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Abstract: This paper contains analysis of Viking age female graves on the island Gotland in 

Sweden. The question asked is why some of these women carry penannular brooches, when 

these brooches were generally associated with males during the Viking age. The analysis 

shows that the majority of the women on Gotland wearing penannular brooches were found at 

the gravesite at Havor, Hablingbo. Depending on where the brooches were located in the 

grave; possible reconstructions of the individuals clothing were made. This shows that the 

women in Havor with penannular brooches had a different outfit than the general Viking 

woman of Gotland. When compared to women buried with penannular brooches in Birka, it 

shows that they do not use the brooches in the same way. 

 

Omslagsfoto: Ringspänne, med flera föremål, från Gotland hittat i Havor, Hablingbo 

(Thunmark-Nylén 1995:93). 
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1. Inledning 

Vikingatida ringspännen har hittats i många gravar på framförallt Gotland. Precis som vapen 

av olika slag som identifierats som manliga är ringspännena oftast kopplat till den vikingatida 

mansdräkten (Jesch 1991:21). Gravlagda kvinnor kan dock bära ringspännen (Carlsson 

1988:12). Det är inte alls lika vanligt som för gravlagda män, men existerar och blev allt 

vanligare under 1000-talet (Carlsson 1988:82). 

1.1. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att förstå vad som utmärker de kvinnor som fått bära 

ringspännen vid gravläggning. 

1.2. Frågeställningar 

1 Vilka anledningar kan finnas till att kvinnor fick ringspännen i sin dräkt vid 

gravläggningen och vilken social status hade de? 

2 Hur skulle dräkten kunnat se ut med ringspänne beroende på dess placering i graven? Vad 

säger ringspännets placering om dräktens utseende? 

3 Varför är det skillnad på ringspännena på Gotland och de på fastlandet, representerat av 

Birka? 

1.3. Teori & Metod 

Det som kommer göras i denna uppsats är en artefaktanalys ur olika aspekter där jämförelser 

mellan fyndkombinationer kommer utföras. Jämförelser kommer att göras främst med 

avseende på ekonomisk status och geografisk lokal, där en jämförelse görs mellan Gotland 

och fastlandet, representerat av Birka. En parameter som beaktas är också gravarnas ålder, det 

vill säga skillnader i tid ska belysas. Det kommer göras en social analys och en analys ur 

identitetsperspektiv. En viktig variabel är således den gravlagda individens sociala status, 

utifrån de slutsatser som kan dras på basis av jämförelser med andra gravfynd. Både gravar 

och gravgåvor från vikingatiden kan upplysa oss om den dödas sociala status men även deras 

närståendes sociala status (Jesch 1991:12).  
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2. Kvinnor i vikingatid 

Det typiska sättet att förstå om det är en man i en grav är om kroppen är begravd med vapen 

och speciella verktyg och om det är en kvinna är hon ofta begravd med smycken och 

inhemska redskap (Jesch 1991:13).  

I en dansk studie av flera hundra gravar jämfördes gravgåvorna med skelettanalyser för att 

förstå relationen mellan kön och gravgåvor. Studien visade på distinkta samband mellan den 

döda personen och dess gravgåvor. För män var det typiskt att de var begravda med vapen 

(svärd, spjut), skärpspännen, yxor, sporrar, stigbyglar, bett, saxar, hammare, tänger, filar och 

ringspännen. I kvinnogravarna var det vanligt att hitta ett par ovala spännbucklor, pärlor, 

skivspännen, treflikiga spännen, armringar, halsband, skrin och sländtrissor. Vissa typer av 

gravgåvor var dock vanligt i både mans- och kvinnogravar. Det kunde vara kammar, keramik, 

träkärl, knivar, brynen, mynt och enstaka pärlor. Eftersom liknande objekt påträffas i 

vikingatida gravar runtom i Skandinavien tycks detta mönster kunna appliceras på alla dessa 

områden och den vikingatida världen, även om variationer naturligtvis förekommer (Jesch 

1991:14).  

Det som mest tydligt utmärker en 

kvinnlig grav under vikingatiden är 

dess gravgods. Smycken som är 

typiskt kvinnligt gör det lättare för 

arkeologen att identifiera gravlagda 

kvinnor än gravlagda män (Jesch 

1991:14). Det som är mest typiskt 

för de gravlagda kvinnorna under 

vikingatiden är de ovala 

spännbucklorna som kommer i 

olika former och orneringar (Fig.1). 

I normalfallet förefaller en kvinna att ha haft på sig en dräkt som varit i två eller tre lager. En 

underklänning, som ofta knäpptes i halsen med ett skivspänne. På den bar de en överklänning 

som var ett rektangulärt tyg som var svept runt kroppen upp till armhålorna. Detta hölls upp 

av axelband som var fastsydda på baksidan och hölls fast på framsidan av de ovala 

spännbucklorna (Jesch 1991:15). Mellan spännbucklorna kunde det ibland hänga ett halsband 

med pärlor och ibland ett hänge. Över all denna klädsel kunde, beroende på väder, den 

Figur 1. Ovala spännbucklor hittade på Öland. Foto Gabriel Hildebrand 
2013-07-04 SHMM. 
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vikingatida kvinnan bära en kappa som var fäst med en brosch eller nål. Det kunde vara ett 

runt skivspänne, ett treflikigt spänne eller ett likarmat spänne (Jesch 1991:17). 

Spännbucklor och treflikiga spännen är dock inget som förekom på Gotland, men är för den 

övriga vikingatida världen vanligt för gravlagda kvinnor. Den särpräglade gotländska 

kvinnodräkten bestod av djurhuvudformiga spännen som parspännen och ett dosformigt 

spänne eller ett tredje djurhuvudformigt spänne som tredjespänne. De under vendeltiden 

vanliga ryggknappsspännena som tredjespänne återkommer, men inte förrän under sen 

vikingatid. Begravningar sker på traditionella gravfält, men också på kyrkogårdar (Carlsson 

2015:229). Ringspännet tros rimligtvis burits vid högtidliga tillfällen. Spännena som kvinnor 

och män gravlagts i har var alltid av brons. Silversmycken las däremot, i kontrast till 

fastlandet, i depåer (Carlsson 2015: 230). 

