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Människor i rum av tid 
Bilder av kvinnor och män på Överhogdalsbonaderna 

Av Eva-Marie Göransson 

Göransson, E.-M. 1995. Människor i rum av tid. Bilder av kvinnor och män pä 
Överhogdalsbonaderna. (Humans in the Space of Time. Images of Women and 
Men on the Overhogdal Wall-hangings.) Fornvämien 90. Stockholm. 

If, instead of studying the images from the Viking Age and the Early Middle Ages 
in Seandinavia in terms of style or iconographical identifikation, we regard them 
as spaces of "image-time", we could, I believe, open up new ways of interpreta
tion. The variety and the similarity in the pictorial representation of human 
beings, the design of their bodies, gestures and attitudes, can be seen a.s intentio-
nal. People eonstrueted an idealized view of themselves in the world within a 
framed space—the image. Here these ideas are materiali/.ed in an analvsis ni 
some textile images—the wall-hangings from the Church of Overhogdal, Härje
dalen, ()"-dated to the Lale- Viking Age. 

Eva-Marie Göransson, Arkeologiska institutionen. Stockholms universitet, S-l06 91. Sxce-
den. 

Ett smutsigt bylte, ihcipknycklat invid dörren i 
en liten beid vid Överhogdals kyrka - det var 
vad dekorationsmålare Paul Jon/.e fann en för
sommardag 1910. Han hade pä eget initiativ-
börjat studera den jämtländska allinogekonsten 
och hade nu fcir avsikt att undersöka säregna 
slöjdalster från trakten kring Overhogdal i 
nordöstra Härjedalen (Horneij 1991, s. 12 f.). 
Byltet visade sig bestå av fem ihopsydda vävda 
bonader, fyra i snärjteknik (soumak) och en 
dubbelvävnad - samtliga av lin och ull (se lig. 
I). Snäijvävnaderna var täckta av rika figur-
mönster. Endast bonad II var bevarad i ett helt 
stycke. 

Från sin undanskymda tillvaro i smuts och 
damm i det lilla härbret vid kyrkan lördes bo
naderna till ett faktiskt eich symboliskt renings
bad i landshövdingskan Ellen Widéns badkar i 
lantlshövdingsresidenset i Östersund (Horneij 
1991, s. 1.3). Därefter kunde de anpassas för en 
värdig tillvaro bakemi glas och ram i de kultu
rella salongerna. Vävlärarinnan Helena Öberg 
päträfläde vid ett besök i Overhogdal ännu tre 
fragment av bonaderna. Det första fanns i form 
av ett docktäcke hos femåriga Signe Lölberg, 
som gråtande lämnade ifrån sig täcket mot tvä 

kronors betalning och löfte om ett nytt täcke åt 
dockan. Enligt Obergs protokoll infriades detta 
löfte (Jämtslöjds protokoll 20/12 1911, Jämt
lands läns museums arkiv). De övriga tvä frag
menten hittades påföljande dag under predik
stolstrappan inne i kyrkan (Horneij 1991, s. 
19). 

Tidigare tolkningar av bilclinnijmllii 
De tre snärjvävnadernas säregna figurmönster 
bidrog till det enorma intresse med vilket bona
derna möttes. Tolkningarna av deras bildinne-
häll har en stor spännvidd, med kronologisk 
tyngdpunkt kring åren mellan 1910 och 1930, 
spridda nedslag under 1940-50-tal och en höjd
punkt under 1970-tal (Horneij 1991, s. 68 ff.). 
Främst råder delade meningar om bildinneliäl-
lets hedniska eller kristna karaktär, som identi
fieras med hjälp av analogier till sagor, dikter, 
helgonlegender och tidig missionshistoria. 

Pä senare är har tvä större publikationer 
över Överhogdalsbonaderna utkommit: Ruth 
Homeijs avhandling frän 1991 med dess djär
va apokalyptiska tolkningsmodeller och Marga
reta Neickerts studie av bonaderna från Skog 
och Overhogdal och andra medeltida bonader 
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Fig. 1. Bonaderna frän Overhogdal med saknade fragment. Storlek ca 2 x 1,3 m. Foto: ATA. -The wall-hang
ings from Overhogdal with missing fragments. Size f. 2 x 1,3 m. 

från 1992 med Anne Marie Franzéns manu
skript som grund. I den sistnämnda stär väv-
teknik och en rekonstruktion av funktionen i 
centrum. De nya C14 -dateringarna av Över
hogdalsbonaderna har påverkat forskarnas in
ställning till dem - de kan numera utan tvivel 
hänföras till århundradena mellan 900 och 
1100, eich inte som förut ansetts till tidig me
deltid (Franzén & Nockert 1992, s. 101 ff). 

