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Vem är flickan i graven bredvid?
Konstruktion av kvinnlig barndom under vikingatid på Gotland
Sus anne The dé e n

Underbarnet
I en vikingatida skelettgrav på Iregravfältet på nordöstra Gotland påträffades
vid en arkeologisk undersökning ett stort antal pärlor tillsammans med andra
föremål som av tradition har tolkats som tillhörande den vikingatida gotländska
kvinnans dräkt. Pärlorna hade placerats på bröstkorgen i fem rader, vilka hölls
isär av pärlspridare. Totalt återfanns 195 pärlor varav 107 snäckskalspärlor.
Flertalet av de övriga pärlorna var tillverkade av enfärgat glas i kulörerna gul,
grön och blå. Fyra bärnstenspärlor och två pärlor i millifioreteknik tillhörde
också pärluppsättningen (fig. 1). Ett förgyllt dosformigt spänne, vilket fäst
samman ytterplagget, hittades direkt nedanför hakan och var och ett av två
djurhuvudformiga spännen, som höll fast kjolens axelband, låg på bröstkorgen
i höjd med armhålorna. Ett redskapsspänne återfanns på den vänstra överarmens insida. Två nycklar och en kniv hängde i redskapsspännets kedja. Tre
likadana armringar bars på den högra underarmen (Tabell 1, nr 22). Flera
andra föremål, som inte tillhört dräkten utan sannolikt lagts ned som ett led i
begravningsritualen, var placerade på runt kroppen. Nedanför fötterna låg en
kam och vävbrickor medan en sländtrissa påträffades bredvid vänster smalben.
Två bronsbeslag som troligen var rester efter ett träkärl återfanns vid höger
underarm. Järnspikar från träkistan hittades på olika platser runt kroppen. I
graven påträffades också textilier i form av silkesfragment. Spännetyperna och
ornamentiken tyder på en datering av graven till 900-talet e. Kr. (ThunmarkNylén 2006:85, 692). Kroppen var placerad i utsträckt läge på rygg med huvudet
åt S och hade förmodligen ursprungligen legat i en träkista vilket indikerades
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av trärester i graven. Den osteologiska bedömningen visade att den begravda
var en ung person och att döma av dräktdetaljerna var det sannolikt en flicka
som hade jordats i en kvinnas dräkt och smycken (Stenberger 1962:128).

Fig. 1. Pärluppsättning från grav 230A på Iregravfältet, Gotland
(Thunmark-Nylén 1995, fig. 207a).

Begravningen av flickan riktar uppmärksamheten mot flera betydelsefulla
frågor: Varför gravlades en förhållandevis ung flicka i en vuxen kvinnans dräkt
och varför smyckades hon med betydligt mer omfattande pärluppsättning
än vuxna kvinnor? Förekom en tydlig och dualistisk gräns mellan kvinnlig
barndom och vuxenliv eller fanns det flera ålderssteg för barndom under
vikingatid? Vilka betydelser kan den kvinnliga dräkten med dräktrelaterade
föremål ha haft i konstruktionen av åldersbaserade identiteter under vikingatid?
Målsättningen med artikeln är att undersöka den kulturella konstruktionen
av kvinnlig barndom och övergången till vuxen kvinna i relation till pärlor
och andra dräktrelaterade föremål i vikingatida gravar på Gotland.

