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En man i Osebergsgraven? 
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Androshchuk, F. 2005. En man i Osebergsgraven? (A male in the Oseberg ship 
burial?). Fornvännen 100. Stockholm. 

This paper deals with interpretations of the Early Viking Periojl ship burial at 
Oseberg and its robbery. The barrow has been interpreted as the grave of an 
aristocratic lady and her servant woman. Here, however, a number of male-gen-
der objects from lhe grave are identified. Also, the numbers found of some ob
jects indicate three people. 

The placement of the grave goods in the ship should not be seen as a sym
bolic installation j»f female occupation. Instead, it is suggested that they reflect 
the order in which the artefacts were used during the burial ceremony. The 
Oseberg tapestries depict objects found in the grave, as a sort of scenarios for ri
tuals. The handljwms indicate that the weaving ofthe tapestries was a part ofthe 
rituals preceding the burial. 

On the basis of ethnological parallels, it is suggested that the barrow was lå
ter ritually robbed with the aim of obtaining the bones of a third - male - indi
vidual. 

¥edir Androshchuk, Institutionen för arkeologi, Stockholms universitet, SE-106 9 / Slock
holm 
fedir.androshchuk@spray.se 

Trots den intensiva forskningen kring Osebergs
graven under de senaste decennierna finns det 
fortfarande stora möjligheter att pröva olika 
tolkningar av forntida idéer och handlingar. 
Det välbevarade skeppet från Oseberg med 
dess många träsniderier är en utmärkt källa för 
studier av vikingatida skeppsbyggeri, konst och 
gravskick. Högen har tolkats som en drott-
ninggrav och har blivit en symbol ftir början på 
Norges nationella historia, landets »guldålder» 
(Br0gger 1937; Christensen et al. igg2). 

Anton Brogger (1918) var den förste som 
föreslog att det var drottning Åsa, kung Halv
dan Svartes mor, som legat begravd i högen. 
Denna tolkning byggde på att gårdsnamnet tol
kades som innehållande namnet Åsa (Schnitt
ger ig22, s. 289 f). Den senare utförda osteo
logiska analysen gav också resultatet att graven 
innehållit kvarlevor av minst två kvinnor, varav 
den yngre saknade tecken på tungt arbete och 
därför tolkades som drottningen (Schreiner 

1928, s. 81 f). Här skulle jag vilja rikta upp
märksamheten mot några fynd som tyder på att 
det i graven funnits en tredje person vars kvar
levor blivit bortförda i något rituellt syfte. 

Utom de två paren hela skor påträffades en 
skosula av dubbelt fint skinn i skeppet. Fyra 
kammar, varav en är en hästkam, två tält och ett 
»ramverk till hus» kan också associeras med tre 
personer. En sadel och ornerade belselbeslag 
av brons tyder på en manlig närvaro. 

Fragmenten av väggbonader visar huvud
sakligen två motiv: ett mytologiskt motiv och en 
begravningsprocession. I begravningsprocessio
nen finns samma saker avbildade som åter
fanns i graven: vagnar, slädar, ett tält och en väv
stol. Bonaderna verkar därför vara ett slags sce
narion för rituella handlingar. De tre vävstolar
na tyder på att vävningen av bonaderna har in
gått i de rituella handlingar som föregått be
gravningen. 

Högens ovanliga läge i dalbotten långt bort 
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från stranden och förtöjningen av skeppet vid 
ett stenblock bekräftar tanken att Osebergs-
högen inte bara är en grav (Gansum iggs) 
utan också kan tolkas som en gudsboning. 

Skeppet och högen 
Osebergshögen ligger i Slagen sogn, Sem her
red (T0nsberg kommune), Vesdöld fylke, vid 
en liten bäck 3,5 km från strandlinjen och 15 
in över havet. Enligt Terje Gansums analys är 
högens läge ovanligt, exklusivt, och en kontrast 
till den traditionella placeringen av gravmonu
ment i landskapet, eftersom dessa annars »gjer
ne ligger på Itoydedrag samlet i gravfelt». »Hau
gen henvender seg till de hoyereliggende om-
givdsene, og monumentaliteten tiltrekker seg 
oppmerksomhet nettop fra de naere Itoyerelig-
gende omgivdsene, stedet der haugen ble byg
get fungerer dermed som en scene. Henven-
delsen kan sammenlignes med en amfiscene 
hvjir publikum befinner seg på de nasre hoyre-
liggende omgivdsene». »Oseberghaugen har 
derfor en innadvendt virkning som gj0r at mo
numentet ikke kan sees fra alle gårdene». 
»Oseberghaugen kan utmerket tolkes uten 
gårdstillknytning. Haugens innhold og plasser-
ing i landskapet forbinder ikke funnet til en 
gård, men til et begrenset område. Haugens 
plassering sett i forhold til de naere områdene 
og det begrensede innsynet fra gårdene i da
len, tolker jeg som et kollektivt sanifunnmessig 
anliggende» (Gansum igg5, s. 132 fj. 

De etablerade tolkningarna av förleden i ort
namnet Oseberg som kvinnonainnetÅsa, »Åsa», 
eller som gudabeteckningen aesir, »åsar», har ny
ligen fått kritik av en norsk språkforskare som 
förslagit att förleden innehåller ordet ösa, geni
tiv pluralis av ös, »åmynning» (Korslund 2000). 
I så fall är bäcken som rinner ca 20 m från hö
gen en viktig detalj vid rekonstruktionen av det 
forntida landskapet kring högen. 