Bilder som tidsrum - ett nytt perspckln \ 

Jag vill i föreliggande artikel försöka finna en 
ny väg till tolkning av Överhogdalsbonaderna 
oberoende av om de ikonografiskt kan bestäm
mas som hedniska eller kristna. Jag vill fokuse
ra på människogestaltningen, emedan jag an
ser att den har något att berätta om bildmakar
nas syn på sig själva i världen. Den är en mate
riellt (bildligt) gestaltad människosyn. 

De vikingatida nordiska samhällena kan i 
ideologiskt-religiöst hänseende betraktas som 
en blandkultur av bäde specifikt nordisk karak

tär och som en del av den kontinentala kristna 
kultursfären. Med det sistnämnda menar jag 
att de nordiska länderna långt innan de offici
ellt antagit kristendomen levt i relation till och i 
reaktion emot den kraftfulla kristna kulturen i 
söder. Detta visar sig i bildkonsten, eftersom re
ligioner i kontakt med varandra tenderar att 
renodla sina symboliska uttryck, att öka bilders 
och symbolers magiska laddnng. Kristendo
men var (och är) en mycket teckenberoende 
religion - bäde bilder (krucifix, helgonbilder) 
och skrifttecken (Bibeln) tillskrivs helig eller 
magisk kraft. Självklart påverkade kontakten 
med ett sådant synsätt det nordiska samhälle! 
och dess bildkonst. Min utgångspunkt är att 
Överhogdalsbonaderna tillkommit i denna 
blandkultur, vars motsägelsefulla form- och 
symbolspråk gestaltats på dessa textila bilder. 
Att identifiera vad som är kristet eller hedniskt 
är omöjligt med milt perspektiv emedan allt är 
bäde och. 

När det gäller dateringen av bonaderna, vil-
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Fig. 2. Interiör frän Fornminnesföreningens museum i Östersund 1918. (Efter Festin 1918, s. 127.)- Interiör 
from the museum of Fornminnesföreningen in Östersund 1918. 

ket brukar anses som ett centralt problem ftir 
tolkningen av deras bildinnehåll, sä vill jag häv
da att inte heller de nya C"-värdena gör oss sä 
värst mycket klokare. Det kan inte uteslutas att 
bonaderna tillkommit ungefär samtidigt, de 
skilda dateringarna till trots, vilket deras över
ensstämmelse i fråga om formspråk skulle kun
na stödja. Lika gärna kan de deick ha flera år
hundraden emellan sig (med undantag av bo
nad I a och I b som pä grund av samma solv-
ningsfel anses ha vävts på samma varp; se 
Franzén & Nockert 1992, s. 20 f.). Fiir mitt syn
sätt spelar dock detta ingen stiirre roll, utan det 
är överensstämmelsen i formspråket som gör 
att jag behandlar dem tillsammans. 

Inger Hedengran myntar i en artikel från 
1990 begreppet »skeppet-i-kretsens-tid» lör 
den tid dä en symbolisk struktur gemensam för 
gravskick och hällristningstradition skapats. 
Strukturen finner Hedengran i fornlämningar 

frän bronsålder i Mälarområdet (Hedengran 
1990). Detta symboliska tidsrum verkar liksom 
sväva bredvid den kronologiska tiden, men än
då stå i relation till densamma. Jag skulle med 
inspiration från denna spännande tanke vilja 
betrakta Överhogdalsbonaderna som »bild-
tidsrum». Bonaderna utgör »tidsrum» pä flera 
plan. De kan ses som delar av en större, Ibr 
Neirden gemensam bildtradition, med liknande 
formspräksramar, verksam under en viss peri
od i historien. I samma bild-tidsrum vill jag ftir-
utom bonaderna från Overhogdal även placera 
Skogbonaden, dubbelvävnaderna från Rev-
sunds kyrka och Kyrkas, det isländska brick
bandet frän H0fdi kyrka, norska textilier som 
Osebergstapeten, Rennebubärden, bonadsfrag-
mentet från Rolvs0y, samt bonaderna från 
H0ylanclet, Baldishol och R0n, vidare de got
ländska bildstenarna, människobilder i form av 
silver- och bronshängen samt i viss män även 
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runstenarnas människobilder. Som (kronolo
giska) ftirelöpare vill jag räkna fynden av de 
s. k. guldgubbarna frän spridda platser i Nor
den. 