Ett livscykelperspektiv på barndom
Redan 1989 påtalade den norska arkeologen Grete Lillehammer att barn
till stor del är ouppmärksammade inom arkeologi (Lillehammer 1989).
Sedan dess har ett flertal såväl internationella som skandinaviska arkeologer
studerat barn och den kulturella konstruktionen av barndom i förhistoriska
samhällen (Meskell 1994, Sofaer-Derevenski 1994, 1997, 2000; Johnsen &
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Welinder 1995; Moore & Scott 1997; Welinder 1998; Scott 1999; Thedéen
2004; Svedin 2005; Mejsholm 2009). I den här studien definieras barn i vid
mening som en biologisk kategori vilken representerar individer från födelsen
till 15 års ålder. Barnbegravningar som påträffats i vikingatida skandinaviska
sammanhang försummas emellertid fortfarande till stor del och än mer betydelsefullt är att de inte sällan betraktas som undantag snarare än som delar
av ett mönster. Det finns trots detta några goda exempel som man kan utgå
ifrån i framtida studier. Redan 1972 skrev Anne-Sofie Gräslund (1972) en
artikel om barngravar i Birka, gravar som också Stig Welinder (1998) har
studerat. Enligt Welinders analys uppbar barn under vikingatid sannolikt
en tydlig genusidentitet redan från födseln. Det indikeras av två ömsesidigt
uteslutande grupper för barnbegravningar inklusive spädbarn i Birkamaterialet.
Det förekommer dock variationer inom varje grupp (Welinder 1998:193f ).
Gräslund identifierar så många som 92 barngravar bland Birkagravarna genom
att undersöka längden på kistor och schakt. Förutom genusspecifika föremål
tillhörande flickor och pojkar kan hon också belägga särskild materiell kultur
i barngravar såsom skallror, bjällror och speglar (Gräslund 1972:161ff ). För
gotländska barngravars vidkommande har Lena Thunmark-Nylén påvisat
liknande mönster som Welinder har uppmärksammat i Birkamaterialet, dvs.
att barn erhöll en genusidentitet från födseln. Dessutom menar hon att barn
sannolikt bar liknande dräkter som vuxna redan från födseln (ThunmarkNylén 2006:442).
Barndom är en åldersrelaterad process som är relationell, kulturellt konstruerad och situerad i historiska sammanhang men barn genomgår också tydliga
biologiska förändringar vilket också måste beaktas (Sofaer-Derevenski 1997,
2000a:8f ). Därför måste kronologisk, biologisk och social ålder särskiljas på
samma sätt som kön och genus (Ginn & Arber 1995:5). Det är dessutom
väsentligt att skilja på olika åldersgruppers sociala roller och genusidentiteter
inom barndomsbegreppet t ex spädbarn, småbarn, äldre barn eller ungdomar
(Scott 1999). Barndom ställs ofta i opposition till vuxna eller har ansetts vara en
neutral, passiv grupp utan genusidentitet (Lucy 1994; Sofaer-Derevenski 1997,
2000a:11; Svedin 2005:47). Tvärtom kan barn i vissa fall vara agenter och ha
genusidentiteter från födseln. I andra fall erhåller barn genusidentiteter innan de
når puberteten eller uppfattas som sexuellt mogna. Det medför att övergången
från barndom till vuxenliv är betydelsefull att studera för att förstå relationen
dem emellan (Crawford 2000:172; Joyce 2000:476ff; Stoodley 2000:461). På
samma sätt är studier av den kulturella konstruktionen av ungdom angelägna
(Beaumont 2000:39). Följaktligen, eftersom barndom inte kan uppfattas
som en egen identitet måste den undersökas i relation till vidare frågor kring
125
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den kulturella konstruktionen av ålder och livscykel liksom i förhållande till
genus, social status och etnicitet (Gowland 2006:145). Ett livscykelperspektiv
på barndom inbegriper också att studera möjliga passageritualer och hur nya
identiteter kan ha uttryckts eller gestaltats som en övergång från en fas eller
steg i livet till en annan. Livscykelritualer för kvinnor, speciellt initiation, har
ansetts omfattats av andra utmärkande drag än initiation för pojkar till män
(Lincoln 1991: 99ff ). Tidigare forskning menade att passageritualer för kvinnor
huvudsakligen var knuten till biologiska förändringar såsom menstruation,
barnafödsel och klimakteriet medan livscykelritualer för män var mer associerade med sociala förändringar t ex initiation till krigarstatus. På senare tid
har det uppmärksammats att också kvinnor genomgår passageritualer som
är förbundna med sociala förändringar i livet som giftermål, myndighet eller
att bli änka (Lutkehaus & Roscoe 1995). Dessa slutsatser får konsekvenser
för studier av kvinnlig barndom. För det första måste man beakta att det kan
förekomma passageritualer för barn i allmänhet och flickor i synnerhet och
att barndom inte självklart kan uppfattas som en period där barn successivt
iklär sig ett genus utan ritualer som markerar en förändrad identitet. För det
andra kan inte livsfaser och livscykelritualer under barndomen för pojkar och
flickor antas att ha följt samma väg. Slutligen kan barndom, fastän barndom
har starka kopplingar till biologiska förändringar när ett barn växer upp, också
innehålla sociala passageritualer.

Vikingatida pärlor
Vikingatida pärlors kronologi, produktion, ursprung och handelsvägar har
framförallt studerats av Johan Callmer (Callmer 1977). Gotländska vikingatida
pärlor har kortfattat diskuterats av Callmer och Thunmark-Nylén i förhållande till ursprung, produktion, material och färger men inga detaljerade
eller omfattande studier har genomförts (Callmer 2006:196; ThunmarkNylén 2006:183). Vikingatida pärlor har framförallt tolkats i relation till
den kvinnliga dräkten och pärlor som smycken och kvinnlig prydnad utifrån
gravar (Rundkvist 2003; Svanberg 2003; Thunmark-Nylén 2006). Generellt
uttrycker den kvinnliga “appearance” genom dräkten en distinkt och specifik
gotländsk kulturell identitet genom bruket av särskilda spännen såsom dosformiga och djurhuvudformiga spännen liksom fiskhuvudformiga hängen, vilka
endast undantagsvis påträffas på fastlandet eller på andra platser. Osteologiska
bedömningar har visat att dessa spännen och hängen är tydliga markörer
för ett kvinnligt genus under vikingatid. Antalet och kvaliteten på föremål i
kvinnogravar har företrädesvis uppfattats som en indikation på social status i
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samhället (t ex Petré 1984; Rundkvist 2003; Svanberg 2003). Inom skandinavisk
forskning har följaktligen den vikingatida kvinnliga dräkten, pärlor inkluderade,
mestadels diskuterats utifrån perspektiven kulturell identitet och social status
och betydligt mindre i relation till variationer inom ett kvinnligt genus eller
kulturell konstruktion av kvinnliga ålderskategorier. Internationella studier
av genus, social ålder och appearance har hittills haft få motsvarigheter inom
skandinaviska studier av sådana frågeställningar för det vikingatida samhället
(t ex Barnes & Eicher 1992; Sørensen 1997).
Ett annat förhållningssätt är istället att utgå från att pärlor i kvinnogravar
representerar något mer än prydnad, dräkt och välstånd. Pärlor kan ha haft
en betydelsefull roll som minnesföremål i ett muntligt berättande (Fernstål
2004:175). Eller pärlor och andra dräktrelaterade föremål kan ha brukats i
livscykelritualer för att signalera förändrade identiteter och övergången till en
annan fas i livet (Stoodley 2000:463; Gowland 2006:143ff ). Förklaringar av
pärlor som symboler för magi, som amuletter med beskyddande egenskaper
eller pärlor i särskilda färgkombinationer använda mot det onda är också
tankeväckande och uppslagsrika tolkningar av pärlors polysemiska betydelse
(Bye Johansen 2004:468). Dessa idéer innebär dessutom att antalet pärlor
liksom färger, material och komposition av pärlor kan ha innebörder bortom
smyckes- och prydnadsaspekten.
Pärlor påträffas vanligtvis på bröstet och är arrangerade som uppsättningar
i rader och trådarna är då fästa i pärlspridare såsom visas i en detalj från grav
218A på Iregravfältet, Hellvi socken på nordöstra Gotland (Fig. 2). Pärlorna
är ofta kombinerade med olika hängen eller så uppträder de i särskilda
kombinationer eller sekvenser på pärltrådarna. Ett exempel är grav 189 från
Kopparsviksgravfältet på Gotland där snäckskalspärlor var uppträdda tre och
tre med en glaspärla emellan (Petré 1984: 68; Thunmark-Nylén 2000:856). I
några fall har pärlorna dock burits i halsband eller har spridits över hela kroppen
(Gräslund 1972:173). I det sista fallet kan pärlorna sannolikt inte knytas till
den dödas dräkt utan istället till praktiker i samband med begravningsritualen.
Exempel på hur pärlor har brukats i begravningspraktikerna är gravar med
en eller ett fåtal pärlor, ofta små röda, där pärlorna troligen har deponerats av
en sörjande efter att brandbålet brunnit ut då dessa pärlor påträffas obrända
(Callmer 1977:92; Petré 1984; Artelius 2000:142). En liknande företeelse har
noterats i samband med gravar på Gotland, i vilka pärlor kan uppträda i en
kombination av en röd, en grön och en vit pärla. Pärlorna med färgtriaden
är mestadels deponerade intill kroppen och har troligen inte tillhört dräkten
(Thunmark-Nylén 2006:183).
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Fig. 2. Pärlors placering på bröstet. Grav 218A, Ire, Hellvi socken
(Stenberger 1962:54).