Det är viktigt att komma ihåg att kvinnorna förmodligen var begravda i sina finaste kläder och 

att de torde ha haft simplare kläder till vardags (Jesch 1991:17). 

Att de hade så mycket smycken på sig i graven beror sannolikt på att de blev begravda fullt 

klädda och med kompletta set av accessoarer och smycken som hade en viss funktion i 

dräkten. Ofta var de begravda med objekt som de vanligtvis inte använde när de levde. 

Objekten representerar rank och status som den döda kvinnan hade eller de uppgifter hon 

hade i livet och de hon antogs ha i livet efter detta. Valet av objekt för gravgåvor kan dock 

också bara representera ett lokalt eller tillfälligt mode. Variationen av gravgåvor varierar från 

region till region och i olika tidsperioder under vikingatiden och det är svårt att förklara varför 

dessa förändringar sker. Det är också viktigt att beakta att det är naturligt att gravgåvor 

försvann under 1000-talet på grund av kristnandet, då sedvänjan med gravgåvor upphörde 

(Jesch 1991:19). Även om det är svårt att utifrån gravgåvor sluta sig till vad kvinnor sysslat 

med när de levde så är det möjligt att dra vissa slutsatser. De vanligaste gravgåvorna som 

hittas i kvinnogravar från vikingatiden är textilverktyg så som ullkammar, sländtrissor, 

vävstolstyngder, nålar etc. Dessutom hittas verktyg som skulle kunnat användas i olika typer 

av sysselsättningar. Exempelvis knivar, saxar, slipstenar och olika typer av behållare. Något 

som ibland också hittas i kvinnogravar är verktyg för matberedning. Det är dock inte alltför 

ovanligt att ovanstående verktyg hittas i manliga gravar från vikingatiden även om 

förekomsten inte är lika hög som för kvinnorna (Jesch 1991:19). 

Smidda verktyg är i princip uteslutande funna i mansgravar, men kan hittas i speciella 

kvinnors gravar. I exempelvis Birka har det påträffats vikter och vågar som används i 
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byteshandel och kanske betyder det att dessa kvinnor var engagerade i byteshandeln i Birka. 

De kan också ha haft en symbolisk betydelse. Exempelvis hittades 1867 en person i Santon 

Downham, Norfolk, Storbritannien, som var begraven med två ovala spännbucklor och också 

ett svärd av järn. Slutsatsen var då att det måste ha varit en dubbelbegravning av en man och 

en kvinna, men en nyare utgrävning i Gerdrup, Danmark visade ett kvinnligt skelett med 

spjut. Slutsatserna är då att kvinnor visst kan ha blivit begravda med vapen. Vidare har även 

små yxor och pilspetsar hittats i kvinnogravar i Kaupang, Norge och tros har använts som 

praktiska medel i vardagen. Dock är det svårt att avgöra om kvinnorna använt gravgåvorna i 

livet innan döden. Det går inte att utesluta en symbolisk betydelse (Jesch 1991:21-22).  

Stor variation av gravar finns. Både kremations- och skelettgravar förekommer; även inom en 

och samma grupp. Människor kunde bli begravda i högar, skeppssättningar eller ytligt 

omarkerade gravar. De går att jämföra om det finns ett stort material. Av de cirka 1100 gravar 

i Birka som täcker två århundranden är hälften skelettgravar och hälften brandgravar. Av 544 

skelettgravar är 119 kammargravar. Dessa antas tillhöra personer med högre status än de som 

är begravda på annat sätt i Birka. Birka är dock ett undantag snarare än representativt vad 

gäller gravar under vikingatiden eftersom folk vanligtvis bodde på gårdar på landsbygden 

(Jesch 1991:28).  

Vår bild av den vikingatida kvinnan är tämligen statisk. Kvinnan, lämnad på gården medan 

hennes man och söner reste för vikingatåg och byteshandel och kom hem med en fin prydnad 

som present till kvinnan. Denna bild är nog delvis sann, men stämmer sannolikt inte helt då 

det finns mycket som tyder på annat. Det finns skrivet att kvinnor faktiskt följde med ut och 

reste, men det blir ännu tydligare i det arkeologiska materialet. Skandinaviska kvinnliga 

gravar har hittats i allt från Grönland till Ryssland som visar att kvinnor hade en roll i de 

vikingatida räderna och byteshandeln. I Ryssland har många kvinnor av skandinaviskt slag 

begravts med vikter som tyder på att de måste varit involverade i den omfattade byteshandeln 

(Jesch 1991:35-6).  

Släkten och familjen under nordisk vikingatid var organiserad ömsesidigt d.v.s. att en person 

räknade släktskap från både fadern och modern. Vid giftermål på vikingatiden behöll både 

man och hustru sin egen släkttillhörighet. Detta måste ha betytt att kvinnan hade en egen plats 

i samhället och en grund för oberoende. Det var inte förrän de fick barn som barnen fick 

tillhöra två släktskap. Giftermålets syfte var att skapa allians men vid tvister kunde 
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trofastheten till den egna släkten sättas i första hand. Kvinnan torde därför kunnat ha en egen 

styrkeposition med handlingsutrymmen (Arwill-Nordbladh 1998:131-2). 

Vikingatida änkor var en kategori kvinnor som troligtvis hade mer självständig position än 

andra kvinnor. Hon kunde förmodligen förvalta barnens egendom och hon hade makten att 

resa stenar över sin döde man. Ett annat tecken på en självständig kvinna under vikingatiden 

är arkeologiska fynd i gravar i form av vågar. Detta har i vissa fall tolkats som kvinnliga 

"handelsmän". Om denna tolkning är korrekt skulle kvinnor kunnat ha kontroll över 

ekonomiska transaktioner (Arwill-Nordbladh 1998:135). 

3. Kvinnor med ringspännen på Gotland - dräkten 

Nedan presenteras ett urval av gravar på Gotland där kvinnan har fått bära ringspänne. 