Varje enskild bild kan dessutom betraktas 
som ett tidsrum. En bonad kan ses som gestal
tad tid, där tiden är den träd som löper i varp 
och inslag. Bonaden är den tid som förflöt när 
varptrådarna spändes och inslaget snärjdes 
kring dessa. Detta är mitt perspektiv och jag 
vill att det skall betraktas som ett alternativ till 
den ikonografiska forskningstraditionen och 
även till stilforskningen när det gäller analys av 
bonadernas bildinnehåll. 

Människorna på Öxwrhogdalsbonadema 
Det motiv som dominerar bildytorna pä bonad 
I—111 är de fyrfota djuren (hästar, renar 
o. dyl.). Detta förhållande gäller emellertid en
dast ytmässigt. Vid en noggrannare betraktelse 
skall man se att människofigurerna enligt mina 
beräkningar dominerar till antalet med följan
de proportioner: 

Bonad I (a+b): 162 människor, 88 hela och 3 
halva fyrfotadjur; 

Bonad II: 129 människor, 55 fyrfotadjur; 
Bonad III: 32 människor, 3 fyrfotadjur. 

Könsbestämningens problematik när det gäller 
bilder är starkt eftersatt inom arkeeilogin (Gö
ransson 1994, s. 55 f). Oftast könsbestäm mer 
man utan att diskutera hur man går tillväga och 
varför. Personligen anser jag att man for en re
gelrätt könsbestämning mäste utgå ifrån ett bio
logiskt könsbestämmande faktum (valt av for
skaren) som får definiera kein. I mitt pågående 
avhandlingsarbete om människogestaltninge-u i 
bildkonsten under yngre järnålder och tidig 
medeltid är ett sådant faktum skäggväxt, vilket 
jag i analogi med biologisk konvention bestäm
mer som manligt. Hur bildens (figurens) kein 
sedan förhåller sig till mänskligt (levande) kön 
är ett annat problem, som emellertid lätt sam
manblandas. Svårigheten att könsbestämma 
även levande människor har påtalats av Jarl 
Nordbladh och Tim Yates (1990, s. 222-239). I 
själva verket är könen kvinna-man tvä extre-
mer vilka de levande människorna i ytterst säll
synta fall kan leva upp till. Vi är biologiskt sett 
alla bäde kvinnor och män men i varierande 

grad. Tim Yates har vidareutvecklat dessa reso
nemang i en inspirerande artikel om kroppens 
arkeologi utifrån en analys av människofigurer 
på bohusländska hällristningar (Yates 1993). Bo 
Petré har poängterat svårigheten med att an
vända osteologiska analyser vid studier av köns
tillhörighet ftir benmaterial i förhistoriska gra
var. Han anser till och med att gravgävor kan 
vara tillförlitligare för könsbestämning än ben
materialet i sig (Petré 1984, s. 191). En förkla
ring lill problemet med eisteologisk könsbestäm
ning är enligt min mening just det faktum att 
kvinna resp. man är socialt stipulerade ideal, 
som har ganska litet med den biologiska verk
ligheten att göm. Just arkeologin borde ha en 
särskild potential atl studera genus, eftersom 
normerna för kvinna och man till stor del byggs 
upp av en materiell symbolik, bl. a. i form av 
dräkt. Symbolerna linns dessutom i lyckliga fäll 
kvar renodlade när användarna är döda. Mot 
denna bakgrund kan bilder där människor ge
staltat sig själva (understundom i mytologisk 
dräkt) ses som ytterligare en nivå en renodling 
- en stilisering av normerna ftir hur människor 
ville bli uppfattade. 

När det gäller bonaderna frän Overhogdal, 
sä menar jag att en regelrätt könsbestämning 
av deras människofigurer är omöjlig. Ingen av 
dem uppvisar nägra kroppsliga betändsdelar 
som låter dem bestämmas till kvinnor, män 
eller något annat eventuellt kein. Detta har fi
gurerna gemensamt med huvuddelen av för
historiska människobilder, bl. a. med dem som 
uppträder pä hällristningar (se t. ex. Malmer 
1989, s. 22; Tilley 1991, s. 169 ff; Yates 1990). 
De gotländska bildstenarna däremot, har en 
tydlig uppdelning mellan könen, baserad på 
skägg (Göransson 1994, s. 5). Pä Överhogdals
bonaderna kan man bara tala om ett kropps
språk uppbyggt av dräkt, gester, frisyr, kropps
hållning och attribut som formar normerna för 
kvinnlighet, manlighet eller androgynitet. Det
la kroppsspråk vill jag kalla genus, eit begrepp 
som brukar användas ftir att beteckna en sodo-
kullurellt och historiskt specifik tolkning av 
den biologiska skillnaden mellan kvinna och 
man(Kulick 1987, s. 11 ff). 