Pärlor och social ålder
Det förekommer en stor variation i antalet pärlor som påträffas i vikingatida
gravar på Gotland från inga eller enstaka pärlor till flera hundra. Ett generellt
mönster är att antalet pärlor i gravar sjunker under loppet av vikingatiden
(Thunmark-Nylén 2006:186). Dessutom har man menat att gravar som
innehåller fler än tre pärlor ska uppfattas som kvinnogravar medan gravar
med tre eller färre pärlor sannolikt representerar mansgravar (Petré 1984).
Det är emellertid möjligt att påvisa en korrelation mellan osteologisk ålder
hos begravda kvinnor och antalet pärlor. I tabell 1 visas osteologiskt bedömda
barn och kvinnor upp till en ålder av 35 år i gotländska vikingatida skelettgravar
i relation till antalet pärlor samt ett urval av andra föremål som varit en del
av dräkten: armringar, spännen och nycklar. Siffrorna inom parentes anger
antalet snäckskalspärlor. Uppgifterna har hämtats ur Thunmark-Nylén (2000).
128
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Över 1000 vikingatida skelettgravar har undersökts på Gotland men bara ett
fåtal har bedömts osteologiskt. Dessutom framgår det av sammanställningen
i tabell 1 att vissa åldersintervall saknar eller har ytterst sparsam representation. Det gäller framförallt osteologiskt bedömda personer i åldersintervallet
10-20 år. Underlaget är följaktligen begränsat men några idéer till tolkningar
och förståelse kommer trots detta att föreslås. Åldern hos de gravlagda har
uppskattats med hjälp av osteologiska åldersbedömningar, längden på kistor
eller schakt och/eller armringarnas storlek. Eftersom en osteologisk könsbedömning inte är möjlig för barn har gravar som innehåller spännen som kan
knytas till osteologiskt bedömda kvinnor, fler än tre pärlor samt armringar
i barnstorlek ansetts representera unga flickor i analogi med resultaten från
studier av barngravar på Birka (Welinder 1998). Barngravar med vapen, spännen
som kan kopplas till osteologiskt bedömda mansgravar och bältesdetaljer har
därför uteslutits då de antas visa att det rör sig om pojkgravar. Äldre vuxna
och gamla kvinnor har också utelämnats då syftet är att studera den kulturella
konstruktionen av kvinnlig barndom och övergången från flicka till kvinna.
Tabell 1 illustrerar att gravar för små flickor under fem års ålder ofta innehåller ett fåtal eller begränsat antal pärlor (Tabell 1, nr 1-13). Två av gravarna
innehåller ett lite större antal pärlor (Tabell 1, nr 4 och nr 12). Det kan förklaras
av att de gravarna innehåller barn som är nära femårsåldern. I nr 4 var två barn
begravda varav det ena bedömdes vara i 3-4 årsåldern. Nr 12 har ingen osteologisk bedömning men längden på träkistan kan tyda på att även denna flicka
var närmre 5-årsåldern än spädbarnsåldern. För äldre flickor i ålderskategorin
5 till mellan 15 år och 20 år ökar antalet pärlor markant och kan uppgå till
så många som mellan 100 och 250 pärlor (Tabell 1, nr 14-23). Antalet pärlor
minskar återigen med början under åldersspannet 15 till 20 år och uppgår
till färre än 50 pärlor (Tabell 1, nr 24-30). Det genomsnittliga antalet pärlor
för olika ålderskategorier framgår av tabell 2. Siffrorna har beräknats utifrån
totalt 78 gravar. Det förefaller utifrån antalet pärlor i gravar som om det är
möjligt att belägga flera ålderskategorier för kvinnor i allmänhet och flickor i
synnerhet. Tre trösklar eller övergångar tycks vara betydelsefulla under kvinnlig
barndom: Den första uppträder vid födelsen eller under livets första år när ett
fåtal pärlor ges till flickebarn. Den andra sker i femårsåldern när flickor erhåller
stora pärluppsättningar inklusive snäckskalspärlor. Det genomsnittliga antalet
pärlor för flickor i denna åldersgrupp skulle som framgår av tabellen också
överstiga antalet pärlor i övriga ålderskategorier även om snäckskalspärlorna
utelämnades. Den tredje passagen synes inträffa någon gång mellan 15 och
20 år när antalet pärlor i gravarna reduceras avsevärt. Tyvärr finns endast ett
fåtal osteologiska bedömningar i åldersintervallet mellan 10 och 20 år varför
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den övre gränsen för åldersgruppen är otydlig. En kvinna som osteologiskt
bedömts vara mellan 15 och 20 år (Tabell 1, nr 23) hade en stor mängd pärlor
i sin uppsättning medan en något äldre kvinna som bedömts vara 17 år endast
hade 24 pärlor i sin uppsättning (Tabell 1, nr 24) Det ger en indikation om
att en övre åldersgräns kan ha funnits i 15-årsåldern.
Det framgår vidare av tabell 2 att efter en topp i det genomsnittliga antalet
pärlor för ålderskategorin ca 5-15 vilken uppgår till 167 pärlor, minskar
antalet pärlor under loppet av en kvinnas liv från 15 pärlor i åldersspannet
15-50 år till 9 pärlor för åldersgrupper over 50 år (jfr Stoodley 2000:462). Två
slutsatser kan sannolikt dras från detta resultat. Den första slutsatsen är att
antalet pärlor i vikingatida kvinnogravar förmodligen säger mindre om social
status och mer om social ålder. Den andra är att den gradvisa minskningen
i det genomsnittliga antalet pärlor kan indikera att kvinnor under sin livstid
har gett bort eller lämnat över pärlor till släktingar eller andra generationer
möjligen i samband med livscykelritualer (jfr Gowland 2006:151).
Osteologisk
ålder