Högen mäter 40 m i diameter och är 6,5 m 
hög. Den är byggd av torv och täckte ett skepp. 
Gansum (2002, s. 278, fig. 16; Gansum & Risan 
1 ggg, s. 64, fig. 7) har upptäckt att endast grav
kammaren och akterskeppet var täckta med 
torv till en början. Högen har stått halvöppen 
med skeppet till hälften begravt en tid innan 
graven stängdes. Skeppet hade 15 par åror och 

en längd av 21,5 m samt var orienterat i N-S 
med ftiren i söder. Skeppsutrymmet var indelat 
i tre delar: förskeppet, gravkammaren och ak
terskeppet. I akterskeppet var köksutrustning
en placerad; två kittlar, två yxor, en kniv, kvarn
stenar och tre små tråg. Här fanns också en hel 
oxe, delar av en säng och fyra åror (Brctgger 
1917, s. 47 f, Pl. XII). Gravkammaren innehöll 
lämningar av en säng, tre kistor, skopor, byttor, 
linor, två vävstolar, en garnvinda, garnhasplar 
och fyra djurhuvudstolpar (Brogger i g i 7, s. 35 
f, Pl. IX-X). Skeppsutrustningen och andra 
»kommunikativa artefakter» hade lagts ner i 
förskeppet: ankare, åror, landgång, slädar och 
en vagn (Brogger 1917,5. 50, Pl. XIII-XV).Tre 
sängar, en stol, två tält och ramverket till ett 
hus, fem djurhuvudstolpar samt skelettrester 
av minst tio hästar och fyra hundar påträffades 
också i denna del av skeppet (Brogger 1917, s. 
64 f, Pl. XIII-XV). Ytterligare hästskelett låg 
utanför förskeppet. 

Drottning- eller kungagrav? 
De argument som anförts för tolkningen av Ose
bergsgraven stim en drottnings grav är av tre oli
ka slag: osteologiska resultat, närvaron av red
skap lör kvinnliga sysslor och en ikonografisk 
analys av de bildvävnader som hittats i graven. 

Här uppstår en viktig fråga: vilken av de två 
identifierade individerna var egentligen drott
ningen? Ett nästan fullstäntligt skelett hittades 
i inbrottslagret Eftersom det saknades några 
handben drog Brogger slutsatsen att det på 
händerna funnits smycken som blivit stulna: 
»Paa h0ire haand har alle hendes vaerdifulde 
smykker sittet, likedan paa haandens fingre, 
paa venstre haands fingre har hun ogsaa hat 
ringer, og paa venstre överarm kunde man taen-
ke sig en stor guldring» (Br0gger 1917,5. 27). 
Denna romantiska tolkning visar att forskaren 
trodde att det var dessa ben tillhört drottning
en. Men den osteologiska analysen visade att 
denna individ varit en kvinna i 60—70 årsåldern 
som visade spår av hårt arbete. De fåtaliga be
nen av den andra individen påträffades i grav
kammaren och tillhörde en kvinna i 30—40 års
åldern. Osteologen tolkade henne som furst
inna i stället för den äldre kvinnan som han kal
lade slavinna (Schreiner 1928, s. 92, 107 t j . 
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Denna tolkning av den yngre individen väcker 
en intressant fräga: varför saknas så inånga av 
hennes ben? Om man beaktar detta, tillsam
mans med förekomsten av sådana manligt an-
strukna föremål som sadel och betselbeslag i 
inbrottslagret, kan man föreslå att det mesta av 
hennes kvarlever släpats ut tillsammans nietl 
resterna av en manlig individ. 

Fynden och deras lägen i skeppet har ana
lyserats av Elisabeth Arwill-Nordbladh (i gg8). 
Enligt hennes tolkning kan alla lyndgmpper 
associeras med olika slag av kvinnliga verksam
heter (Arwill-Nordbladh igg8, s. 180 I). De 
»kommunikativa artefakterna» (skeppet, vag
nen, slädarna och sadeln), framhöll hon, var 
en kategori som tillhörde både manlig och 
kvinnlig verksamhet (Arwill-Nordbladh 1998, 
s. 226). En sådan slutsats väcker en intressant 
följdfråga - vilka föremål kan vi betrakta som 
geniisindikatorer? 

Enligt min uppfattning kännetecknades vik
ingatidens mentalitet av en sträng genusupp-
delning av olika verksamheter och hantering
en av redskap. Från den här principen har man 
lill exempel utgått när man skapat poetiska 
omskrivningar (kenningar) i den fornnordiska 
poesin (Snorres Edda, s. 138 f): 

Man: »Han kännetecknas genom sina verk 
eller vad han skänker, får eller gör. Han kan 
även kännetecknas genom den egendom som 
han äger eller har givit bort, eller genom de ät
ter han kommer från och de ätter,som kominer 
från honom. 

Hur skall han kännetecknas med tlessa sa
ker? Genom att man kallar honom utforare el
ler främjare av sina färder eller göromål, Stri
der eller sjöfärder, jakter eller vapen och skepp. 
Och han är vapnens priivare (reynir) och stri
dens utövare (vidr) på samma sätt som han är 
deras utftirare. Likaledes är stam (vidr) ett ord 
för träd, och rönn (reynir) heter ett träd och en
ligt jli-ssa namn har skalderna kallat mannen 
lör ask eller lönn, lundträd eller andra manli
ga trädnamn och kännetecknat dem med stri
der, skepp eller gods. Mannen kan ocksä kän
netecknas med alla åsarnas namn. Han kan 
även kännetecknas ined jättars namn och då är 
det oftast hån eller klander. Det anses hedran
de att kännetecknas med alvers namn.» 