Människofigurerna pä (>verhogdalsbonader-
na kan indelas i åtta grupper baserade på dräkt 
och frisyr (fig. 3): 
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Jo 
Fig. 3. Olika typer av människofigurer pä Överhog
dalsbonaderna. Teckning: Eva-Marie Göransson. -
The different human figure types on the Overhogdal 
wall-hangings. 

Fotsid rak dräkt 
Fotsid rak dräkt + hästsvansfrisyr 
Fotsid dräkt m. släp 
Fotsid dräkt m. släp + hästsvansfrisyr 
Knäkort rak dräkt 
Knäkort rak dräkt ni. kort frisyr 
Knäkort dräkt m. markerad midja 
Knäkort dräkt, m. markerade höfter 

Utifrån den könsbestämningsnietod som jag 
utarbetat för de gotländska bildstenarnas män
niskofigurer (Göransson 1994, s. 56 f.) drar jag 
paralleller till Överhogdalsbonaderna och låter 
figurerna med fotsid dräkt bli troliga kvinnor, 
och de med knäkorta dräkter bli troliga män. 
De personer som ej gestaltas med underkropp, 
frisyr eller annat genusskiljande formspråk kal
lar jag lör (bildmässiga) androgyner. Varlör jag 
törs dra paralleller till bildstenarna är ett för 
båda bildkategorierna likartat formspråk och 
någorlunda samma tillkomsttid. Skillnaderna 
är emellertid betydande inom dessa gemen

samma ramar som vi snart skall se. 
Med utgångspunkt i ovanstående genusbe-

stämning ger en analys av bilderna följande re
sultat: 

Kvinnor totalt: 193 
Fotsid rak dräkt: 173 
Fotsid rak dräkt + hästsvansfrisyr: 1 
Fotsid dräkt m. släp: 17 
Fotsid dräkt m. släp och hästsvansfrisyr: 2 

Män totalt: 97 
Knäkort dräkt: 82 
Knäkort dräkt + kort frisyr: 1 
Knäkort dräkt in. markerad midja: 6 
Knäkort dräkt tn. markerade höfter: 8 

Androgyner: 33 

De attribut som kan urskiljas på bonaderna ut
görs av riddjur, skepp, släde, byggnader, spjut, 
svärd, yxa, kubbstol och vävstol. Kortfattat kan 
attributens fördelning över genus beskrivas 
som följer: spjut och vävstol innehas av kvinnor 
med fotsid dräkt med släp, utom i ett fall då en 
kvinna med fotsid rak dräkt förekommer intill 
en »släpkvinna» vid en vävstol. Kubbstol inne
has av en kvinna i rak fotsid dräkt. Byggnader 
innehas av kvinnor både i rak dräkt och i dräkt 
med släp samt både i hästsvansfrisyr och utan 
markerad frisyr. Byggnader innehas i ett fåtal 
fäll av män, dä i knäkort elräkt med markerade 
höfter och i ett fall med kort frisyr. Yxa innehas 
av män med markerad midja, av män i knäkort 
dräkt eller män med markerade höfter. 1 ett 
fall innehas en yxa dessutom av en androgyn 
till häst. Skepp, riddjur och släde innehas av 
androgyner (dvs. figurer utan genusmarkeran-
de drag i bilden), förutom en trolig ridande 
kvinna pä bonad II. 

Vid en jämförelse med niämiiskoframställ-
ningcn på gotländska bildstenar framgår att 
Överliogclalsbonadernas människor inte lika 
strikt markeras med könsskillnader, emedan 
skägg eller andra könsmarkerande kroppsde-
taljer saknas. Detta menar jag inte kan förkla
rat med att vävtekniken är klumpigare än sten-
liuggarkonsten (jfr t. ex. bonad IV:s häst, 
fig. 1). Formspråket kan istället ses som renod
lat, stiliserat - endast de detaljer som är väsent
liga återges i bild. En sådan detalj utgörs av slä
pet pä vissa fotsida dräkter. De (ivriga fotsida 
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Dräkt + frisyr 
Bygg- Kubb- Rid-
nad Kors? stol djur Skepp Släde Spjut Svärd 