Genomsnittligt
antal pärlor

Antal gravar

0-5		12			13
5-15		
167 (115 u. snäckskalspärlor)
10
15-35		20			7
15-50		15			48
50+		 9			7

Tabell 2. Det genomsnittliga antalet pärlor i relation till osteologiskt bedömd ålder.

Pärlor och symbolik
Majoriteten av pärlorna funna i gravarna är tillverkade av enfärgat glass eller
glasfluss. Men det förekommer också enstaka eller ett fåtal pärlor av bärnsten,
karneol, ametist eller bergskristall. Pärlorna kan vidare vara silver- eller guldfolierade, vara flerfärgade eller tillverkade i särskilda tekniker som millifiore.
Ett generellt mönster är att pärlors storlek ändras från mindre till större
samtidigt som antalet färger liksom bruket av polykroma färger ökar under
loppet av vikingatiden (Thunmark-Nylén 2006:186). Det har uppmärksammats att gotländska pärlor dessutom uppvisar särskilda drag, vilket är i linje
med det generellt unika formspråket på Gotland (Callmer 2006:196). De
färger som föredrogs på pärlor under vikingatid var grön, gul, vit och turkos/
blå (Thunmark-Nylén 2006:186). Ett utmärkande drag som framgår av tabell
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1 är att ett stort antal snäckskalspärlor förekommer i gravar med det största
antalet pärlor (Fig.1, Tabell 1, nr 14-23). Tidigare forskning antog att dessa
pärlor var framställda av lokal kalksten men nya undersökningar har belagt
att pärlorna ursprungligen varit kaurisnäckor (Trotzig 1988:289). Gravarna
med den största mängden snäckskalspärlor tillhör den andra ålderskategorin
för flickor mellan 5 och ungefär 15 års ålder. I de yngsta flickornas och i de
unga vuxna kvinnornas gravar uppträder snäckskalspärlor ibland, men då
endast i ett fåtal exemplar.
Snäckskalspärlorna påkallar också en diskussion om betydelsen av pärlors
färg. Kulturella innebörder av färger har betonats av flera forskare (Turner
1967; Jones and MacGregor 2002). Det är särskilt färgerna vitt, rött och svart
som har tillskrivits kulturell mening (Turner 1967). Snäckskalspärlorna är vita
och har en ytstruktur som gör dem delvis olika andra pärlor. I västerländsk
tradition har färgen vit associerats med oskuldsfullhet, renhet, kyskhet, äkthet
och ursprunglighet medan vitt haft andra innebörder i andra kulturer (Darvill
2002:74). En av begravningarna med ett stort antal pärlor från Vallstena,
Uppgarde, innehöll emellertid inte snäckskalspärlor utan istället ett flertal
vita glaspärlor. Det styrker att just färgen vit varit av vikt (Tabell 1, nr 14).
Gravar från Hellvi, Ire, nr 182B och Tofta, Gnisvärd, nr 2 innehöll också ett
stort antal vita glaspärlor sannolikt för att väga upp snäckskalspärlorna som
inte var lika många i dessa gravar som i andra gravar med snäckskalspärlor
(Tabell 1, nr 19, 23).
De vita snäckskalspärlorna kanske träddes upp på flickors halsband i
samband med en livscykelritual när flickorna var omkring 5 år för att markera
inträdet i en ny fas i livet. Valet av just snäckskalspärlor antyder att pärlornas
vita färg hade en symbolisk mening; en mening som kan ha associerats men
oskuldsfullhet och renhet och som tillskrevs flickor i ålderskategorin 5-15
år. När flickorna trädde in i nästa fas i livet som sexuellt mogna kvinnor togs
pärlorna bort ur uppsättningarna eftersom de hade förlorat sin symbolik.