Illustrationerna är gjorda av författaren utifrån gravarna och bygger på Thunmark-Nyléns 

gravfältsanalyser. De är inte skalenliga utan visar hur ringspännet förmodligen har legat i 

graven för att på så sätt förstå kvinnans dräkt. Ligger de med huvudet i söder är de oftast från 

900-tal, ligger de med huvudet i norr så är de förmodligen från 800-tal och ligger de i öst-väst 

så är de sannolikt från 1000-talet. 

Kvie, Eksta socken. (SHM 21857) Undersökt av Mårten Stenberger 1937. Det var en grustäkt 

och delvis skadad skelettgrav orienterad SO-NV. Ringspännet låg under bröstkorgen (Fig. 2). 

Gravfynden bestod också av en armbygel, bronsbrakteat, 2 kedjelänkar, knivslidebeslag, 2 

bärnstenspärlor, 3 glaspärlor, skifferhängbryne, bennålhus, järnudd från pil eller kniv (satt i 

nedre delen av det vänstra lårbenet). I sållad jord fanns det också en bärnstenspärla och 3 

glaspärlor (Fig. 3) (Carlsson 1988:132). 

 

 

 

 

 

  

Figur 2. Bygger på Abb 26 ur Thunmark-Nylén 1995. Figur 3. Abb 26 i Thunmark-Nylen 1995. 
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Havor, Hablingbo socken. (SHM 7785:79) Skelettgrav, orienterad S-N med blick åt V vilade 

på sida under stora kullerstenar. Ringspännet låg framför bröstet till V. Ett dosformigt spänne 

låg vid hakan (Fig. 4). Andra gravgåvor var 2 dräktnålar, armring, kniv, 19 + 1 pärlor i glas 

och 2 i bärnsten, krukskärvor och fårtänder (Fig. 5) (Carlsson 1988:164). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Havor, Hablingbo socken. (SHM 7582:14) Skelettgrav orienterad VSV-ONO med blicken åt 

S liggandes på sidan. Graven var oregelbundet satt med gråsten utan förhöjning. Under 

gråstenen stensandsflisor som bildade en "kista" med gavelhällar. Ringspännet låg strax 

nedanför kraniet (Fig. 6). Andra gravgåvor var en armbygel, glaspärla, kniv, möjligt beslag av 

knivslida, bennålhus eller skaft till kniven (Fig. 7) (Carlsson 1988:162). 

 

Figur 4. Bygger på Abb 93 ur Thunmark-Nylén 1995. 

Figur 5. Abb 26 ur Thunmark-Nylén 1995. 

Figur 6. Bygger på Abb 106 ur Thunmark-Nylén 1995. 
Figur 7. Abb 106 ur Thunmark-Nylén 1995. 
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Havor, Hablingbo socken. (SHM 7785:81) Skelettgrav orienterad S-N vilande på rygg. 

Graven var en otydlig rund stenläggning, ca 3 m i diameter med en kantsatt sandstensflis S 

om kraniet. Det minsta ringspännet låg vid halsen och de två övriga på vardera axel med en 

kedja som förenar dem (Fig. 8) Andra gravgåvor var armbygel, fingerring, tåring, 10 pärlor (4 

karneol, 1bärnsten, 1 bergskristall, 4 glas), kniv med beslag och järnring, kam och lerkruka 

(Fig. 9) (Carlsson 1988:164). 

  

 

 

 

 

 

 

Havor, Hablingbo socken. (SHM 8064:128C) Orienterad N-S. Ringspännet låg vid halsen, 

dock en bit ned (Fig. 10). Andra gravgåvor var 2 dräktnålar, glaspärla och en bärnstenspärla 

(Fig. 11) (Carlsson 1988:165). 

 

 

 

Figur 8. Bygger på Abb 108 ur Thunmark-Nylén 1995. 
Figur 9. Abb 108 ur Thunmark-Nylén 1995. 

Figur 10. Bygger på Abb 120 ur Thunmark-
Nylén 1995. 

Figur 11. Abb 120 ur Thunmark-Nylén 1995. 



8 
 

 Havor, Hablingbo socken. (SHM 7785:74) Skelettgrav orienterad S-N, vilande på rygg. 

Graven bestod av en otydlig krets av lagda stenar, ca 4 m i diameter och var glest stensatt i 

mitten. Individen låg i en kista av kalkhällar med sandstenshällar till gavlar och tak. Det ena 

ringspännet låg på bröstets högra sida och det andra O om höger knä. Ett dosformigt spänne 

låg vid hakan (Fig. 12). Med sig i graven hade personen också 2 dräktnålar, armbygel, 3 

bronsspiralspärlor, ca 30 pärlor 23 hela + delar, 4 bärnsten, övriga glas, kniv i bronsslida, 

bronstrådring, bronsring till kniv och nålhus av ben (Fig. 13) (Carlsson 1988:164).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havor, Hablingbo socken. (SHM 7785:87) Skelettgrav orienterad SSV-NNO med blick åt O. 

Skelettet låg vilandes på sidan. Graven var en rund stenläggning ca 4 m i diameter och var 

något upphöjd över markytan men sänka i mitten. Schaktet var fyllt med gråsten och grus. 

Ringspännet låg vid halsen (Fig. 14). Med sig hade individen också 2 dräktnålar (Fig. 15) 

(Carlsson 1988:165). 

 

 

 

Figur 12. Bygger på Abb 122 ur Thunmark-
Nylén 1995. 

Figur 13. Abb 122 ur Thunmark-Nylén 1995. 
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Figur 15. Abb 124 ur Thunmark-Nylén 1995. 

Figur 16. Abb 126 ur Thunmark-Nylén 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havor, Hablingbo socken. (SHM 

8064:126) Skelettgrav från ett barn 

orienterad S-N. Graven var ett lågt röse 

med sänka i mitten som var stensatt med 

kullersten i schaktet. Ringspännet låg 

nedanför hakan. I graven fanns också en 

armbygel och 2 genombrutna svinbetar 

(Fig. 16) (Carlsson 1988:165).  