Väv
stol 

1 

3 

Yxa 

1 

4 

1 
1 

To
talt 

23 

1 
8 

2 
5 
1 

4 

3 
31 

Fotsid rak 
Fotsid rak + hästsvans
frisyr 

Fotsid m. släp 
Fotsid m. släp + häst
svansfrisyr 

Knäkort 
Knäkort + kort frisyr 
Knäkort m. markerad 

midja 
Knäkort m. markerade 

höfter 
Androgyner 

20 

1 
3 

2 

1 

2 
1 

Summa 30 

I 1 

19 

21 78 

dräkterna anser jag visar en annan typ av kvin
nodräkt, som markerar skillnad frän övriga 
kvinnor men även från män. Den fotsida dräk
ten med släp bärs endast av en minoritet av 
kvinnorna, pä bonad I av 4 av totalt 1 K) kvin
nor, pä bonad II inte av nägon och på bonad 
III av 12 av 21 kvinnor. 

Det har med dräkt och frisyr varit viktigt att 
särskilja en liten grupp kvinnor frän majorite
ten. De påträffas ofta inuti byggnader. När 
»släpkvinnorna» uppträder intill andra kvinnor 
är de förstnämnda dessutom vanligen gestalta
de som mer högväxta än de sistnämnda (se 
fig. 4). På de 79 gotländska bildstenar (av totalt 
442) som uppvisar människobilder finns endast 
en kvinnotyp - fotsid dräkt med släp samt häst
svans med eller utan härknut - med ett enda 
undantag. Det är den till storleken mindre 
kvinnan med fiitsid dräkt utan släp och med 
hästsvansfrisyr utan knut intill en tyvärr halv 
kvinna med fotsid dräkt med släp, som åter
finns på det perfekt bevarade bildstensfrag
mentet Lärbro St. Hammars IV (se Lindqvist 
1941, Taf. 29). Det ftir gotländska bildstenar ty
piskt kvinnliga attributet dryckeshorn saknas 
helt. Vagnar som även förekommer som kvin-
iioaltribtit på bildstenarna återfinns ej pä beina-
derna, men däremot slädar, varav en med två 
androgyna figurer. Tvä kvinnor med släpande 
dräkt innehar spjut, vilket inte förekommer på 
bildstenarna. 

Männen är betydligt färre pä Överhogdals
bonaderna och uppvisar betydligt mindre vari

ationer, än på de gotländska bildstenarna. En
dast tre typer av mansdräkt förekommer pä 
bonaderna och en frisyrtyp, alternativt avsak
nad av frisyr, medan sju typer av mansdräkt 
och fyra olika mansfrisyrkombinationer före
kommer pä bildstenarna. Attributen är eickså 
färre, och det mest iögonfallande är vapnens 
fätalighet. På bonaderna förekommer endasl 
fem yxor (varav en innehas av en androgyn) 
och fyra svärd. Pä bildstenarna är vapen legio 
för män. 

Rörelse och stillhet 

Med ovanstående mönster som bakgrund kan 
vi nu i en tankelek stiga in i bonaderna, ftir atl 

<ff 
•&<$"&& 

zJBJmi 
fl» 

Fig. 4. "Släpkvinnor" och "vanliga" kvinnor pä bonad 
la. Teckning: Eva-Marie Geiransson. - "Train-wom-
en" close to "ordinary" women on wall-hanging la. 
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försöka närma oss en annan tolkningsnivä. Det 
första som slår oss är rörelsen. Det är trångt 
och alla verkar röra sig åt samma håll, ät vän
ster, uppdelade pä tre eller flera led. Männis
korna är smä, förminskade i förhållande till 
djuren och rör sig oftast i grupper, skridande, 
återhållet, koncentrerat - kvinnorna i grupper, 
männen ofta ensamma - vart är de på väg? 

Dä och dä bryts rörelsen. Linjen av stora 
djurkroppar och små människor klipps av av 
en byggnad, ett träd eller ett djur vänt åt »fel» 
håll. Kontrasten mellan den stora rörliga mas
san och de statiska, enskilda motiven är hals
brytande. Vi tvingas stanna upp, pressa oss för
bi. Vad som förenar de »avbrytande» motiven 
är en utformning som bryskt skiljer dem från 
de rörliga - de är »avslutade helheter» i sig som 
vänder sig ut frän oss, mot betraktaren till skill
nad från övliga motiv som agerar i rörelserikt
ningen. Det är byggnader i genomskärning, 
med människor i - oftast kvinnor med släpan
de dräkt eller liggande (döda?) oidentifierbara 
människor. Det är enorma träd som sträcker 
sig över hela bildytans höjd, frän dess jord till 
dess himmel. Det är ett möte mellan kvinna 
och man och det är odjur med rytande käftar 
och fåglar på tvärs med allt och alla. Endast 
med stor ansträngning rör vi oss förbi träden, 
medan byggnaderna inlemmas i processionen, 
omsluts av den. 