Armringar och andra föremål i dräkten
Också andra dräktrelaterade föremål kan vara väsentliga i skapandet av åldersbaserade identiteter. Materiell kultur såsom armringar, armbyglar, dräktspännen och nycklar förefaller också ha betydelse för hur kvinnors sociala ålder
uttrycktes (Tabell 1). I det här sammanhanget uppmärksammas armringar
och armbyglar eftersom de uppvisar intressanta mönster i sin placering på
höger eller vänster arm i förhållande till åldersbaserad identitet; mönster
som kan kopplas samman med de tidigare resultaten för pärlor. Uppgifterna
om armsmycken, spännen och nycklar har liksom för pärlorna excerperats ur
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Thunmark-Nylén (2000). Först kan nämnas, att döma av tabell 1, att spännen
och nycklar kan bäras av flickor, inte uteslutande av den vuxna kvinnan, (jfr
Arwill-Nordbladh 1990; Thunmark-Nylén 2006:442) men bara i undantagsfall
av flickor i den yngsta ålderskategorin från födseln och upp till femårsåldern.
I de fallen tycks flickorna vara nära femårsgränsen (Tabell 1, nr 10-13). Det
medför att vi kan förfina påståendet att barn bar likadana dräkter som vuxna
redan från födseln (Thunmark-Nylén 2006:442). Det förefaller snarare som
om de yngsta flickorna barn en del av dräkten avspeglad i armringar och ett
fåtal pärlor. Istället är det från femårsåldern som flickor börjar bära likadana
dräkter som vuxna kvinnor inklusive spännen och nycklar. En ytterligare aspekt
som särskiljer de yngsta flickorna från de något äldre är att flickor i den första
ålderskategorin ofta begravs tillsammans med en vuxen och ibland också med
en kruka som placerats vid huvudet (Thunmark-Nylén 2006:428). De äldre
flickorna från fem år och uppåt begravdes istället i egna gravar.

Fig. 3. Armring i barnstorlek från Grötlingbo, Barshalder (SHM27739:1b).
Foto: Yliali Asp SHM 2001-07-19.

Från tabell 1 kan utläsas att armringar kan bäras av flickor redan från födseln
(Tabell 1, nr 1, 3). Det är vanligt förekommande att armringarna har en
diameter mellan 4 och 5 cm, vilket är en storlek som passar just barn (Tabell
1, Fig. 3; Thunmark-Nylén 2006:428, 442). Vissa armringar har dessutom
öppna eller flexibla ändslut, vilket följaktligen gör dem reglerbara för att passa
barn i olika åldrar allteftersom ett barn växer. En diskussion som funnits
kring armringar och armbyglar har varit huruvida det funnits någon särskild
innebörd i deras placering på den högra eller den vänstra armen eller varför
det endast är ungefär en tredjedel av alla kvinnor som har burit armsmycken
överhuvudtaget. Några utmärkande drag har noterats. Armsmycken bars oftast
på underarmen och det vanliga är antingen en armring eller både en armring
och en armbygel på samma arm. Armringar kunde bäras på både den högra
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och den vänstra underarmen medan armbyglar med få undantag har placerats
på den vänstra underarmen (Lidström 1989: 52; Thunmark-Nylén 2006:164).
Om det fenomenet ställs i förhållande till ålder blir det möjligt att konstatera
ytterligare en aspekt nämligen att med få undantag bär barn under femton års
ålder inte armbyglar. Istället förefaller de att bära armringar på höger underarm att döma av de exempel som finns (Tabell 1, nr 10, 17, 22; jfr Gowland
2007:60). Från och med åldersintervallet 15-25 år börjar kvinnor att bära
armringar och armbyglar på den vänstra underarmen möjligen en indikation
på en förändring i den åldersrelaterade statusen som kan förknippas med en
passageritual (Tabell 1, nr 23, 24). På Barshaldershedsgravfältet i Grötlingbo
på södra Gotland förekommer en lokal och något annorlunda tradition där
armringar liksom på övriga Gotland bärs på höger arm från födseln. När
flickorna trädde in i vuxenlivet flyttades däremot inte armringen till vänster
arm utan istället adderades en armbygel på den vänstra armen. Att södra
Gotland haft delvis egna traditioner är också följdriktigt i förhållande till en
egen ornamentik på armbyglar vilket indikerar att identitet också uttrycktes
lokalt inom det gotländska samhället (Thunmark-Nylén 1983:251).
Två begravningar är särskilt intressanta då de uppvisade motstridiga drag
för antalet pärlor och placering av armring. Den första begravningen är Tofta,
Gnisvärd, grav nr 2 (Tabell 1, nr 23). Graven innehöll förutom andra dräktrelaterade föremål 152 pärlor liksom tre armringar placerade på den vänstra
underarmen (Carlsson 1987). Den osteologiska bedömningen visade att den
begravda var en kvinna i 15-20 årsåldern. Kvinnan i graven förefaller därmed
att ha armringarna placerade på den förväntade armen sett i relation till hennes
ålder men fortfarande bar hon ett lika stort antal pärlor som flickor i en yngre
åldergrupp. Det kan förstås som att kvinnan hade genomgått en passageritual
men inte en annan. Det indikerar också att ritualer för att byta plats på armring
och att ge bort pärlor inte sker vid samma tillfälle utan vid olika.
Den andra graven innehåller motsatta drag. Det är grav 503 från Iregravfältet
(Tabell 1, nr 26) som innehöll en armring på den högra underarmen, 25 pärlor
samt en nyckel. Kvinnan har osteologiskt bedömts till ett åldersintervall
mellan 20 och 25 år. Hennes ålder är följaktligen i linje med den förväntade
mängden pärlor men däremot inte placeringen av armringen. Kanske kvinnan
hade genomgått den andra men inte den första livscykelritualen i kontrast
till kvinnan i Gnisvärdsgraven. Överlappningen mellan de båda gravarna
i förhållande till den osteologiska åldern kan göra en sådan idé möjlig. I
åldersintervallet 15 till 25 år kan det sålunda förekomma diskrepanser eller
variationer i relation till antalet pärlor och armringens placering på vänster
eller höger arm. Förslagsvis var passageritualer för kvinnor mellan 15 och 25
gradvisa eller flexibla och mer förknippade med sociala passager vilket med133
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Fig. 4. Gravid kvinna med snäckskalspärlor och armring placerad på höger arm
(Othem, Slite, SHM 23896:2B).