Kvinna: »Kvinnan skall kännetecknas med 
alla kvinnoredskap, guld och ädelstenar, öl el
ler vin eller andra drycker som hon skänker i 
eller ger, också med ölkärl och alla de saker 
som det är hedrande för henne att ägna sig åt 
eller skänka. Del är rätt atl känneteckna henne 
genom att kalla henne givare (selja) eller bju-
dare (låg) av det som hon bjuder, och sälg (sel-
ja) och stock (läg) är träd. Därför känneteck
nas kvinnan genom kenningar med kvinnliga 
trädnamn. Och kvinnor kännetecknas med 
ädelstenar eller glasstenar, eftersom det i gam
la tider fanns ett kvinnosmycke som kallades 
stenkedja som de hade om halsen. Nu har det 
blivit kenningar på så sätt att kvinnan känne
tecknas med sten och alla slags stennamn. 
Kvinnan kännetecknas även genom alla asyn-
jorna och nornorna och diserna. Det är också 
rätt att känneteckna kvinnan med alla hennes 
göromål, egendom eller ätt.» 

Sådana kriterier kommer jag att använda i 
min tolkning av Osebergsgraven. Vi känner till 
kvinnogravar i skepp och vagnar (Roesdahl 
1982, s. 164), men inga fynd av sadlar eller bet
sel i kvinnogravar. I det här sammanhanget biir 
vi diskutera de betselbeslag som påträffades i 
Osebergsgraven (fig. 1). Dessa rosettfonniga 
beslag är en ganska fåtalig fyndgrupp (tab. 1) 
stim kan indelas i två olika kronologiska grup
per. Den äldre gruppen består av beslag orne
rade med den titliga vikingatidens typiska grip-
tljursornanientik, den yngre av beslag funna 
med andra beslag dekorerade i Borrestil. Som 
tabellen visar linns det bara tre osteologiska 
könsbedömningar av ben från gravar med så
dana beslag. En grav från Birka är bedömd av 
Sabine Sten som en kvinnograv (Sten 1979, s. 
53). Hennes analysrapport visar att bedöm
ningen bygger pä eit enda kraniefragment [pro-
tuberantia occipitalis). Att könsbedömningar av 
brända lu-n är osäkra har Stig Welinder (198g) 
visat genom ett experiment. Detta demonstre
rade att två osteologer kan lä helt olika resultat 
beroende på deras kännedom om vilka före
mål stim låg i graven. 

Osebergsgravens typ av betselbeslag har of
ta hittats i gravar tillsammans med annan kör-
iitrustning (säsom selbagskrön) eller tillsam
mans med vapen. Därför tror jag att de flesta av 
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Fyndplats 

Go, Fole sn. 
Stora Tollby. 
SHM 32569 

Go, Grötlingbo sn, 
Barshalder, gr. 1 K/tit"). 
SHM 3*181:18 

Go, okäiul fyndort 
SHM utan nr. 

Up, Adelsö sn, 
Bergby, gr. 9. 
SHM 18353 
(sekundäran vänt 
beslag) 

Up, Adelsö sn, 
Björkö, gr. roa 

Up, Adelsö sn, 
Björkö, Svarta jorden. 
SHM 5208:154 

Up, Brumma sn, 
Ulvsunda. 
SHM 2269-, 

Up, G:a Uppsala sn, 
Valsgärde 3 

Up, G:a Uppsala sn, 
Valsgärde 14 

Sö, Överjärna sn. 
Linga, gr. 3. 
SHM 14146 

Oseberg 

Ryssland, Jaroslavl, 
Mihailovskoe, gr. 1 

Ukraina, okänd fyndort 
NMIU B 4625/381 

Typ 

Yngre 

Äldre 

Yngre 

Äldre 

Äldre 

Yngre 

Äldre 

Yngre 

Äldre 

Yngre 

Äldre 

Yngre 

Yngre? 

Fig. 

WKG II, Taf. 267:5; 
WKG IV,». 192-193 

Fig. 3:1; WKG I, 
Abb. 39a; WKG IV, 
s. 267-268 

Fig. 3:3; WKG II, 
Taf. 266 

Rydh 1936, s. 79, 
lig. 195c 

Hallsuöm 191 3, 
s. 31, fig. 18—19; 
Arbman 1943, 
Taf. 28:5 

Fig. 2 

Fig- 3 4 

Fig. 3:2 

Schnittger 191a, 
s. 24,1ig. 15 

Fig. 1 

Murasova 1999, 
s. 25-34, "S- 4 

Fyndkombination 

Rik metallsökar-
fyndplata 

Skj)Idbeslag, kam, 
bronsring, sölja, 
nitar, spikar 

Sior uppsättning 
betselbeslag 

2 mynthängen, 
2 silverringar, 
2 brj>nsringar, 
3 bitar buinstråd. 
pärlor, nitar, 
spikar, keramik 

Kam, glasbägare. 
nitar, spikar 

Bronsbleck med 
runinskrift, kedjelänkar, 
bronsringar, pärlor, 
spelbrickor, keramik 

Selbagskrön, körutrusl-
ning, spelbrickor, elt kärl 

Svärd typ B, spjut typ A, 
rangel, kniv, sölja, skrin, 
selbagskrön, häslbrodjl 

Svärd typ D, spjut typ E, 
bryne, lerkärl 

Rik skeppsgrav 

Svärd typ D, pilspets, 
pärlor, ring, gjutformar 

Osteol. könsbedömn. 

-

Man, 3J)—40 är 

-

-

Kvinna maturus, 
35—65 är 

-

_ 

-

-

-

Två kvinnor, 
30—40 & 60-70 år 

-

_ 

Tabell 1. Fynd av rosettformade betselbeslag från vikingatiden. 
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Fig. i, t. h. Rosettformade betselbeslag frän Ose-
bergsskeppet. Eller Schetelig 1920, fig. 210-21 1. 
—Bjiw-tie harness mounts from Ihe Oseberg ship 
burial. 