Plötsligt känns det som om spänningen mel
lan rörelse och stillhet är något som genomsy
rar bäde bildens helhet och dess delar. Den sto
ra processionens långsamma rörelserytm ver
kar gå igen i individernas kroppsspråk, och 
speciellt i det kvinnliga med den släpprydda 
dräkten. Skridande, mötande, strävande fram
åt men samtidigt avvaktande, väntande. Det 
finns också en polaritet mellan de släpprydda 
hästsvanskvinnornas stillastående i byggnader
na och de mer anonyma kvinnornas rörelse i 
processionen. En del av »släpkviiinorna» ver
kar vilja ut, emedan de är orienterade åt sam
ma håll som processionen, men detta omöjlig
görs av byggnadens väggar. 

Bildens fokus ligger utanför själva bilden, dit 
vi skall, där vi kommer att stanna. Eller är rö
relsen tänkt att fortsätta i evighet, i en cirkel, 
inramande ett rum där figurernas vandring 
runt, runt fär upprätthålla en känsla av värdig 

-

No 
M 
°*A 

'£ 
Fig. 5. Krets och fokus. Förhällandet mellan en bo
nad eller en bildsten och betraktaren. Teckning: Eva-
Marie Göransson. - Circle and fiicus. The relation 
between a wall-hanging or a picture stone and the 
observer. 

inramning, stillhet - evig stilla rörelse där be
traktarna inramas av dem, längas och särskiljs 
från världen därute? 

Krets och fokus 

Om man ställer Överhogdalsbonaderna emot 
de gotländska bildstenarna odi försöker rekon
struera en ursprunglig funktionsmiljö, eller 
kanske snarare produktionsmiljö ftir dessa bå
da typer av bilder, så kan inan utgå ifrån föl
jande fundamentala skillnad: bonaderna inra
mar sina betraktare medan bildstenarna samlar 
betraktarna omkring sig (fig. 5). Krets, inram
ning kontra fokus, skärningspunkt. Därtill 
sammanfaller 'krets' med begreppet 'inne' och 
fokus med begreppet 'ute'. 

För att rekonstruera funktionsmiljön fär 
man, när det gäller bonaderna, kombinera ett 
studium av fyndoniständigheter med uppgifter 
frän skriftliga källor och på sä sätt komma fram 
till vad som verkar sannolikt. Textila bonader 
frän vikingatid och tidig medeltid påträffas an
tingen i kyrklig miljö eller som gravgävor. In
ventarieförteckningar från främst isländska ti
digmedeltida kyrkor ger vid handen att textili
er var en mycket ansenlig del av kyrkans egen
dom och att bonader hängts på väggarna vid 
speciella tillfällen (Salvén 1925, s. 9 ff; Franzén 
& Nockert 1992, s. 87 ff). 

I äldre norrön litteratur förekommer bild-
vävnader mycket flitigt, bäde under tillverk
ning och som färdiga alster upphängda längs 
väggarna vid festliga tillfällen (se t. ex. kort 
översikt hos Salvén 1925, s. 11 f.). Det är alltid 
kvinnor som väver. Skildringarna visar att en
dast kvinnor frän högre sociala skikt sysslade 
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med bildvävning (se dock Rigstula vers 16, Den 
poetiska Eddan i Collinders övers. 1972, s. 149, 
där endast bondhustrun väver, medan den 
mer högättade damen »stärker ärmar»). De 
upphängda bonaderna sägs i flera fall inspirera 
till muntlig skaldekonst - och inte tvärtom (se 
t. ex. Flateyarhok, s. 479). Bonaderna verkar ha 
ett klart samband med byggnader - kyrkliga el
ler ej - och jag fär pä ovan nämnda grunder 
anta att tillverkarna var kvinnor. 