för att den kronologiska åldern kan variera (jfr Sofaer-Derevenski 2000b:392).
Dessa ritualer var kanske också mer individuella till sin karaktär och uppnådda erfarenheter eller förvärvande av särskild status var en förutsättning
för att kunna ikläda sin en ny identitet. Å andra sidan förefaller det som om
ålderskategorier och livscykelritualer för flickor upp till 15 års ålder var mer
strikta. Det visas av förändringar i de dräktrelaterade föremålen först i samband
med födelsen eller under det första levnadsåret och därnäst i 5-årsåldern. Att
förändras från en identitet till en annan var en transformation som troligen
ägde rum vid ett speciellt och tydligt tillfälle knuten till en särskild kronologisk
ålder, men nödvändigtvis inte till en biologisk förändring. Kvinnor äldre än
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35 år eller kvinnor som bara bedömts som vuxna eller äldre vuxna fortsätter att bära armringar eller armbyglar på sin vänstra arm. Mönstret är mera
tydligt och samstämmigt än för åldersgruppen 15-25 år. Allt som allt finns
det 17 kvinnor i den här åldersgruppen som har sina armsmycken på den
vänstra armen medan bara fem (varav två var gravida, se diskussion nedan)
bär armringen på den högra armen. När kvinnorna blev äldre och över 55-60
år, förefaller det som om armsmyckena återigen placeras på den högra armen.
I sammanhanget kan det vara av intresse att omnämna två mycket speciella
begravningar som avviker från det övergripande mönstret för vuxna kvinnor.
Den första är en grav från Othem, Slite, SHM 23896:2B. I graven låg en
vuxen kvinna som bar 62 pärlor inklusive 32 snäckskalspärlor. En armring
påträffades på den högra underarmen. Kvinnan hade varit gravid vid dödstillfället, vilket kunde ses av skelettdelar från ett foster som hittades i bäckenet
(Thunmark-Nylén 2000:579, fig. 4). Vid Hejnum, Bjärs, SHM 8767:83
undersöktes en grav som också visade sig innehålla en kvinna med ett foster
och där armbygeln hade burits på höger arm (Thunmark-Nylén 2000:383).
Det förefaller rimligt att anta att graviditet uppfattades som en speciell eller
liminal identitet. Det kan ha markerats genom att placera armringen på höger
istället för på vänster arm.
Ett spädbarn 0-6 månader gammal från en grav i Väte, Mölner, SHM
32457:3 hade begravts i samma grav som en kvinna som bar en armring på
vänster arm (Thunmark-Nylén 2000:740). Det indikerar att när ett barn väl
var fött eller efter en viss tid skiftades armringen tillbaka till vänster arm. Av
resonemanget ovan följer att det finns en möjlighet att armringars placering på
höger eller vänster arm var knuten till föreställningar om sexuell tillgänglighet
eller fertilitet vilket uttrycktes genom att flickor, gravida och äldre kvinnor bar
armringar på höger arm medan vuxna kvinnor bar armsmycken på vänster arm.