Fig. 2, nedan. Rosettformade betselbeslag frän gra
ven vid Ulvsunda med runblecket (SHM 22695). 
Foto ATA. —Bj)w-tie harness mounts from a burial 
at Ulvsunda. 

( £ ^ 1*^ 

OD lil 
Fig. 3. Rosettformade betselbeslag. 1. Go, Grötlingbo sn, Barshalder (SHM 32181:18). 2. Up, G:a Uppsala 
sn, Valsgärde, gr. 14. Tj-ckningav H. Faith-Ell. 3. ("»o, jikänd fyndort (SHM un lan nummer) . 4. Up, G:a Uppsala 
sn, Valsgärde, gr. 3. Teckning av 11. Faith-Ell. —Bovv-tic harness mounts. 
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dem kommer från gravar med minst en man. 
Fyndet av en sadel i Osebergs gravkammare 
(Shetelig 1920, s. 221 f, fig. 210—212; Grieg 
1928, s. 238 f) tyder på att det funnits en man 
i graven. Det finns ingen bild på ridande kvin
nor på Gotlands bildstenar eller på bevarade 
bonader (Hougen ig45, fig. 4) . Däremot vitt
nar en sadel och betselbeslag i den manliga 
skeppsgraven i Gokstad om att sådana saker var 
associerade med manliga sysselsättningar. 

I det här sammanhanget bör också frag
menten av läderskor i Osebergsgraven upp
märksammas. Förutom de två paren läderskor 
hittades en skosula av dubbelt fint skinn och 
andra fragment av skor (Grieg ig28, s. 207) 
som kan ha tillhört en tredje person. 

I skeppet påträffats också tre kammar och 
fragment av en fjärde. En av kammarna är 36 
cm lång (Grieg ig28, s. 205) och är förmodli
gen en hästkam - sådan är kända till exempel 
från Birka (Ambrosiani 1981,s. 68, fig. 35). De 
övriga kammarna har troligen tillhört tre olika 
individer. 

Dessutom påträffades två tält och ett »ram
verk till ett hus» i förskeppet. Man kan tänka sig 
att kvarlevorna av de tre individerna har varit 
placerade i tälten och i ramverket till huset före 
begravningen, innan de blev överförda till skep
pet. 

Begravningsritualerna 
Placeringen av gravgodset i Osebergsskeppet 
är sannolikt inte en symbolisk installation av 
kvinnliga sysslor utan återger den ordning som 
dessa föremål användes under begravningsce
remonin. 

Jag tror alltså att man i början av begrav
ningen använde föremål knutna till matlag
ning och att de därför har placerats i akter
skeppet. Här har man också offrat en oxe. 

Sedan har man ställt in en säng med kuddar 
och de döda individerna, väggbonader, per
sonlig utrustning och olika kärl. Här har inan 
ställt de tre vävstolar som man kanske tillverkat 
bonaderna på. Efter installationen av denna in
teriör har man byggt gravkammaren. Att kam
maren byggts efter installationen av interiören 
antyds av alt kammaren inte haft någon ingång 
och att den varit vårdslöst konstruerad. 

När kammaren var färdigbyggd utrustades 
förskeppet med en vagn, fyra slädar, tre sängar, 
två tält, ramverket till ett hus och en landgång. 1 
skeppet har funnits tre stora sängar med djurhu
vudstolpar och tre små sängar (Grieg 1 g28, s. 95). 

Ett stöd för tanken att föremålens placering 
i skeppet kan avspegla begravningsceremoni-
erna och deras ordningsföljd finns i Ibn Fad
lans välkända berättelse om begravningen av 
en rusisk hövding vid Volga år 922 (Kovalevskij 
1956, s. 143 f). Handlingarna kan indelas i flera 
etapper: 

1 Den avlidne placeras i en grop som täcks 
över med trä. 

2 Hans egendom fördelas, en »brud» väljs ut 
och kläder sys åt honom. 

3 Skeppet dras upp på ett podium som man 

byggt-
4 En trähydda uppförs på skeppet och täcks 

med tyger. En brits med madrasser och kud
dar placeras i hyddan. 

5 Liket tas upp ur gropen och kläs på. 
6 Liket läggs in i hyddan på skeppet, och mat 

och dryck placeras framför honom. 
7 En hund dödas och kastas upp på skeppet. 
8 Vapen läggs vid liket. 
g Två hästar, två kor, en tupp och en hjina dö

das och kastas upp på skeppet. 
10 Bruden har samlag med olika män i deras 

tält. 
1 1 Bruden skådar tre gånger genom »döds

porten». 
12 En höna dödas av bruden och kastas upp på 

skeppet 
13 Bruden förs fram till skeppet och lämnar si

na smycken till en gumma stim kallas »döds
ängeln», och till dennas två döttrar som 
hjälper henne. 

14 Bruden bjuds på flera stop öl och sjunger. 
1(1 Bruden förs av dödsängeln in i hyddan på 

båten och läggs bredvid den döde. 
17 Sex män har samlag ined bruden inne i hyd

dan. 
18 Männen lägger bruden bredvid den döde 

och stryper henne med rep samtidigt som 
dödsängeln sticker henne till döds. 

ig Skeppet bränns. 
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Fig. 4. Hästdragen släde med 
drakhuvud, rangd och liggande 
människa avbildad på Osebergs-
bonadernas fragment 1 ia (Krafft 
ig55,s. 38). —-Horse-drawn sleigh 
with a dragon's head, a rang?/and 
a deceased person, depicted J»n 
the Oseberg tapestries. 