Bildstenarnas funktionsmiljö tycks ha föränd
rats under yngre järnålder, om man studerar 
det fätal stenar som ännu stär pä ursprunglig 
plats. Från att ha placerats pä gravfält under 
folkvandringstid, kommer de under vendel-
ocfa vikingatid atl placeras invid dåtida vägar, 
väl synliga ftir förbipasserande (Nylén & Lamm 
1987, s. 12 f). Det finns dock teorier om de se
nare bildstenarnas karaktär av hedniska altaren 
(Lindqvist 1964), liksom om deras samband 
med äldre järnåldersboplatser och stavgardar 
samt vägar och kyrkor (Måhl 1990). Andrén ser 
bildstenarna som markörer mellan inmark och 
utmark och belyser även deras symbolstruktu
rella samband med bätgravskicket under yngre 
järnålder i Norden (Andrén 1991, 1993). Hyen
strand betraktar slutligen bildstenarna bl. a. 
som symboler för en förmedeltida territoriell 
organisation pä Gotland (Hyenstrand 1991). 
Bildstenar med runor ger vid handen att de i 
likhet med fastlandets runstenar är minnesmär
ken resta (iver döda anförvanter. Kopplingen 
till dciden verkar vara genomgående ftir både 
äldre och yngre bildstenar. Fyra bildstenar med 
runor anger vilka som ristat dem (Boge Kyrka, 
Heigrän I, Sjonhem III samt Visby S:t Hans II; 
se Lindqvist 1942). Samtliga anger mansnamn. 
När det gäller runstenar är ristarsignaturer 
tämligen vanliga i Mälarområdet (Palm 1992, s. 
162). Dessa visar att ristare och resare oftast va
rit olika personer, samt att ristarna anges med 
mansnamn. Kvinnor reser runstenar (Saywer 
1992, s. 6 ff.; Gräslund 1989), men verkar al
drig rista dem. Jag antar på ovan nämnda 
grunder atl de sena bildstenarna (även de som 
saknar runinskrifter) varit listade av män. 

Kvinnors ocb mäns bilder 

Kvinnornas bilder är av textil och männens 
bilder är av sten. Trots olikheten i dessa häda 

material, så har människogestaltningen ett lik
artat formspråk. Det går att framställa en 
kvinna med fotsid dräkt ined släp och häst
svansfrisyr bäde i sten och i vävd bild - tekni
ken hindrar inte uttrycket. Alltsä mäste de in
dividuella skillnaderna ha andra orsaker än 
vävkonstens förmenta karaktär av primitiv 
folklighel och klumpighet - de måste vara in-
tentionella. 

När det gäller de enskilda figurerna, väljer 
kvinnorna att i sina bilder gestalta fler männis
kor totalt sett och fler kvinnor saml färre män 
än vad männen gör i sina bilder. Kvinnornas 
bilder innehåller dessutom fler kategorier av 
kvinnor, där den största andelen utgörs av 
kvinnor med en enklare dräkt samt utan mar
kerad frisyr. Kvinnorna skildras oftast gående i 
grupp, medan männen är ensamma ryttare, 
ensamma yxbärare i processionens början eller 
slut eller uppträder i grupper med både kvin
nor och män. Kvinnorna är inte speciellt in
tresserade av att gestalta vapen i sina bilder, 
därför är det högintressant att tvä kvinnor bär 
spjut och all en trolig kvinna rider. Djuren 
överdimensioneras i förhällande till männis
korna. Detta verkar tyda pä deras viktiga roll i 
just dessa processioner, som om människornas 
litenhet skulle bero på djurens stora betydelse 
just i detta sammanhang. Det fätal skepp som 
förekommer är alla mindre än djuren, vilket 
även gäller ftir byggnaderna. Stridsscener sak
nas helt. 

Männens bilder skildrar mest män. Stridan
de eller vapenuppvisande män är i majoritet 
Männen agerar oftast i grupper mot varandra, 
eller i mötet mellan en ridande man och en 
kvinna som sträcker ut ett dryckeshorn. Män
nen skildras betydligt mer nyanserat i männens 
bilder än i kvinnornas. Bilderna har karaktä
ren av avslutade scener som berättar om rela
tioner, möten mellan människor. Bildernas ra
mar är statiska, rörelsen förekommer oftast in-
om ramarna till skillnad frän kvinnornas bilder 
som har en rörelse utåt. Storleksmässigt domi
nerar skeppen i bilderna. De verkar tillskrivas 
ett värde vars storlek är jämförbar med djurens 
i kvinnornas bilder. 

Vad som lorenar kvinnors och mäns bilder 
är ett likartat formspråk. Samma motiv gär 
igen i båda bildkategorierna - människor, häs-
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tar, s k e p p , vapen , b y g g n a d e r . Vad som anses 

viktigt att b e t o n a skiljer d e m dock m a r k a n t åt. 

N u kan n o g n å g o n h ä v d a att allt de t ta kan för

klaras av d e b å d a b i ld type rnas skilda karaktä

r e r - en bi ldsten rest över e n avl iden släkting 

u te i de t fria ä r t rots allt nägot helt anna t än en 

b o n a d avsedd att p r y d a en gäs tabudshal l . 