Vem är flickan i graven bredvid?
För att summera resultaten från studien har det visat sig möjligt att genom
förändringar i den kvinnliga dräkten och särskilt genom pärlor och armringar belägga åtminstone tre ålderskategorier under flickors barndom och
övergången till vuxen kvinna. Den första åldersgruppen, som omfattar yngre
flickor från födelsen och upp till femårsåldern, kännetecknas av att flickorna
bär en armring, ofta i barnstorlek och ett mindre antal pärlor. Följande
åldersgrupp, som inbegriper äldre flickor i åldersintervallet 5 till mellan 15
år och 20 år, utmärks av att flickorna fortsätter att ha en armring på höger
arm. Den stora skillnaden för flickor i denna åldersgrupp är emellertid att
de bär pärluppsättningar med så många som 250 pärlor inklusive en stor
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mängd snäckskalspärlor eller vita glaspärlor. Dessutom är de iklädda den
vuxna kvinnans dräkt med dräktspännen som fäster både kjol och ytterplagg
samt nycklar. Det ger en antydan om att flickor från ungefär fem års ålder
har uppnått en tydlig kvinnlig genusidentitet (jfr Gowland 2006:148). Ett
barns första levnadsår utmärks av ett antal väl kända biologiska förändringar
som att få sin första tand, lära sig att gå och uttala de första orden. Men också
betydelsefulla ritualer kopplade till sociala förändringar finns belagda, t ex
namngivning och vattenösning under ett barns första levnadstid (Mejsholm
2009:104f ). Det är möjligt att både pärlor och armringar varit en del av
sådana ritualer. 5-årsålderns tydligaste biologiska förändring utgörs av att
tappa första mjölktanden och få en permanent tand som ska följa hela livet.
Men till denna ålder kan kanske också knytas sociala förändringar som ansvar
för vissa arbetssysslor eller den ålder vid vilken en flicka kunde bli bortlovad.
Den markanta förändringen av dräkten tyder på att det var en livscykelritual
av betydelse som flickor genomgick i 5-årsåldern.
Den tredje ålderskategorin för kvinnor över 15-20 år och sedan genom
kvinnors vuxna liv karaktäriseras av samma dräkt och föremål som flickor i
åldersgruppen 5-15 år. Den äldre vuxna kvinnan och äldre kvinnor bär emellertid inte lika många pärlor och ingen eller endast ett fåtal snäckskalspärlor
i sina pärluppsättningar eller pärlhalsband. I åldersintervallet 15 till 25 år
förefaller kvinnorna att genomgå en livscykelritual där armringen skiftas från
höger till vänster arm. Det är möjligt att föreställa sig ett antal olika sociala
och biologiska förändringar för kvinnor i denna åldersgrupp som den första
menstruationen, initiation till vuxenlivet, giftermål eller det första barnets
födelse som kan ha markerats genom förändringar i dräkten. Ett förslag med
stöd från de skriftliga källorna är kvinnlig myndighet från 18 års ålder som
omtalas i Gutalagen daterad till början av 1200-talet (Gutalagen 20 kap. §14).
Kanske denna initiation till vuxenliv var en institution redan under vikingatid
som betonades och tydliggjordes genom att ändra dräktens sammansättning.
En betydelsefull fråga är hur de tre åldersbaserade identiteterna relaterar
till varandra. Initierades flickor till kvinnor vid fem års ålder eller förekom det
två steg under flickors barndom, en från födelse till 5 år och en från 5 år till
15-20 år? Eller var åldersgruppen mellan 5 och 15-20 år en intermediär eller
liminal identitet innan flickorna uppnådde vuxen ålder? Ett tolkningsperspektiv kan vara att barn inte förvärvade utan ärvde sin status eller identitet
och det kan vara en förklaring till de föremålsrika flickgravarna. Om så vore
fallet uttrycktes den ärvda statusen inte förrän omkring 5 år när flickorna bär
den vuxna kvinnans dräkt och får individuella gravar. Eftersom spännen och
pärlor i flera fall visar spår av användning och slitage liksom dateringar till
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sen vendeltid eller tidig vikingatid, fast flickorna blivit begravda på en del av
gravfältet med yngre gravar, har frågor om arvegods som fördes vidare från
en generation till en annan generation bland kvinnliga släktingar ställts. De
rikt utstyrda begravningarna har setts som en indikation på att brudgåvan
har deponerats i gravarna eftersom flickorna sannolikt inte hunnit bli gifta
vid tidpunkten för sin död (Crawford 2000:175).
En idé som relaterar till arv från äldre generationer och släktingar är att
förstå den stora mängden pärlor som ett belägg för att flickorna inte ska
uppfattas som rika i termer av status utan rika sett i förhållande till sociala
relationer ( Jones 2002:171). Kanske hade dessa flickor ett stort antal släktingar
som uttryckte som omsorg, sorg och förlust av ett barn/barnbarn/brors- eller
systerbarn. Att dö ung kan anses vara en stor förlust för samhället och unga
flickor som överlevt livets första sårbara år upprätthöll möjligen en inneboende
livskraft, potential och styrka när de stod på tröskeln till att bli vuxna kvinnor.
De representerade familjens och släktens förmåga att fortleva och därmed
bestå in i framtiden. Barn kan på detta sätt vara betydelsefulla utifrån ett
fertilitetsperspektiv på släkten (Mizoguchi 2000:149). När ett barn dör bryts
en länk i släktkedjan. Flickorna kan ha burit en särskild dräkt i döden och de
gamla föremålen kan ha var varit av betydande vikt under begravningsritualen
och för minnespraktikerna. Gamla föremål kan ha brukats för att iscensätta
och kommunicera släktens ursprung och genealogi som ett långt förflutet
vilket nu kommit till en ändpunkt på grund av förlusten av en ung flicka (jfr
Arwill-Nordbladh 2007:56). En annan tolkning är att flickorna redan ärvt de
dräktrelaterade föremålen i en passageritual i femårsåldern. Flickorna ikläddes
ålderstigna föremål för att visa att de tillhörde släkter med gamla anor och
en lång historia tillbaka i tiden.
Ett förslag till förståelse är att ta fasta på snäckskalspärlorna i allmänhet och
den vita färgen i synnerhet. Kauriesnäckor är välkända symboler för fertilitet
i flera olika kulturella sammanhang (Meaney 1981, Lennartz 2004). Den vita
färgen associerar till renhet, oskuldsfullhet, äkthet och kyskhet. Det är möjligt
att föreställa sig att flickorna som bar snäckskalspärlorna hade en identitet som
mö. Det indikeras av det sätt på vilket flickorna gestaltades som socialt vuxna
kvinnor genom dräkten fastän de biologiskt inte ännu var sexuellt mogna och
tillgängliga men potentiellt fertila sett i förhållande till deras ålder. En sådan
förståelse antyds också av den symbolism som kringgärdar armringen på den
högra armen som förefaller vara kopplad till kvinnor som inte var sexuellt
aktiva eller tillgänglig; flickor, gravid och gamla kvinnor. Mö som en möjlig
identitet under vikingatiden stöds också av bruket att begreppet mö/mödom
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både i runinskrifter och inte den norröna litteraturen (Peterson 2006:45;
Göransson 1999:164). Förslagsvis kan flickor i ålderskategorin 5-15 år ha
haft en intermediär position med en del av sin identitet i barndomen som
flicka och den andra delen av sin identitet som vuxen kvinna representerad
genom en identitet som mö. Den här studien har visat att titta närmare på
gravar som vanligtvis tolkas som rika, vuxna kvinnors gravar och ställa det i
relation till frågor om social ålder och livscykelritualer kan ge nya idéer och
uppslag kring hur åldersbaserad identitet skapades under vikingatid på Gotland.
Studien har också konsekvenser för vår förståelse av det vikingatida samhället i stort genom att visa att unga flickor kunde ha betydelsefulla identiteter.
Dessutom visar studien att det vikingatida samhället på Gotland hade mer
komplexa och varierade sätt att uttrycka åldersidentitet än vad man tidigare
ansett.
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Appendix
No

