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Mantel och kjortel i 
vikingatidens dräkt 

Av Inga Hägg 

Vikingatidens mantel är känd genom ett stort antal framställningar 
i konsten samt genom gravfynd. Mantlarna i Birkas kvinnogravar, av 
fin yllekypert, var enligt Geijer kantade med en snodd eller prydnads
söm och troligen fodrade med ylle eller linne.1 Smyckeuppsättning
arna med ett tredje spänne som mantelspänne har sina motsvarigheter 
i korstågstida gravar i Finland där också själva textilierna emellanåt 

1 A. Geijer, Birka. Untersuchungen und Studien, III. Die Textilfunde aus den Gräbern, 
Uppsala 1938, s. 140. 

Fig. 1. Kvinnofigur av silver 
från Aska, Hagebyhöga, Öster
götland (SHM). Observera 
ryggknappsspännet under ha
kan. Foto O. Lindman. — Sil-
bcrne Frauenfigur von Aska, 
Hagebyhöga, Östergötland 

(SHM). NB die Riickenknopf
spange unter dem Rinn. 
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Fig. 2-3. Ryggknappsspänne frän Sandegårda, Sanda, Gotland (SHM), fram- och bak
ifrån. På spännets baksida, genomstungen av nålen, yllekypert frän manteln. Foto O. 
Lindman. — Riickenknopfspange von Sandegårda, Sanda, Gotland (SHM), von vom 
und hinten. Auf der Riickseite, von der Nadel durchstoclieii, Wollköper vom Mantel. 

bevarats så väl att mantelns dimensioner kunnat mätas.2 De ungefär
liga måtten 1,50 x 1,00 m, som antagits för Birkagravarnas del, kan 
stämma rätt väl med de mantlar eller själar som avbildningarna visar. 
De är dels fyrsidiga (silverblecket från Grödinge sn, Södermanland, 
bildvävnaden från Oseberg), dels tresidiga med en snibb nedhängande 
på ryggen (örsleven från Birka grav 507, silverbleck från Tuna , Alsike 
sn. Uppland, bildstenen från Älskog, Tjängvide I, Gotland).3 På en 

2 T . ex. mantlarna frän kvinnogravarna i, 6 och 7 i Yliskylä, Perniö, Finland, med 
måtten 1,50x0,90 ni, 1,47x0,94 ni resp. bredd 0,75 ni. Textilierna är här bevarade 
i korrosionen frän invävda bronsspiralcr i hörn och kambårdcr. Se vidare H. Appel
gren-Kivalo, Finnische Trachten aus der jungeren Eisenzeit, Helsingfors 1907. 
• Avbildningar i A. Geijer. Birka III, Taf. 38; P. N0rlund, Kla-dcdragt i Oldtid og 
Middelalder, i: Nordisk Kullur, XV: B. Dragt, Stockholm 1941, Fig. 24, 49; S. Lindqvist. 
Gollands Bildsteine, I, Uppsala 1941, Taf. 57-58. 



Mantel och kjortel i vikingatidens dräkt 143 

olika spänne- ^ 
uppsät tn ingar" 

50 -

4 0 -

3 0 ' 

20 -

•ra c 

E a v a 
x u axu _ c 
roS 
H a 
<D 0) 

10-

c * O 0 0 
o 

0 0 0 0 
o 

00 
O 
00 

1sp 2 sp 3sp 

0 0 

o 

00 

o 
O 
00 

4sp 

Fig. 4. Dräktspänncnas fördelning i de kvinnliga skeleltgravarna i Birka. — Die Vcrtcil-
ung der Gewandspangen bei den weiblichen Körpcrbestattungen in Birka. 

del avbildningar ser man det tredje spännet. Ett ryggknappsspänne 
sitter tätt under hakan på den lilla kvinnofiguren av silver från Aska, 
Hagebyhöga sn, Östergötland (fig. 1). Det kan jämföras med rygg-
knappsspännet från en kvinnograv i Sandegårda, Sanda sn, Gotland, 
vars nål sticker genom mantelns båda framkanter (dvs. det fiskbens-
mönstrade tyget under diamantkyperten, fig. 2-3, som härrör från 
ett annat plagg).4 Osebergsbonadens kvinnor däremot ser ut att ha 
spännet lägre placerat, ungefär på bröstkorgens mitt. Avbildningarna 
visar inte bara att manteln varit såväl fyrsidig som tresidig utan an
tyder också att den kunnat arrangeras på två olika sätt: med högre 
och lägre placering av det hopfästande spännet. 