Emot de t ta talar det l ä k t u m att de t r en t tek

niskt inte finns nägot h i n d e r att väva s t r i d a n d e 

m ä n eller gigant iska sege lskepp som fyller 

bi ldytan, p ä s a m m a sätt som b i lds tenarna 

mycket väl skulle k u n n a visa p rocess ioner av-

stora d ju r och smä männ i sko r , fler kv innor , 

vär lds t räd och b y g g n a d e r m e d vävande kvin

n o r i. J a g anse r att sk i l lnaderna i forsla h a n d 

kan förklaras m e d atl b i l d m a k a r n a varit av oli

ka kön - kvinnliga och manl iga b i l d m a k a r c 

som hör t h e m m a inom s a m m a bi ld t radi t ion , 

s a m m a g r u n d l ä g g a n d e fo rmspråk , m e n m e d 

olika nyanse r och b e t o n i n g a r p ä vad som an-

sägs viktigt att gestalta. 

Varför b e t o n a r dä kv innorna d jur m e d kvin

n o r och ens taka m ä n i följe, m e d a n m ä n n e n 

b e t o n a r vapen skepp och strid, och e n s a m m a 

kv innor som m ö t e r r i d a n d e m ä n ? Ar de t olika 

sätt att mä ta r i kedom och status, ä r de t ren tav 

fräga o m olika människosyn inom s a m m a vi

kingat ida r amar? 

De r a m a r som o m g e r bi lden h a r a ldr ig till

kommi t av en s l u m p - innehål let leker m e d 

d e n g räns r a m e n u tgör . Bilden ä r en liten 

värld i vär lden , u n d e r s t u n d o m ihopknycklad 

och ganska illa bevarad . Den är ett r u m vars 

b a k g r u n d ständigt förändra ts , et t r u m format 

av tid. 
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Summary 

The representation of human figures in images 
is considered in the artide as a kind of material 
expression of people's view of themselves in the 
world. This expression is not bdieved to be an 
exact copy or mirror of the actual social struc
ture in the society of the image-producers, but 
regarded rather as an idealized view of how 
people wanted to be seen. The present study 
examines the human figures on lhe wall-hang
ings from the Church of Overhogdal in Häije-
dalen, Sweden, which were recently C l4-dated 
to the Late Viking Age. The dating is not cru
cial here, however. The wall-hangings are in
stead seen as constructing a "space of image-
time", together with other textile images from 
l^ate Iron Age and Early Middle Ages in Sean
dinavia, the Gotlandic picture stones, some 
rune stones with human figures and silver and 
bronze pendants in the form of human beings. 
This "image-time" is floating beside the chro
nological notion of time, apart from it, but still 
related tei it. Image-time is neither static nor li
near. Its motion could be studied in the Over
hogdal wall-hangings, where different workers 
replace each other at the loom, the figures 
being kept within the same formål fiames, but 
varied according to the taste of each individ
ual weaver. It is almost as if they were argu-
ing about how femininity, masculinity and an-
drogyny should be represented! 

The structure of gender of the figures on the 
wall-hangings was compared with the human 
representations on the Gotlandic picture steines 
and a clear difference could be seen. The dif
ference is related to the gender roles of the 

image-producers, reconstructed by analogies in 
Nordic sagas and poems and inscriptions on 
picture stones and rune stones. The producers 
of the wall-hangings are bdieved to have been 
women, while the producers of the picture 
stones are thought to have been men. Women 
choose to present more women, diflerent tv pcs 
of women, and fewer, stereotyped men than 
the male image-preiducers do. Women spa
tially stress the impeirtance of animals in their 
images—even thought humans dominate in 
numbers—and are not particularly interested 
in weapons. Therelöre it is of great interest 
to observe that two women have spears in 
their hands. The male image-producers mainly 
present men with weapons in their images. 
Women are rare and extremely stereotyped, 
often stretching out a drinking horn to a 
mounted man. Ships are assigned as much im
portance in the male images as the animals are 
given in the female images. 

Finally a fundamental difference between 
the images of women and men consists in the 
lacl that the wall-hangings were produced 
in order to "encirde" a certain space, to en-
close the viewers within a circle, while the pic
ture stones could be seen as focuses which 
gal her the viewers around them. The wall
hangings have a character of eternal slow 
motion which strives forwards, beyond the 
fiames of the image. The images on the pictu
re stones, in contrast, tend to be finished se-
quences with a focus within themselves, they 
are self-contained, striving for nothing outside 
the fiames. 
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