Inv nr

Pärlor (1)

Armring
(3)

Armring
Placering (2)

Armring Spänne Nyckel
Storlek
(3)
(3)

Osteologisk
ålder (4)

1

Halla, Broe,
SHM19734:25:2

16(1)

x

(?)

3,8cm

-

-

0-1 månad

2

Grötlingbo, Barshalder, SHM27739:4

6(?)

-

-

-

-

-

0-3 månader

3

Hellvi, Ire, Grav 359

-

x

(?)

6,1cm

-

-

9-15 månader

Hellvi, Ire, Grav 375

43(3)

-

-

-

-

-

0-3 månader,
3-4 år

5

Hablingbo, Havor,
SHM7582:35

3(0)

-

-

-

-

-

ung flicka

6

Hablingbo, Havor,
SHM8064:126

-

x

(?)

5cm

-

-

barn

7

Lojsta, Kvie,
SHM27775

2(0)

-

-

-

-

-

barn

8

Väskinde, Gällungs,
SHM32391:9

1(0)

-

-

-

-

-

barn

9

Halla, Broe,
SHM20517:9b

4(0)

x

(?)

4,2 cm

x

-

barn

10

Grötlingbo, Barshalder, GFC8654: 2

5(0)

x

(höger)

x

-

barn, träkista
1,25m

11

Grötlingbo, Barshalder, SHM27739:1a

4(0)

-

-

x

-

barn, träkista
1,3 m

12

Grötlingbo, Barshalder, SHM27739:1

63(0)

x

(?)

4,8cm

x

x

barn, träkista
1,45

13

Grötlingbo, Barshalder, SHM27739:3

8(5)

-

-

-

-

-

barn, schakt
1,5 m

14

Vallstena, Uppgarde,
SHM32397:5/63

140(67)

-

-

-

x

x

5 år

15

Hellvi, Ire, Grav 218A

217(111)

-

-

-

x

x

7 år

16

När, Smiss, GFC9521
Grav 5

255(135)

-

-

-

x

-

7-9 år

17

Hellvi, Ire, Grav 232

118(19)

x

(höger)

5,8cm

x

x

9-10 år

18

Silte, Hallvards,
SHM22353:10

x

(?)

4,1cm

-

-

10 år

19

Hellvi, Ire, Grav 182B

220(59+54)

-

-

-

x

x

10 år

20

Hellvi, Ire, Grav 370

257(118)

x

(?)

4,8cm

x

-

10 år

21

Grötlingbo, Barshalder, SHM27739:1b

114(10)

x

(?)

4,9cm

x

x

barn, schakt
1,6m

22

Hellvi, Ire, Grav 230A

195(107)

x

(höger)

6,3cm

x

x

barn

4

-

4,6cm
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Tofta, Gnisvärd,
Grav 2

152(10+35)

x

(vänster)

-

x

-

15-20 år

Hellvi, Ire, Grav 239

24(0)

x

(vänster)

7cm

x

x

17 år

25

Hellvi, Ire, Grav 230B

17(12)

-

-

-

-

x

20-25 år

26

Hellvi, Ire, Grav 503

25(0)

x

(höger)

6,9cm

x

x

20-25 år

27

Fårö, Vinor,
SHM22459:1

41(4)

-

-

-

x

-

25-35 år

28

Hellvi, Ire, Grav 488B

4(0)

-

-

-

x

-

25-35 år

29

Vallstena, Bjärge,
Grav 112

25(0)

-

-

-

-

-

27 år

30

Hellvi, Ire, Grav 167

1(0)

-

-

-

x

-

ung adult

23
24

Tabell 1. Gravar med pärlor, armringar, spännen och nycklar i relation till osteologisk
ålder för vikingatida skelettgravar på Gotland. (1) Siffror inomparentes anger antalet
snäckskalspärlor. (2) Frågetecken betyder att placering av arm-ring på höger eller
vänster arm inte kan avgöras. (3) x = närvaro av föremål, - = frånvaro av föremål
(4) Osteologisk ålder hämtat ur Thunmark-Nylén 2000 och 2006, 429-430 (Nr. 1-8,
14-16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 29; Liebe-Harkort 2006 och 2007 (Nr. 17, 19, 25, 28, 30);
Stenberger 1962, 113 (Nr. 20). Nr 10-13, 22 har bedömts utifrån schaktets eller kistans
längd. Nr 9, 10, 12, 22 har bedömts utifrån armringens diameter.
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