Denna följd av rituella handlingar tyder på att 
förberedelsen av begravningen tog mycket 
lång tid. Förberedelsetiden skulle vara tillräck
lig för att sy kläder och tillverka J»ch samla ihop 
allt som skulle läggas i skeppet och gravkam
maren. Ibn Fadlan skriver att hela förberedel
seprocessen tog tio dagar (Kovalevskij 1956, s. 
143). Dessutom var själva begravningen av nå
gon anledning fastställd till att äga rum en fre
dag vid solnedgången (Kovalevskij 1956, s. 
144). Fiirberedelserna måste i Osebergsfall ha 
krävt mycket mera tid än tio dagar. Vävstolarna 
som man fann i skeppet kan tyda att de har an
vänts under begravningsförberedelserna för 
vävning av de bonader som skulle läggas ned i 
kammaren. Förmodligen har högen byggts i 
augusti eller september (Grieg 1928, s. 211), 
men de fyra slädar som hittades i skeppet tyder 
kanske på att den som begravdes hade dött vin
tertid. Dendrodateringarna av skeppet (820 
e.Kr.) och gravkammaren (834 e.Kr.; Bonde & 
Kristensen 1993) kanske anger den period 
som behövdes för hela begravningsprocessen. 
Om det var så är det klart att den avlidnes kvar
levor efter denna tid kan ha varit i mycket då
ligt skick. Vi vet inte hur mycket av dessa kvar
levor man kunde begrava i skeppet. 

Bildinnehållet i Osehergsbonaderna 
Tolkningen av Osebergsbonadernas bildmotiv 
har alltid varit beroende av tolkningen av den 

gravlagda personens sociala status. Gutorm Gjes
sing (1943,5. 10g) påpekade att det i Osebergs 
omgivningar finns några sakrala ortnamn, till 
exempel Basberg, »Balders berg». Horgen, och 
att detta kanske tyder på att en hofgyöja, »präs-
tinna», blivit begravd i Osebergshögen. Han 
såg en koppling till kulten av Freja i de snidade 
hästhuvudena på sängstolparna och de offrade 
hästarna som hittades i högen. Den här tolk
ningen har utvecklats vidare i forskningsbidrag 
där nian tolkat skeppet, vagnen, ranglerna, 
lampan och bonadernas bilder som avspeg
lingar av Freja-kult (Ingstad 1995,8. 146). 

Det bör noteras att tolkningen av bildmoti-
ven kompliceras av bonadernas fragmentariska 
tillstånd. De flesta av dem är publicerade, men 
det finns fortfarande några som aldrig publice
rats. Några forskare anser att fragmenten till
hört minst två bonader (Göransson iggg, s. g<> 
fj. De mest förekommande motiven är männi
skor och hästar. Det har gjorts flera försök att 
urskilja mytologiska personer bland figurerna 
på bonaderna (Hougen 1940,8. 102 1; Görans
son iggg, s. 38 fj. Björn Hougen tyckte att 
mansdräkterna var mer omväxlande än kvinno
dräkterna (Hougen 1940,8. 104 f). Eva-Marie 
Göransson har försökt klassificera figurerna 
utifrån sådana kriterier som dräkt, frisyr, 
kroppshållning och gester. På så sätt har hon 
betydligt ökat antalet aktiva kvinnofigurer (Gti-
ransson iggg, s. 38 fj. Hon anser att bilderna 
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Fig. 5. Tält J»ch vävstol av-
biltlade på bonadsfrag
ment 9 (Krafft 1955, s. 
37). —Tent and hanil-
|j»j»m depicted on the 
Oseberg tapestries. 

på bonaderna speglar olika former av kvinnlig
h e t Hennes slutsats sammanhänger alltså med 
tolkningen av denna grav som kvinnlig (Gö
ransson iggg, s. 104!) . 

En mängd motiv är tydligt knutna till scha
manistiska rituella handlingar och mytologi. 
Det är välbekant att man under sådana hand
lingar har använt kvinnodräkter och tljurmas-
ker (Näsström 2002, s. g3). Det finns kopp
lingar mellan Osebergsbonadernas motiv och 
Eddans texter (Arwill-Nordbladh igg8, s. 22g 
f; Göransson iggg, 216 fj. Man kan urskilja bå
de mytologiska motiv och begravningsmotiv. 

En bild av en begravningsprocession finns 
på fragment 11a (fig. 4; Krafft 1955, s. 38). 
Man ser en häst som drar en släde. Ett tält står 
på släden, förmodligen täckt av en bonad. 
Ingången till tältet markeras av ett drakhuvud 
som troligen är fästbundet med två rep. Ett av 
repen är fästbundet vid en stolpe på släden. 
Det andra går i riktning mot hästsvansen. Den 
här detaljen är viktig för tolkningen av de fyra 
drakhuvuden som hittades i gravkammaren 
tillsammans med rangler. Drakhnvudena var 
hopbundna med ranglerna som tolkas som 
körredskap av kultkaraktär (Lund ig74) . Som 
ett experiment visat skulle det behövs minst två 
sådana rangler för att köra en vagn. Utöver de 
fyra nämnda drakhnvudena hittades ett lik
nande huvud i förskeppet där det tickså låg elt 

rangel (Grieg ig28,s . 233). Troligen fanns det 
från början tre par drakhuvudstolpar och sex 
rangler som man använt på de transportmedel 
som inan använt ftir att frakta de tre avlidna in
dividerna på. Att dessa saker tillhört slädar som 
inan transporterat döda på visar fötter som är 
avbildade utstickande från ingången till tältet. 
Det andra viktiga fragmentet stim visar en be
gravning är nr g. Här syns en tältliknande kon
struktion krönt av en ås med en drakhuvudfor-
inig avslutning (lig. 5; Krafft 1955, s. 37). Så
dana drakhuvudformiga avslutningar finns 
också på gavelbräderna till de två tälten som 
hittades i förskeppet (Shetelig 1920, fig. 204; 
Grieg 1928, s. 250 f, lig. 1 (io—161. Till höger pä 
samma fragment kan man troligen se övre de
len av en vävstol. Det övre vågräta trästycket pä 
vävstolen har också drakhuvudformiga avslut
ningar. Sjim sagt har sammanlagt tre vävstolar, 
men utan sådana avslutningar, hittats i skeppet, 
varav en i förskeppet. 