 

 Pejnarve, Levide socken. (SHM 26714:25) Undersökt av Peter Manneke 1957. Skelettgrav 

liggande på mage orienterad S-N med blick åt O. Graven var en stensättning eller ett röse, 

möjligen med kantkedja. Hela N hälften av graven förstörd genom ras. Ursprunglig diameter 

var kanske 6 m. Ringspännet låg över vänster axel (Fig. 17). Andra gravgåvor var dräktnål av 

järn, armbygel, fingerring, ca 45 pärlor (2 brons, 34 glas, 4 bärnsten, 4 enkrinit), 3 knivar 

(varav 2 påträffades nedrasade  tillsammans med obrända ben 1956), bennål, nålhus av ben, 

textil från ringspänne och djurben (Fig. 18) (Carlsson 1988:204). 

 

 

Figur 14. Bygger på Abb 124 ur Thunmark-Nylén 
1995. 
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Figur 19. Bygger på Abb 235 ur Thunmark-Nylén 
1995. 

 

 

 

 

 

 

 

Lekarehed, Lärbro socken. (SHM 25175:16B) Skelettgrav orienterad SSV-NNO låg på sin 

högra sida, hukande med något uppdragna ben i röse utan spår av kista. Ringspännet låg ca 4 

cm NO om det dosformiga spännet d.v.s. på bröstets vänstra sida. Det dosformiga spännet låg 

ovanpå V skuldra och intill insidan av V överarmsben, d.v.s. vid hakan (Fig. 19). Andra 

gravgåvor var 2 glaspärlor, kniv, järnfragment, organiska rester (Fig. 20) (Carlsson 

1988:210). 

 

 

 

 

 

 

 

Mos, Stenkyrka socken. (SHM 18946:1) Undersökning  gjord av Arvid Enqvist, 1928. 

Skelettgrav orienterad NV-SV med ansikte vänt mot N. Skelettet låg i en hällkista under flat 

mark. Ringspännet låg mitt på bröstet (Fig. 21). Andra gravgåvor var 2 dräktnålar av järn, 2 

fingerringar, guldfolierad glaspärla, öppen bronsring, kniv och silvermynt (danskt?) (Fig. 22) 

(Carlsson 1988:229).  

Figur 17. Bygger på Abb 229 ur Thunmark-Nylén 1995. Figur 18. Abb 229 ur Thunmark-Nylén 1995. 

Figur 20. Abb 235 ur Thunmark-Nylén 1995. 
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Kyrkogården, Garde socken. (SHM 25501:1/53) Undersökt av Greta Arwidsson 1950 till 

1955. Graven påträffad 7 m N om kyrkans torn. Av klockaren Anton Johansson tillvaratagna 

föremål: Ringspänne, dräktnål, 9 pärlor (1 ametist, 1 guldfolierad i glas, 4 glas, 3 kalksten). 

Av Arwidsson tillvaratagna föremål: Djurhuvudformat spänne, 2 tyska mynt (1111), 

åttakantig amulett, kedjor varav en med ring, 26/27 pärlor (24/25 glas, 1 guldfolierad i glas, 1 

bärnsten, 2 järnfragment och textilier (Fig. 23) (Carlsson 1988:149). 

  

Figur 21. Bygger på Abb 285 ur Thunmark-Nylén 1995. 
Figur 22. Abb 285 ur Thunmark-Nylén 1995. 

Figur 23. Abb 459 ur Thunmark-Nylén 1995. 
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Figur 24. Abb 110b ur Thunmark-Nylén 1995. 

4. Gravfältsanalyser 

Nedan presenteras alla de andra gravlagda kvinnorna på Havor, Hablingbo. Detta för att 

kunna se vad dessa kvinnor jämfört med de i Havor som burit ringspänne fått med sig i graven 

vid gravläggning. Det är oklart om övrig utrustning ser ut på samma sätt. 

4.1. Kvinnorna i Havor 

SHM 8064:192. Denna kvinna har blivit begravd 

med 4 djurhuvudformiga spännen av tre olika typer, 

2 dräktnålar i brons, armring, 22 pärlor, tungformat 

hänge, 1 sil- och 1 skedformigt hänge, 2 sorters 

knivar, nålhus, sländtrissa och läderrester (Fig. 24) 

(Thunmark-Nylén 2006:302-3). Kvinnan var 

orienterad S-N med huvudet åt söder. Ett av de 

djurhuvudformiga spännena låg bakom huvudet åt 

söder, ett låg vid halsen och de två andra på var sin 

sida om bröstet/magen, alltså ovanligt långt ner, 

vilket skulle kunna tyda på att liket fick ligga i en 

svepning som fästs med de djurhuvudformiga 

spännena (Carlsson 1983:90). 

 

SHM 8064:122. Denna kvinna från Havor har blivit begravd med ett djurhuvudformigt 

spänne, 2 dräktnålar i brons, 2 olika armringar i brons, pärlor, kniv i slida, nyckel, nålhus, 2 

små järnnitar, 6 bronsspiralrör och en trasig lerkruka (Fig. 25) (Thunmark-Nylén 2006:299). 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHM 8064:117-118. Denna grav från Havor förefaller vara en dubbelgrav av en man och en 

kvinna. Mannen har burit ett litet ovalspänne och haft med sig en yxa. Kvinnan har haft två 

djurhuvudformiga spännen, 2 dräktnålar, en armring och en armbygel, ca 15 pärlor och en 

kniv. Det ena djurhuvudformiga spännet hittades på halsen och det andra på bröstet (Fig. 26) 

(Thunmark-Nylén 2006:298).  

SHM 8064:119. Denna kvinna från Havor har fått med sig i graven en dräktnål i brons, 3 

glaspärlor, kam och keramik (Fig. 27) (Thunmark-Nylén 2006:298).  

 

 

 

 

 

SHM 8064:123. Denna kvinna från Havor är begravd med en dräktnål i brons, en fingerring i 

silver, glaspärlor, kniv i slida, en kam, järnfragment från en stor nyckel, en synål, fragment av 

ett träkärl, keramikskärvor och 5 korta järnnitar (Fig. 28) (Thunmark-Nylén 2006:299).  