* A. Geijer, En dräktdetalj frän 700-talet, Fornvännen 37, 1942, s. 373 f. 
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Fig. 5. Likarmat spänne med ylle från manteln. Birka, grav 483 (SHM). Foto förf. 
Gleicharinige Spange mit Wolle vom Mantel. Birka, Grab 483 (SHM). 

En undersökning av fördelningen av dräktspännen i de kvinnliga 
skelettgravarua i Birka visar att det finns två huvudtyper av uppsätt
ningar med mantelspännen, nämligen dels med tre spännen: två ovala 
spännbucklor och ett likarmat eller treflikigt spänne, dels med fyra 
spännen: två ovala spännbucklor, ett stort och ett litet runt spänne. 
Det likarmade spännet är avgjort vanligast i trespännegravar (ca 30 
gänger), medan det ingår två gånger i uppsättningar med fyra spän
nen. Det stora runda spännet däremot förekommer sex gånger i tre
spännegravar men 18 gånger tillsammans med litet runt spänne (fig. 
4).5 Mantelspännet tycks först ha haft en hög placering, ungefär som 
på figuren från Aska. Typerna anger att uppsättningen med tre spän
nen är den ålderdomligare, medan den med fyra spännen visar sig 
senare. Dock har båda uppenbarligen förekommit sida vid sida i 
Birka och influerat varandra ifråga om mantelspännets placering. I 
fyrspännegravarna är detta lågt placerat (se t. ex. grav 963), ungefär 
i höjd med spännbucklorna, och ett litet runt spänne sitter på mantel-
spännets tidigare plats, där det håller ihop särkens sprund.0 Det arkeo
logiska materialet ger belägg för en högre och en lägre placering av 
mantelspännet (som i sin tur inverkar på hur mycket av den övriga 
smyckeuppsättningen som varit synligt). 

Frän gravarna i Birka kommer ett stort antal mantelspännen med 
textilrester fastkorroderade vid nålen.7 Även om de i inget fall kan 

5 Man måste dock räkna med att dessa spännen använts relativt fritt efter råd och 
lägenhet (kanske säiskili i gravsanmianhang), jfr t. ex. grav 530 med likarmade spännen 
i stället för ovala spännbucklor. 
• I. Hägg, Die wikingcrzeitliche r-raiieiitraclit von Birka. Einige Bemei kungen zm 
Heinelforni, Tor 13, iej6g (tr. 1970), s. 13-25. 
7 Detta material har förf. haft tillfälle att fram preparera och undersöka enligt en ny 
metod (beskriven i ett tidigare sammanhang, si- referens i föregående not), som in-
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Fig. 6. Baksida av runt mantel-
spänne med linneöglor. Birka, 
grav 791 (SHM). Foto N. Lager 
gren. — Riickseite einer runden 
Mantelspange mit Ösen aus Lei
nen. Birka, Grab 791 (SHM). £f79, 