De vagnar som avbildas på Osebergsbona-
tlerna kan indelas i fyra grupper (fig. 6): 

1 Öppna fordon med vertikal fram- och bak
sida. Ett sådant fordon med två sittande fi
gurer avbildas på fragment 1. 

2 Fordon med en halvklotformig överdel. 
Sådana fordon finns på fragment 1 och 2. 
Det verkar som j»m des.sa fordon bestått av 
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I I I 

I V 

Fig. 6 . Fyra typer av vagnar avbildade på Osebergsbonaderna (Kraffl 1955). —Wagons and carts depicted on 
tbc Osebergs tapestries. 
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en rektangulär vagnskorg som täckts med 
något tyg. Det tyder på att de har använts 
söm lastfordon. 

3 Fordon med hög rektangulär vagnskorg 
prydd med utskurna drakhuvuden fram 
och bak (fragment i i b ) . Eftersom fordo
net har sådana prydnader och är avbildat 
utan häst kan man anta att det bara har an
vänts för rituella syften. 

4 Fordon med en tvättbaljeliknantle vagns
korg. Ett sådant fordon avbildas pä frag
ment 3c ined en sittande krigare med spjut 
och sköld. 

Trävagnen som hittades i skeppet tillhör den 
fjärde typen och bör därför ha varit tillverkad för 
den man som skulle begravas. Fragment 3 har 
tolkats av Eva-Marie Göransson ( iggg, s. 222) 
stim en Ragnarök-scen med en avbildning av 
Valhall. Jag tror att inan kan se samma motiv 
också på andra sniderier på skeppet, vagnen, slä
darna och andra detaljer som påträffats i högen. 

Rituell förstörelse av Osebergsgraven} 
Redan under utgrävningen upptäckte man att 
högen blivit plundrad någon gång under forn
tiden (Br0gger 1917, s. 22 f). Ett 3 m brett in-
brotlslager gick från högra sidan av förskeppet 
mot masten. Lagret innehöll jo rd blandad med 
sand och låg på den torv som högen var byggd 
av. Här fanns föremål som tidigare varit place
rade i gravkammaren och även det spirallör-
inade drakhuvud som krönt skeppsstäven (She
telig 1920, fig. 1 7, fig. 9) liksom andra rester av 
förstäven. Ett sådant fragment påträffades bak
om masten (Brogger 1917, s. 22 i). Denna för
störelse av ftirstäven och spridningen av frag
menten tyder på att stäven med sitt drakhuvud 
inte blivit avhugget av praktiska skäl. Huvudet 
har sannolikt blivit avhugget avsiktligt, kanske 
i rituellt syfte, för att man utan hinder skulle 
kunna tränga in skeppet och gravkammaren. 
Fyndet av tolv spadar i inbrottslagret och två i 
gravkammaren pekar på det ungefärliga anta
let plundrare. I inbrottslagret påträffades ock
så bårar, fjäder jich dun från kuddar, rester av 
en säng, en sadel, betselbeslag, kniv, fragment 
av en kista, skor, en vävstol och människoben 
(Bi0gger 1917, s. 26 1). Det verkar som om 

plundrarna har använt den stora sängen, som 
ursprungligen stått i gravkammaren, ftir att lö-
ra ut de dödas kvarlevor ur högen. Innan de 
drog ut sängen har de förmodligen huggit av 
sängens drakhuvudstolpar. 

Phinjbingen av en storhög som den vid 
Oseberg krävde säkert mycket tid och kraft. 
Brogger (1917, s. 22 0 påpekar att det vid ti
den för plundringen bara fanns skelett kvar av 
de döda. Därav drog han slutsatsen att inbrot
tet skett under kristen tid (Bi"0gger 1917, s. 
163). Plundring av högar och gravar under 
forntiden är ett välkänt fenomen (|ankuhn et 
al. 1978.). Skandinaviska exempel har stude
rats av Brogger (1945, s. 1 fj och Capelle (1978, 
s. 197 fj- En intressant parallell till Oseberg är 
plundringen av Gokstadshtigen, där en man i 
50-årsåldern varit begravd (Schreiner 1928, s. 
118; Brogger 1945, s. 8 fj. Här hittade man i in
brottslagret en snidad sängstolpe, tärningar, en 
sadel och betselbeslag. Eftersom de dyrbara sa
kerna i regel saknas i de plundrade vikingatida 
gravarna och kvarlevorna bär spår av förflytt
ning föreslog Brogger atl huvudsyftet med så
dana plundringar var att flytta själva liket 
(Br0gger 1945, s. 15). Det är möjligt alt högar
na blivit plundrade under kristen tid när det 
bildals muntliga traditioner kring dem om 
kungagravar och skatter. Det fanns också en 
stark koppling mellan högarna och de kring
liggande gårdarna. Högarna har ingått i oda
len, vilket visas av att vissa högar bär namnet 
ndelsbiiugen. och därför har plundringen av 
dem betraktats som ett fruktansvärt brott (Brog
ger 1945, s. 20). Om Oseberg har ingått i en lo
kal odal skulk- plundringen kunna ses som ett 
övergrepp mol haugodelsmannen, sjim ägde bå
de högen och gärden, ett angrepp pä hans rät
tigheter. Del skulle också kunna finnas andra 
anledningar till inbrottet: att leta efter kleno
der, att oskadliggöra spöken etc. (Beck 1978). 
Björn Myhre (1998, S. 283) hat föreslagit att 
plundringen kan ha haft en symbolisk betydel
se i samband med att en ny ätt skulle tillträda 
som ägare. 