Figur 25. Abb 111 ur Thunmark-Nylén 1995. Figur 26. Abb 123 ur Thunmark-Nylén 1995. 

Figur 27. Abb 116 ur Thunmark-Nylén 1995. 



14 
 

Figur 30. Abb 100 ur Thunmark-Nylén 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHM 7582:21A. Denna kvinna från Havor, 

Hablingbo har i sin grav burit ett dosformigt spänne, 

två olika dräktnålar i brons, bärnstenspärlor, kniv i 

slida, en järnring, en kam och en sländtrissa (Fig. 

29) (Thunmark-Nylén 2006:292).  

SHM 7582:44. I grav 44 i Havor blev kvinnan 

begravd med ett dosformigt spänne, 2 dräktnålar i 

brons, armbygel i brons, 24 pärlor i olika färger, en 

kniv, en kam, nålhus och en synål i brons (Fig. 30) 

(Thunmark-Nylén 2006: 295).  

 

 

SHM 7785:92. Denna kvinna från Havor, Hablingbo fick vid gravläggning med sig ett 

dosformigt spänne, 2 dräktnålar i brons, kniv i slida, en kam samt ett nålhus. Det dosformiga 

spännet låg på halsen (Fig. 31) (Thunmark-Nylén 2006: 297).  

Figur 28. Abb 104 ur Thunmark-Nylén 1995. 

Figur 29. Abb 102 ur Thunmark-Nylén 1995. 
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SHM 8064:127. I denna kvinnograv från Havor hittades 

ett par djurhuvudformiga spännen, ett dosformigt 

spänne, ett par dräktnålar, 31 pärlor, en kniv, en kam, 

nålhus, sländtrissa och järnfragment (Fig. 32) 

(Thunmark-Nylén 2006:300).  

SHM 7582:22A. Kvinnan i denna grav är begravd med 

ett runt spänne i förgyllt brons, en dräktnål i brons, en 

kam, nålhus samt en synål (Fig. 33) (Thunmark-Nylén 

2006: 293).  

SHM 8064:148. I denna grav från Havor, Hablingbo 

hittades det en dräktnål i brons, armbygel i brons och en 

fingerring i brons vid skelettet som var i dåligt skick 

(Fig. 34) (Thunmark-Nylén 2006:301-2). 

 

Figur 31. Abb 97 ur Thunmark-Nylén 1995. 

Figur 32. Abb 96 ur Thunmark-Nylén 1995. 

Figur 33. Abb 95 ur Thunmark-Nylén 1995. 
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4.2. Skillnader ringspänne - andra spännen 
Utifrån ovan presenterade gravar går det att se att övrig utrustning utöver spännena liknar 

varandra oavsett om kvinnan haft ringspänne eller inte. Nästan alla kvinnor på gravfältet i 

Havor har burit pärlor på ett eller annat sätt. De flesta kvinnor i Havor som inte haft 

ringspänne i graven har haft med sig en kam. Det verkar även vara vanligare med synål och 

sländtrissor i de gravar med kvinnor som inte haft ringspänne. Utifrån gravfälts-

presentationerna ovan går det också att se att det aldrig är någon av kvinnorna med ringspänne 

som har två djurhuvudformiga spännen. Troligtvis inte ens ett djurhuvudformigt spänne. I 

grav SHM 25501:1/53 (se ovan) ska kvinnan ha haft ett djurhuvudformigt spänne och 

ringspänne, men eftersom hon är begravd på en kyrkogård som blivit utgrävd i omgångar av 

olika personer och inga placeringar av föremålen noterats kan det röra sig om olika gravar. 

Det kan vara därför det djurhuvudformiga spännet hittades vid ringspännet. 

Det finns inget som tyder på att de haft ringspännet som ett tredjespänne i en parspännedräkt, 

eftersom parspännen saknas helt. Det var inte heller nödvändigt att ha parspännen i en dräkt, 

utan banden över axlarna kunde ha varit hopsydda. Majoriteten av de gravlagda kvinnorna 

med ringspänne på Gotland och i Havor och de övriga kvinnorna i Havor har haft en eller fler 

knivar med sig i graven. De flesta har också ett nålhus och en eller flera armringar. Till 

exempel SHM 8064:192, SHM 8064:127 och SHM 8064:117-118 visar på att de kvinnor i 

Havor som burit den typiska gotländska dräkten med djurhuvudformiga spännen inte har 

ringspänne. De kvinnor som har ringspänne har antingen ett tredjespänne (dosformigt) och ett 

ringspänne. Detta tycks vara det vanligaste. Det kan också vara så att de bara har ringspännet 

som ett tredjespänne om de inte har något annat spänne. En fråga som uppkommer är om det 

kan ha varit ett spänne till en mantel. En annan fråga är om det förekommit olika dräkter 

sommar- och vintertid. 

Figur 34. Abb 91 ur Thunmark-Nylén 1995. 
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Gravfältet Ire i Hellvi socken är det enda gravfält på Gotland som är undersökt och publicerat 

på ett sätt där det har gått att göra en analys utifrån materialet. Anders Carlsson gjorde 1983 

en analys på detta gravfält för att kunna uppskatta andelen spännesbärare på Gotland. Utifrån 

analysen av Ire i Hellevi slöt han sig till att ungefär var tredje till var fjärde kvinna får 

spännen med sig i graven åren 800-1000 (Carlsson 1983:88). Carlsson undersökte 144 

individer vid gravfältet Ire (Tabell 1) och kom fram till att den spänneskombination som anses 

vara den normala, två djurhuvudformiga och ett dosformigt spänne, bars vid gravläggning av 

endast 30 % av kvinnorna. 38 % av kvinnorna bar ett djurhuvudformigt spänne uppe vid 

halsen, vilket verkade vara den vanligaste. 12% hade två djurhuvudformiga spännen och lika 

många bar tre stycken. 6 % av kvinnorna bar ett avvikande tredjespänne. Tre av dessa 

individer bar till och med fyra djurhuvudformiga spännen vid gravläggning (Carlsson 

1983:89). 