mäta sig med Sandegårdaspännet ifråga om mängd av bevarad textil, 
är dessa rester betydelsefulla när det gäller frågor om mantelns mate
rial, arrangemang, m. m. Från grav 483 kommer ett likarmat spänne 
med ett stycke gåsögonmönstrat ylle över nålhällaren, vilket är genom
stunget av nålen (fig. 5). På baksidan av ett annat likarmat spänne 
(grav 1014) sticker på samma sätt nålen igenom ett ganska ansenligt 
stycke yllekypert (Geijers W 34). Överraskande nog hör dessa exempel 
till ovanligheterna. Det hänger givetvis samman med bevaringsom-
ständigheter men, visar det sig, måste framför allt bero på att också 
ett annat arrangemang var vanligt i Birka. Kring nålen på ett stort 
antal spännen sitter nämligen kvar små öglor av linne eller siden (fig. 
6), som visar att man i mantelns båda framkanter sytt fast två korta 
öglor mitt emot varandra, en i var kant. Mantelspännets nål har 
sedan trätts genom dessa öglor istället för att stickas genom tyget — 
på samma sätt som ifråga om hängselkjolen. Några gånger kan man 
bestämma öglans längd tack vare att små fragment av själva mantel
kanten sitter kvar. Det visar sig att den gjorts så lång, att den precis 
doldes under spännets kant. Med detta arrangemang vann man två 

Iroducerats av förste antikvarie B. Arrhenius på tekniska avdelningen, Statens Histo
riska Museum, Stockholm. 
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Fig. 7. Sidentragnient med 
brickband. Birka, grav 735 
(SHM). Foto G. Eriksson etter 
A. Geijer. — Seidenfragment 
mit Brettchenbändern. Birka, 
Grab 735 (SHM). Nach A. 
Geijer. 

saker: dels skonade man tyget från stickhål, nötningsspår och annat 
slitage från nål och spänne, dels gav man manteln ett ledigare fall. 
Materialet visar, att man inte drog sig för att sticka nålen igenom 
grövre ylletyger, medan anordningen med öglor särskilt användes för 
de många i Birka förekommande tätare och dyrbarare siden- och 
linnetygerna, som lätt skulle trasas sönder av upprepat genomstic
kande av en grov nål. Möjligen liar vi här ursprunget till det medel
tida bruket att hålla samman manteln med snodd eller snöre. 

Det vikingatida »ytterplagget» utgjordes av en mantel eller sjal. På 
medeltida dräktframställuingar ser man som bekant ofta ett sådant 
plagg, men det förekommer också en efter figuren tillskuren och sydd 
överkjortel av tydlig ytterplaggskaraktär. Den är bäst- känd genom 
gravfynden från Herjolfsnes på Grönland från yngre medeltid.8 Den 
grönländska kjorteln eller livrocken representerar det mera avance
rade av de två vid denna tid brukade snitten för både mans- och 

8 P. N0rlnnd, Buried Norsemen at Herjolfsnes, i: Meddelelser om Grönland, Band 67, 
1924; Densamme, i: Nordisk Kullur, x \ ' : B. Dragt, Stockholm 1941; Densamme, De 
gamle Nordbobygder ved Verdens Ende, K0bcnhavn 1934. 
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Fig. 8-9. Sidenfragmcnt med brickband. Birka, grav 834 och 950 (SHM). Foto N. Lager
gren. — Seidcnfragmcntc mit Brettchenbändcrn. Birka, Grab 834 und 950 (SHM). 

Fig. 10. Sidenfragmcnt med 
brickband från Birka, grav 
825 (SHM). Foto N. Lager
gren. — Seidenfragmcnt mit 
Brelicbcnbändcrn. Birka, 
Grab 825 (SHM). 
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Fig. 11. Brickband infällt i siden. Birka, grav 824 (SHM). Foto X. Lagergren. 
chenband, mit Seide eingefasst. Birka, Grab 824 (SHM). 

Brctt-

kvinnodräkt, medan den från Bockstens mosse i Halland är mera 
ursprunglig till sin karaktär. De har båda ringningar för hals och för 
ett par långa isydda ärmar samt, som det mest karaktäristiska, smala, 
kilformade stycken som ökar vidden i kjoldelen. Skillnaden består i 
att grönlandskjortlarna har axelsömmar medan Bockstenskjorteln har 
fram- och bakstycken av samma dubbelvikta tyglängd (jfr kjortlarna 
från Kragelund, Moselund och R0nbjerg mossar i Danmark).9 Män-

' M. Hald, Olddanske Tekstiler. Komparative tekstil- og dragthistoriske Studier paa 
Grundlag af Mosefund og Gravfund fra Jernalderen. K0benhavn 1950. (Nordiske For
tidsminder, V.) 