I tolkningen av inbrottet i Osebergshögen 
är del viktigt all beakta sådana märkliga jhag 
som högens lägi- i dalbottnen längl borta frän 
stranden, skeppets förtöjning vid ett stenblock 
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och ilastningen av det med stenar. Enligt Brog
ger var skeppet förtöjt i högen i ordets rätta be
märkelse (Brogger 1917, s. 50, fig. 31). Det ty
der på att folkel som utförde begravningen ville 
att de döda inte skulle lämna platsen. Om detla 
vittnar också konstruktionen av gravkammaren 
som saknat dörr. Man kan tro att en av de döda 
i ortsbefolkningens ögon kanske haft en mys
tisk förmåga att lämna högen. Att man varit 
rädd för spöken och högboar under vikingati
den visar ett runbleck från den ovannämnda 
graven vid Ulvsunda (tab. 1), där man hittat 
betselbeslag av samma typ som i Oseberg. En
ligt Artur Nordens tolkning där stor: Vesat-tu 
örvakruti, misfylgir!Fangi skadi vä, »Var icke allt
för livlig utanför graven, gengångare!» (Nor
den i g 4 3 , s. 143 f, 1 4 6 0 . 

Om inan beaktar sådana detaljer som lam
porna, djuroffren och de mytologiska motiven 
på bonader och träsniderier kan man förmoda 
att själva högen och dess interiör motsvarar ett 
hedniskt tempel. Själva högens topografiska lä
ge är typisk för en offerplats (Ingstad 1995, s. 
146 f; Gansum iggfi, s. 15). Att det fanns en 
uppfattning om högar som gudaboningar an
tyder Ynglingasagan, som beskriver Frejs hög 
med dörrar och fönster (Ynglingasagan 11). I 
det här sammanhanget finns två intressanto 
motiv på bonaderna från Overhogdal i Jämt
land (Horneij 1991; Franzén & Nockert 1992; 
Göransson 1 ggg, s. 106 fj. På en av dem är en 
människofigur avbildad sittande på en stol. 
Stolen är placerad uppe på en konisk byggnad. 
En ryttare med en yxa rider uppför byggnadens 
sluttning. Motivet har tolkats som en fram
ställning av en missionär som hotar en hednisk 
gudabild men även som en bild av hur Sigurd 
Fafnesbane väcker valkyrjan Sigrdrifa på Hin-
darfjäll (Horneij 1 gg 1, s. 80; Franzén & Nockert 
1 gg2, s. 45). Men snarare representerar motivet 
ritualen att sitta på hög som finns beskriven i de 
fornisländska sagorna (Olriks 1908). Alt sitta på 
hög eller att rulla nedför den symboliserade 
övergången från ett socialt stånd till ett annat 
(Haraldz saga ins härlägra 8). På så sätt kan man 
tolka ryttaren med yxan som en inkräktare stim 
angriper kungamakt och egendom. 

Det andra motivet visar samma byggnad 
men med en platt topp med upprättstående 

spjut. Inuti byggnaden finns fem människofi
gurer. Omedelbart nedanför finns en run
skrift, guöbu, som förklarar bilden. Bilden har 
tolkats som Valhall, ett hus, ett tempel men 
även som en hög (Horneij 1991, s. 68 f; Fran
zén & Nockert igg2, s. 43). Enligt min mening 
har man i båda fallen avbildat högar. Tolk
ningen av en av dem som »Gudby» är viktig för 
uppfattningen av Osebergshögen inte bara 
som en plats för en begravning utan även som 
en plats där gudar skulle bo. 

Ulrika Åberg ( iggg, s. 30 fj har diskuterat 
överföringen av kung Gorms kvarlevor från 
nordhtigen till kyrkan i Jelling och förslagit att 
inbrottet i Osebergshögen kan ha haft samma 
anledning och ägt rum någon gång under and
ra hälften av goo-talet. Denna tolkning förefal
ler rimlig eftersom den förklarar att benen 
röjts undan nr graven. Men å andra sidan det 
är svårt att förstå plundrarnas metoder. I stället 
för att göra ett vertikalt schakt som i Jelling har 
man vid Oseberg tagit en lång och krånglig väg 
genom högen över halva skeppets längd. 
Därför verkar tolkningen av inbrottet som en ri
tuell förstörelse av gravhögen vara mer rimlig. 

Det verkar som om det rika skandinaviska 
etnologiska materialet kan hjälpa till vid tolk
ningen av Osebergshögens förstörelse. Det 
fanns en intressant folktro om att de dödas ben 
hade både hälsobringande och skadebringan-
de förmågor (Hagberg 1937, s. 636 f). Av be
nen har tillverkats amuletter, och det fanns spe
ciella regler för hur man lånade ben från de dö
da. Man kan tänka sig att en liknande folktro 
existerade redan under vikingatiden. Den 
praktiska betydelsen av sådana ben kan man se 
i exemplet där Oden samtalar med Mimers hu
vud dagen före Ragnarök (Dronke igg7, s. 
136). Enligt »Sången om Harbard» hade Oden 
lärt sig att säga elakheter »av de gamla gubbar 
... som bo i hemmets högar» (Bråte 1913, s. 43 
fj. Han hade från samma källa kännedom om 
alla skatter som gömts i jord, under stenar och 
i högar (Ynglingasaga 7). Troligen kunde den 
som ägde amuletter av ben få kännedom om 
både det förflutna och framtiden. 