Bruket av ett enda djurhuvudformigt spänne kan ses hos 50 % av individerna utom under 900-

talet, då knappt 30 % av individerna bara hade ett djurhuvudformigt spänne. Kombinationen 

av två djurhuvudformiga spännen och ett dosformigt spänne förekom hos 33-45 % av 

individerna under åren 725-1000. Under 1000-talet har endast 8 % den kombinationen på 

spännen och när det går in på 1100-talet saknas denna kombination helt. Avvikande 

tredjespännen finns inte åren 725-900, men dyker upp under 900-talet då 14 % av individerna 

har det och under 1000-talet har hela 30 % ett alternativt tredjespänne. Under 900-talet var det 

alternativa tredjespännet för fyra individer ett djurhuvudformigt spänne, för två var det 

likarmade spännen och två andra hade ett runt spänne som tredjespänne. På 1000-talet blev 

det betydligt vanligare att använda ett djurhuvudformigt spänne som tredjespänne än tidigare. 

Ett annat spänne; ryggknappsspännet blir nu lika vanligt förekommande som tredjespänne 

som det dosformiga spännet. Under 1000-talet blir det en tillbakagång för de dosformiga 

spännena som under 1100-talet har sinat helt (Fig. 35). 

Ovan presenterade spänneskombinationer visar på att kvinnorna hade ett spänne vid halsen 

och två nedanför vardera axeln. Alternativt hade kvinnorna endast ett spänne vid halsen eller 

bara två vid vardera axeln. Denna bild är i stort sett densamma utanför Gotland som kan ses i 

sammanställningar av spännegravar i Birka och i Danmark (Carlsson 1983:90).  
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Intressant är också att ryggknappsspännena bara förekommer på 1000-talet, och då runt om på 

Gotland, men inte i Havor, Hablingbo (Strand 2015). 

 

 

Figur 35. Illustrationer av författaren som bygger på tabell 1, 
Carlsson 1983 & Carlsson 2015.  Visar olika sätt de gotländska 
kvinnornas möjliga användning av spännena. 

 

 

Datering Spänneskombinationer Antal 

individer 

725-800 2 djur + 1 dos 

2 djur 

1 djur 

2 

1 

3 

800 2 djur + 1 dos 

2 djur 

1 djur 

7 

2 

8 

900 3 djur 

2 djur + 1 dos 

2 djur + 1 likarmat 

2 djur + 1 runt 

2 djur + 

2 djur 

1 djur 

4 

31 

2 

1 

1 

8 

19 

1000 4 djur 

3 djur 

2 djur + 1 dos 

2 djur + 1 ryggknapp 

2 djur 

1 djur 

3 

12 

4 

4 

5 

23 

1100-

1150 

3 djur 

2 djur 

1 djur 

1 

1 

2 

Tabell 1. Bygger på tabell 12 ur Carlsson 1983. 
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Figur 37. Illustration av författaren som bygger på 
figur 2, 11, 14 & 21. 

Det vanligaste för kvinnorna med ringspänne på Gotland och i Havor är att de har ett 

ringspänne och ett dosformigt spänne som tredjespänne (Ex. SHM 7785:79, SHM 7785:74, 

SHM 25175:16B) Om det dosformiga spännet använts som tredjespänne för exempelvis en 

kappa kan frågan ställas om vad ringspännet haft för funktion. En hypotes är att det 

dosformiga spännet hållit ihop en kappa och att ringspännet hållit ihop ytterligare en kappa 

eller mantel (Fig. 36). Alternativt har de bara ringspännet som tredjespänne. De har alltså inte 

haft parspännen över huvud taget. I gravarna SHM 18946:1, SHM 26714:25, SHM 7785:87, 

SHM 8064:128C, SHM 7582:14 och SHM 21857 ligger ringspännet vid hakan, vid bröstet 

eller vid sidan intill skelettet. Kanske har spännet när det ligger vid hakan använts som ett 

tredjespänne (Fig. 37) eller när det ligger vid bröstet eller vid sidan att det kanske använts som 

någon slags mantelspänne (Fig. 38). Ringspännet kanske inte ens använts som ett 

tredjespänne. Många av ringspännesbärarna har också dräktnålar med sig i graven som på 

olika sätt möjligtvis hållit ihop dräkten på ett eller annat sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36. Illustration av författaren 
som bygger på figur 4, 12 & 19. 

Figur 38. Illustration av författaren som bygger på 
figur 2,7,17 & 21. 
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Ett annat intressant fenomen på Havor gravfält är grav SHM 8064:117-118. Det är en 

dubbelgrav av en man och en kvinna. Föremålen tillhörande kvinnan är innehållsmässigt inte 

annorlunda än för de övriga kvinnorna på Havor. Det ser ut som en vanlig gotländsk 

vikingatida kvinnograv. Mannen har däremot endast ett ovalspänne och en yxa med sig. 

Ovalspännet ser ut att vara baltiskt, kanske från Karelen av senare typ (1000-tal). Möjligen 

har mannen haft ovalspännet som ett mantelspänne. (Fig. 39) Om det är fallet kanske denna 

man på något vis var genusöverskridande. 

En av de ringspännesbärande kvinnorna i Havor som sticker ut lite extra är hon som legat i 

grav SHM 7785:81. Hon har tre ringspännen som snyggt har suttit ihop i en komplett och unik 

trespännesdräkt. Hon bär också karneolpärlor som anses vara dyrbara (Fig. 40). 

Fenomenet med ringspänne i kvinnogravar verkar vara spritt på Gotland, men det är 

uppenbart att det är i Havor som allra flest kvinnor burit ringspänne vid gravläggning. 

  

 

 

 

 

  Figur 39. Illustration av författaren som bygger på 
SHM 8064:117-118.  