Fig. 12. Mönster för banddekorationcr på en päls frän Töstamaa, Estland. Etter V. 
Bclitser m. fl. — Muster fiir Bandvcrzierung aut einem Pclz von Töstamaa, Estland. 
Nach V. Bclitser ct al. 
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Fig. 13-15. Tvärbandsmolivet pä en koltalappsk skjorta och tvä tatariska livrockar. 
Foto G. Eriksson efter I. Manninen. — Qiierbandmotiv auf einem koltalappischen 
Hemd und zwei tatarischcn Lcibröcken. Nach I. Manninen. 

nen bar denna överkjortel utanpå underkjorteln kring vars liv bältet 
med svärdet var fästat. 

Under vikingatiden var mannens livrock ungefär knäkort. Det var 
först på 1000-talet, under inflytande från den bysantinska dräkten, 
som den börjar förlängas. Denna utveckling framgår av många av
bildningar samt av en del fornnordisk litteratur.10 Mannens livplagg 
var, såvitt man vet, redan långt tidigare ungefär knäkort som t. ex. 
kjorteln — »skjortan» — från Thorsbjerg Mose i Slesvig. I Birkas 
vikingatida mansgravar finns ytterligt litet bevarat av detta livplagg.11 

Det var uppenbarligen dekorerat med guld- och silvervävda brickband 
eller posamenterier, prydnadsknutar av guld- eller silvertråd. Några 
gånger har det varit knäppt mitt fram på bröstet med lodräta rader 
runda små knappar (gravarna 716, 944, 985 och 1074). Geijer tolkar 
silverbanden i gravarna 750 och 958 som prydnadsband för halslin
ningen. 

Från grav 735 kommer stora stycken av ett brickbandsprytt plagg 
(fig. 7). Gravplanen visar, att banden suttit på tvären över den dödes 
bröstkorg — »wie Rippen» — som Geijer skriver. På en utställning 
i Uppsala 1969 visade B. Almgren på likheten mellan de brickbands-
prydda sidenstyckena från denna grav och tränsarna på den ryttar-
uniform som bars av det tyska husarregementet på parad vid Dane
virke år 1914. Nu innehåller faktiskt även en del av kvinnogravarna 

10 P. N0rlund citerar (Nordisk Kultur, XV: B. Dragt, s. 31 t.) en biskop Liutprand 
som besökte det bysantinska hovet i Konstantinopel år 968 och beskriver det i hans 
ögon feminina modet: »Gnekernes Beherskcr baerer långt Haar, Slaebekbeder, vide 
A.rmer og et kvindagtigt Hovcdt0j . . .» 
11 A. Geijer, Birka III, s. 142 ff. 
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Fig. 16 a-b. Mönster för snoddknutsdckorationer på livrock trän Röugc, Estland. Etter 
V. Belitser m. fl. — Muster fiir Sclmurvcrzierung auf einem Leibrock von Röugc, Est
land. Nach V. Belitser et al. 

i Birka fragment av siden med »brickbandstränsar» samt posament-
knutar, dock mera sällan än mansgravarna (fig. 8-11). Detta skulle ju 
kunna betyda, att också kvinnorna börjat använda ett plagg liknande 
mannens efter figuren tillskurna och sydda livrock, dekorerad med 
brickband och posamenterier. Från kvinnogravarna kommer faktiskt 
åtskilliga textil-, särskilt ofta sidenfragment, som är hopfogade av 
skilda stycken, ofta med trådriktningarna tvärande varandra. Sådana 
fragment stämmer bättre överens med ett tillskuret och sytt plagg än 
med ett som i själva verket utgörs av ett fyrsidigt tygstycke — så som 
i den vikingatida kvinnodräkt vi känner. 

