto: www.mis.hsitoriska.se 
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Fig. 14. Bj. 834. Foto: www.mis.hsitoriska.se 

 

Fig. 13. Bj. 834. Foto: www.mis.hsitoriska.se 
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Fig. 15.  

Bj. 845. Foto: www.mis.hsi-
toriska.se 

 

Ytterligare information om 
grav Bj. 845: 

(Bøgh-Andersen 1999: 74f; 
www.mis.historiska.se) 

Inventarienr: Bj. 845 

Fyndplats: Birka, Adelsö 
socken, Uppland. 

Tidsbestämning: 925 – 950 

Karaktär: Gravfynd. Ske-
lettgrav i kammare. 

Könstillhörighet: Kvinna 

Gravgåvor: 24 föremål. 
Textilfragment, hängen, 
kniv, kärl, pärlor, ring, sax, 
skrin, spännen, viktföremål, 
väska. 
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Fig. 16. Klintastaven. Foto: www.mis.hsitoriska.se 

 

 

Fig. 17. Miniatyrmodell av ett hus på Klintastaven. Foto: 
www.mis.hsitoriska.se 

 



 42 

 

 

 

  

Fig. 18. Klintastaven. Foto: www.mis.hsitoriska.se 

 

Fig. 19. Miniatyrmodell av ett hus på Klintastaven. Foto: 
www.mis.hsitoriska.se 

 



 43 

Danskastavar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 20. Fyrkatstaven, ovan. Foto: Price, 2002: 
185 

Fig. 21. Hemdrupstaven, t.v. Foto: Fornvän-
nen 96: 74 
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Norska stavar 

 

Fig. 22. Osebergsstaven. Foto: Gardela 2009: 213 