Figur 40. Illustration av författaren som bygger på 
SHM 7785:81. 
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Havor, Hablingbo 

Figur 41. Karta över Gotland och dess socknar. Ringspännegravarnas geografiska placering och Havor, Hablingbo är markerat.           
www. gotland.net 2013. 
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Havor gravfält i Hablingbo socken är ett av södra Gotlands stora senvikingatida gravfält som 

tycks samla gårdarna kring ett gravfält. Detta till skillnad från socknar som Burs, Stånga, 

Garda, Etelhem, Fardhem och Havdhem där alla verkar ha blivit begravna vid storgårdens 

kyrka. Detta kan tolkas som att gården hade överhöghet över andra gårdar i området. 

Hablingbo och socknar såsom Hemse, Grötlingbo och Rone på södra Gotland saknar dock 

kyrkogårdsfynd, men har i vissa fall stora senvikingatida gravfält som nämnts ovan (Carlsson 

2015:240). Havor är ett gårdskomplex med ett gravfält som är ett äldre gravfält där 

vikingatida gravar lagts på. Detta i anslutning till den kända Havorborgen som är en fornborg 

från förromersk tid där den kända "Havorskatten" hittades. Runt omkring finns också 

omfattande boplatslämningar. Gravfältet har upp emot 400 gravar där ca 250 av dem är 

undersökta. Dateringarna har stora tidsspann och är allt ifrån förromersk järnålder till 

vikingatid (NE 2015).  

 

Folket som begravts i Havor, Hablingbo verkar ha varit en grupp människor med stor egenhet. 

Det är på detta gravfält som den överlägsna majoriteten av kvinnor som blivit begravda med 

ringspänne ligger. Det verkar inte ha varit någon central punkt, utan snarare konservativt och 

gammalt.  

 

5. Kvinnor i Birka med ringspänne 

Nedan presenteras kort de gravar i Birka på fastlandet vid mälaren där kvinnan burit 

ringspänne vid gravläggning. De flesta skeletten från Birka var helt eller delvis borta på grund 

av förmultning.  

Grav 1159. En skelettgrav med 2 ovala spännbucklor i brons (452:1), ett treflikigt 

bronsspänne (452:2) och ett  litet ringspänne i silver (ca 2 cm i diameter) (452:3). Kvinnan 

hade också en järnkniv, runda bronsvikter och en stämpel med sig i graven (Fig. 42) (Arbman 

1943:478). 
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Grav 523 i Birka var en skelettgrav där kvinnan 

burit 2 ovala spännbucklor i brons, förgyllda i 

(107:1), en gotländsk silverbrakteat, pärlor i 

bärnsten och glas, en silverring, spelstenar i glas 

och ett litet ringspänne i silver som låg vid hakan 

(107:4) (Arbman 1943:157-60). 

Grav 983 var en skelettgrav från en kvinna som vid 

gravläggning burit 2 ovala spännbucklor (364:1), ett 

likarmat bronsspänne (364:2) och ett litet 

ringspänne i silver som låg ovanför spännbucklorna 

vid hakan? (364:3). Kvinnan hade också med sig 

pärlor i bärnsten och gulfolierade pärlor i glas, en 

järnkniv med bronsbeslag och ett nålhus. (Arbman 

1943:410) Kvinnan var begravd i en kammare och 

var från den senare perioden i Birka (900-tal) 

(Gräslund 1981). 

Grav 707 från Birka var en skelettgrav från en 

kvinna och en man som legat i en kammare. Graven 

var från den senare perioden i Birka (Gräslund 

1981). Vid kvinnan vänstra käke fanns ett litet 

ringspänne i silver (192:2) och runt huvudet bar hon ett pannband i silver. Med sig hade hon 

också en glasspegel, 2 vikter, en bronsstämpel, arabiska silvermynt, ett skedformat 

silverhänge i en silverkedja, 8 pärlor i bergskristall och glas och en sax. Vid mannen låg det 

en avbruten järnpilspets och en järnkniv (Arbman 1943:241-2).  

Grav 605 i Birka var en stor kammargrav med två skelett, troligen en man och en kvinna. 

Kvinnan ska ha burit 2 ovala spännbucklor, ett treflikigt spänne, en kniv och en sax. Arbman 

skriver att ringspännet, som var i brons, tillhört mannen, men spännet ligger intill kvinnans 

högra armbåge. Det är svårt att säga om kvinnan eller mannen burit ringspännet (Fig. 43) 

(Arbman 1943:198). 

Grav 902 var 2 brandgravar där föremålen som hittades var fragment från arabiska 

silvermynt, nålhus, glaspärlor, nyckel i järn, fragment från 2 ovala spännbucklor, ett 

ringspänne i brons, armring, en pincett, en fingerring och en järnskära (Arbman 1943:351). 

Figur 42. Abb 452 ur Arbman 1943. 
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Grav 480 i Birka var en skelettgrav från en kvinna 

där hon burit ett silverband vid kraniet, 2 ovala 

spännbucklor i förgyllt brons, fågelfigurer, ett 

treflikigt spänne i förgyllt brons, ett ringspänne i 

brons som kan ha legat vid kvinnans högra arm, 

pärlor, en pincett och en järnkniv (Arbman 

1943:138-9). 

Grav 954 var en kammare med en dubbel skelettgrav 

i Birka från den senare perioden (Gräslund 1981). 

Kvinnan i graven har burit 2 ovala spännbucklor, ett 

treflikigt spänne, ett ringspänne i brons som låg 

under kvinnans vänstra spännbuckla ovanifrån sett 

(328:9) och pärlor. Bredvid kvinnan fanns det ett 

större ringspänne i järn som troligtvis tillhört en man 

(328:15) (Arbman1943:378). 

  

Figur 44. Ringspännen från Birka ur Arbman 1940. 

Figur 43. Abb 153 ur Arbman 1943. 
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Figur 45 Vikingatida man ur Burenhult 
1999:433. 

Figur 46 Vikingatida kvinnor ur 
Burenhult 1999:432. 