I denna sak liksom i många andra, som har med dräkten att göra, 
är det arkeologiska och etnografiska materialet i Finland och Balti
kum av största intresse. Geijer har riktat uppmärksamheten mot dessa 
områden genom att där finna paralleller till Birkatextilierna, både 
ifråga om tekniska detaljer (t. ex. metoden att plissera) och ifråga om 
själva dräkten (pannbanden, hängselkjolarna, mantlarna m. m.).12 Fig. 
12 visar en mönsterdel med banddekorationen på en päls från Tösta
maa, Estland.u Bandens anordning, deras dimensioner och inbördes 

12 A. Geijer, Birka III, s. 16, 136, 153 ft. 
u V. Belitser, T . Habicht, A. Moora m. fl., Eesti rahvaröivaid XIX sajandist ja XX 
sajandi algult, Tallinn 1957, Mustrileht 1): 84-85. 
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Fig. 17. Posamentcriarbeten frän Birka. Foto G. Eriksson efter A. Geijer. — Posaiiicmier-
arbciten von Birka. Nach A. Geijer. 

avstånd stämmer helt överens med Birkafragmentens. På fig. 12 är 
banden av läder. Manninen har beskrivit och avbildat en rad ytterligt 
intressanta exempel på ett plagg (ty. »Mantel»), besläktat med detta.14 

Karaktäristiska är brickbanden, antingen flera, ordnade som en rad 
tränsar över varandra eller enbart två i par, ett på var sida av bröst
korgen. Brickbanden garnerar också vanligen halslinning, axelsöm, 
ärmarnas översida och manschetter (fig. 13-15). Utom brickbandsde-
korationerna förekommer snör- och snörknutsornament, fig. 16, ett 
från ryskt område övertaget motiv. Denna garnering ser ut att utgöra 
en direkt parallell till de i Birkagravarna förekommande guld- och 
silverknutsarbetena, fig. 17. Vad slutligen den finsk-baltiska livplag
gens tillskärning anbelangar, är det mest karaktäristiska att kjoldelcus 
vidd ökas genom kilar på samma sätt som de medeltida livplaggen av 
Herfjordsnes- och Bockstentyp. De flesta av de ovan avbildade baltiska 
exemplen är hämtade från kvinnodräkten. Man har inte heller här 
gjort nägon särskild åtskillnad mellan mans- och kvinnodräkt. En 
olikhet mellan skandinavisk och baltisk typ tycks emellertid bestå i 
det ena plaggets funktion som ytterplagg, öppet uppifrån och ned 

14 I. Manninen, Die Kleidung, i: Kansatieleellinen arkislo 13, Helsinki 1957, s. 125!.; 
Densamme, Geschichte der estnischen Volkstracht (Eesti rahvariiele ajalugu). Tartu 1927, 
Abb. 199-200. 
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på framsidan, och det andras som livplagg eller kjortel som dras över 
huvudet. Detta är en i sammanhanget mindre väsentlig skillnad. Det 
baltiska materialet ger också exempel på båda varianterna i en och 
samma tradition (fig. 14-15).15 

Det med Birka associerade tvärbandsmotivet har ett karaktäristiskt 
utbredningsområde. Livrock med tvärband finns hos vissa finsk-ug
riska stammar, ungrare, perser, kaukasier, mongoler, tatarer m. fl. (fig. 
15). Bakom detta ornamentsmotiv ser Manninen den asiatiska seden 
att hålla ihop plaggen mitt fram med en rad band eller med lodräta 
rader av knappar i snoddöglor. Motivet, som alltså är rent orientaliskt, 
har sedan tagits upp av en del finsk-ugriska stammar, troligen genom 
rysk förmedling. Livrockens utbredningsbild liksom även bakgrun
den med de orientaliska knappraderna leder återigen tankarna till 
Birkagravarna. På utställningen i Uppsala 1969 tog B. Almgren upp 
frågan om bakgrunden till mannens livrock i Birka och visade då, 
att uniformen i de rika ryttargravarna har en exakt motsvarighet i den 
magyariska — knappraderna, de tvärgående tränsarna, huvudbona
dens silverbeslag, beslaget till börsen. Den skulle ha kommit med de 
magyariska ryttarskaror, som drog plundrande genom Europa från 
800-talets slut.16 Det ser alltså ut som om medeltidens tillskurna liv
rock skulle kunna gå tillbaka på ett livplagg som det i Birkagravarna, 
åtminstone vad mansdräkten beträffar. Det är heller inte osannolikt 
— och en del talar för detta — att även kvinnorna under vikingatiden 
i viss utsträckning lagt sig till med en efter figuren sydd kjortel, det 
snitt som så småningom kom att tränga undan manteln som över
p l a g g " 