Det bör tilläggas några svenska exempel på 
inbrott i gravar, nämligen förstöringen av båt
gravarna vid Vendels kyrka (Stolpe & Arne 
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i g i 2 ) . Gravfältet a n v ä n d e s från 500-ta le t till 

1 ooo-tale t . De vä lkända bå tg rava rna var rikt ut

ru s t ade m e d hjälmar, svärd, spjutspetsar , yxor, 

köksu t rus tn ing m .m. V a p n e n h a r påtaglig prakt-

ka rak tä r m e d förgyl lning och touschering. 

M e n d e t finns e t t ganska märk l ig t d r a g - t ro ts 

a t t d e flesta d j u r b e n ä r ganska vä lbevarade 

fanns inga beva rade m ä n n i s k o b e n i d e vende l 

t ida g ravarna . H ja lmar S to lpe m e n a d e själv at t 

g r ava rna blivit p l u n d r a d e i f o rn t i den , som 

f ramgår av h a n s brev till H a n s H i l d e b r a n d (H . 

Stolpes brev till H . H i l d e b r a n d 2 6 . 0 6 . 1 8 8 2 . 

ATA, Sto lpes e f t e r l ä m n a d e pappe r . Vende l D 

6 2 . S to lpe 28 ) . Ef tersom d e t b a r a är b e n s o m 

saknas , kan m a n f ö r m o d a at t just d e d ö d a s 

kvarlevor h a r varit h u v u d m å l e t för p l u n d r a r n a . 

Eftersom en av d e vende l t ida gravarna (grav 

XH) innehö l l en sölja från sen vikingatid (Stol

p e & A r n e i g i 2 , Pl. X I : i 6 ) kan m a n kan tänka 

sig att i n g r e p p e n ägt r u m u n d e r i ooo - t a l e t 

Alltså kan m a n kons t a t e ra at t sedvänjan at t 

förs töra ä ld re gravar för at t få tog i b e n h a r va

rit sp r idd i Skand inav ien . Med k r i s t e n d o m e n 

h a r s e d e n fått e n a n n a n betydelse s o m be

h a n d l i n g e n av k u n g G o r m s kvarlevor i J e l l i ng 

visar. M e n u t a n tvivel fanns d e t s tarka k o p p 

l ingar me l l an d e n n a sedvänja och h e d n i s k a fö

res tä l ln ingar o m k u n g a r s och förfäders grav

pla tser och de r a s inf lytande på f ruk tba rhe t och 

hälsa för d e t l and d ä r d e blivit beg ravda (Näs

s t röm 2 0 0 2 , s. 132) . N å g o n t i n g l i k n a n d e h a r 

kanske h ä n t m e d d e n t redje p e r s o n e n s o m be

gravts i O s e b e r g s h ö g e n . 
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Summary 

The Oseberg barrow has been interpreted as 
the grave of a Viking Period queen. Anton Brog
ger was the first to suggest that she was Asa, 
mother of King Halvdan Svarte. This interpre
tation was based on the farm's name which was 
associated with female name Åsa. Låter osteo
logical analyses were performed that determi
ned that the grave had contained remains at 
least two female individuals of which the young
er woman showed no signs of heavy work. For 
that reason she was considered as the queen. 

According to the present author's view, 
Viking Period mentality was characterised by a 
str id gender division of activities and tool 
handling. This principle was followed by Old 
Norse poets when creating poetic circumlocu-
tions (kenningar). This paper points to finds 
from the Oseberg grave which indicate that 
there was originally also a male individual in 
the barrow whose remains were låter removed 
for some ritual reason. 

Apart from two pairs of entire shoes a shoe 
sole of twofold skin was found in the ship. Four 
combs, one of which was a horse comb, two tents 
and one house frame may also be associated 
with three persons. The placement of grave 
goods in the Oseberg ship should not be seen as 
a symbolic installation of female occupation. 
More likely, they reproduce the order in which 
the artefacts were used during the burial cere-
mony. 

It seems that fragments of tapestries from 
Oseberg mainly depict mythological motifs and 
burial ceremonies. In these ceremonies the same 

objects as were found in the grave are depicted: 
carriages, sleighs, a tent and a handloom. The 
tapestries thus seem to form a kind of scenario 
for ritual actions. The find of three handlooms 
indicates that the weaving of the tapestries was 
a part of the rituals preceding the burial. 

The barrow's unusual location at the bot
tom of a valley, far away from the seashore, and 
the fact that the ship was moored to a stone 
block support the suggestion that we are dea
ling not jmly with a grave only but also with a 
"god's dwelling" which has been robbed at an 
early date. The reason for the robbery may be 
explained with the aid of ethnological paral
lels. According to Scandinavian populär belief 
bones of the dead had both healing and de
struciive power. Amulets were made of human 
bone and there were particular rules of how to 
btirrow bones from burials. Many bones are 
missing from the younger female individual, 
and the complete absence of a male individual 
among the bones from Oseberg could be ex
plained by this kind of ritual grave robbery. 

With Christianity the significance of the 
custom would have changed, as shown by the 
treatment of King GornVs remains at Jelling. 
However, there seems also to have been a 
strong connection between this custom and pa
gan ideas of royal and ancestral cemeteries and 
their influence on fertility and health for the 
land. This may explain what happened to the 
third, absent person buried in the Oseberg bar
row. 
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