,r- T. ex. I. Manninen, Die Kleidung (se föreg. not), Abb. 129 (här= fig. 14) och 130. 
18 Knapparna och den orientaliska anknytningen omnämnd i B. Almgren, Ch. Blincl-
heiin. V. de Bouard m. fl., Vikingen, Göteborg 1967, s. 204 tf. 
17 Härvid bör man inte glömma den framtill öppna sidentunikan av orientalisk typ 
som bars av kungagemålen Arnegunda i den till 500-talets slut daterade graven under 
Saint-Denis-basilikan; se A. France-Lånord & M. Fleury, Das Grab der Arne-gundis in 
Saint-Denis, Germania 40, 11)62, s. 341-359. Jfr också dräkten i A. Geijer, A silk from 
Antinoé and the Sasanian textile art, Orientalia Suecana 12, 1963 (tr. 1964), s. 3-36, 
särskilt s. 8-) 3. 
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Zusammenfassung 

Die Mantel in den Frauengräbern von Birka, aus feinem Wollköper, waren laut 
Geijer mit einer Schnur oder einem Ziersaum eingefasst und das Ganze wahr
scheinlich mit Wolle oder Leinen gefiittert. Zum Mantel gehörte eine gleichar-
mige, dreizipflige oder runde Spange. Die Spangenfunde von weiblichen Körper-
bestattungen in Birka zeigen, dass zwei Haupttypen von Spangenkombinationen 
mit einer Manlelspange vorkommen: eine mit 3 Spången — 2 ovale Schalen
spangen und eine gleicharmige — und eine mit 4 Spången — 2 ovale Schalen
spangen, 1 grosse runde und eine kleine runde (Abb. 4). Im letztgenannten Fall 
ist die Manlelspange unterhalb der Brust angebracht (vgl. die höhere Plazierung 
Abb. 1-3). 

In den beiden Vorderkanten des Mantels hat man in Birka 2 Stoffösen einander 
gegeniiber festgenäht, durch die man die Nadel der Spange gezogen hat, anstelle 
der Durchbohrung des Mantelstoffs, vermutlich um das dichte, feine Gewebe zu 
schonen (vgl. die Trägerösen des Leinenrocks). Dies geht aus einer Untersuchung 
von Stoffresten auf der Riickseite der Mantelspangen hervor (Abb. 6). 

Der Schnitt der Leibröcke aus dem Mittelalter vom Typ Herjolfsnes und 
Bocksten, mit Stoffteilen, die den Unterteil des Rocks breiter maehen, hat Paral
lelen uber ein weites Gebiet in Ost- und Sudeuropa sowie in Asien. In diesen 
Gebieten findet man auch die besten Entsprechungen zu den cpierbandverzierten 
Seidenfragmenten und Posamentierarbeiten — nicht nur in den Männer- sondern 
auch in den Frauengräbern in Birka (Abb. 7-15). Hinter dem Querbandmotiv 
sieht Manninen die asiatische Sitte, die Schösse mit Bändchen oder mit Schnurösen 
und Knopfreihen zuzusdiliessen; es ist also rein asiatisch. — Die orientalischen 
Einschläge in den Trachten der Wikingerzeit von Birka cliirften in bezug auf die 
Männerkleidung von den Magyaren herstammen (oder durch sie in bezug auf die 
Ausschmiickung erneuert worden sein), die vom Ende des 9. Jhdt. an Europa 
gebrandschatzt haben (B. Almgren). Auch die Vorbilder fur einen ähnlichen 
weiblichen Tracht, deren Vorkommen in den Funden von Birka angedeutet 
wird, cliirften aus dem Orient stammen. 

Ubersetzt v. Werner Hofmann 