Grav 1083 var en skelettgrav som hittades i en stor kammare. Det var förmodligen en kvinna 

och ett barn från den senare perioden i Birka (Gräslund 1981). Kvinnan bar 2 ovala 

spännbucklor i förgyllt brons, ett runt bronsspänne, en armring, en järnkniv, järnskära, 

bronsnål, järnpincett, bronsspiral, bronsnyckel och ett ringspänne i brons som låg strax under 

den högra spännbucklan sett ovanifrån (420:4) (Arbman 1943:452-3).  

 

5.1. Kvinnor på Gotland - kvinnor i Birka 
Det som går att se genom att betrakta ringspännenas 

placering i gravarna på Gotland är att de flesta verkar ligga 

på bröstet, vid hakan eller vid axeln. Denna placering är 

likaledes typisk för de gravlagda männen med ringspännen. 

De har då använts för att knäppa en mantel eller livrock 

(Fig. 45).  

Av de drygt 2300 gravarna på Birka är ca 1100 av gravarna 

undersökta och dokumenterade. Ringspännen har hittats i 

94 av gravarna, 61 stycken i mansgravar, 22 i kvinnogravar 

och 11 i gravar som inte går att könsbestämma. Oftast 

förekommer bara ett ringspänne i varje grav. Vanligtvis hör 

de större ringspännena till mannens utrustning, medan de 

mindre hör till kvinnorna. De större ringspännena med                                            

djurhuvuden vid ändarna hör oftast till mansgravarna och de 

mindre i silver med upprullade ändar till kvinnogravarna. 

(Thålin 1984). 

Undersökningar i Birka indikerar att vissa kvinnor burit ett 

livplagg i form av en öppen tröja eller kofta som knäppts vid 

halsen med ett tredjespänne, men manteln förefaller ha varit en 

ovanlig dräktdel i Birkagravarna (Hägg 1974:94-5).  
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Figur 47 Vikingatida 
kvinna ur Burenhult 
1999:432. 

Figur 48 Vikingatida kvinna 
ur Burenhult 1999:432. 

Kvinnorna i Birka med ringspänne tycks ha en helt annan dräkt än 

kvinnorna med ringspänne på Gotland. I Birka är ringspännena oftast 

väldigt små och gjorda av silver (Fig. 44), ett material de aldrig är gjorda 

av på Gotland. På Gotland är de bara gjorda av brons. Gravarna i Birka 

är väldigt rika och har förmodligen tillhört eliten. Gravarna i Havor på 

Gotland hör förmodligen också till eliten, men de är helt annorlunda. I 

Birka har kvinnorna de ovala spännbucklorna som parspännen och 

ringspännet i silver som något slags litet tredjespänne, men de har också 

treflikiga spännen som tredjespänne, så de små ringspännena i silver 

verkar ha haft en ytterligare funktion i vissa fall. Kanske till en slags 

livrock eller som spänne till den allra understa skjortan. De som har ett 

litet ringspänne i Birka har också ett tredjespänne, så ringspännet bör ha 

varit till för och knäppa en inre dräkt. Lämpligen har de suttit vid 

halssprundet i särken (Hägg 1974:18). Kanske var det något fint och 

speciellt. 

I ringspännesgravarna på Gotland förekommer aldrig ett ringspänne i 

kombination med djurhuvudformiga spännen, vilket är lite speciellt 

eftersom de små ringspännena i Birka de förekommer tillsammans 

med ovala spännbucklor (Carlsson 1983:90). Ibland har kvinnan i 

graven begravts med "för många" spännen för att kunna ingå i en 

dräkt.  

Till exempel i grav SHM 8064:192 (se ovan) har kvinnan fyra 

stycken djurhuvudformiga spännen, vilket kan tyda på att hon blivit 

svept innan gravläggning och att två av spännena som låg på olika 

ställen har hållit ihop svepningen (Carlsson 1983:90).  

Grav SHM 7785:74 (se ovan) från Havor, Hablingbo skulle kunna 

tyda på samma idé. Där ligger det ena ringspännet snyggt vid halsen 

medan det andra ligger vid kvinnans knä, alltså väldigt långt ner. 

Spännet skulle kunna haft funktionen som svepning eller för att 

knäppa ihop en fladdrande kjol.  
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5.2.  Resultat och förslag till fortsatt forskning 
Dräkterna som kvinnorna med ringspänne på Havor verkar ha haft är annorlunda än de övriga 

kvinnorna på Gotland och i Birka på fastlandet.  

Gravarna i Birka är också äldre än de som finns i Havor. Birkas gravar är från 800-900-tal 

medan gravarna på Havor är sena gravar; de flesta är 1000-tal och ibland 900-tal.  

Kvinnornas dräkter i Birka med ringspänne är alltså helt annorlunda än dräkterna kvinnorna i 

Havor med ringspänne burit vid gravläggning. På Gotland verkar det finnas utrymme för att 

variera sitt tredjespänne, men inte parspännena. Kvinnorna på Gotland med ringspänne 

avviker inte från övriga kvinnogravar innehållsmässigt bortsett från ringspännet, utan tillhör 

de rikaste gravarna. De är som påvisat också väldigt vanliga i Havor, Hablingbo på Gotland 

och att detta måste betyda något speciellt. Varför får kvinnorna i Havor inte ha ett 

ryggknappsspänne som tredjespänne? Och varför har kvinnorna vid Ire, Hellvi aldrig fått ett 

ringspänne som tredjespänne, när kombinationer av de flesta andra spännen går bra? Varför 

finns kvinnorna med ringspänne aldrig på centrala Gotland?  

Vidare vore det intressant att studera om vikingatida kvinnor finns begravda med ringspännen 

någon annanstans i den skandinaviska vikingatida världen. Det skulle då kunna göras en mer 

omfattande analys av mer material. Finns det kanske någon koppling någonstans som kan 

knyta an till Havor, Hablingbo?  

6. Sammanfattning 

Vid utgrävningar av förhistoriska gravar kan en arkeolog endast genom att titta på 

gravgåvorna dra slutsatser om individens kön och status i samhället. Vad händer då när 

mönstret bryts? I denna uppsats presenteras vikingatida kvinnliga gravar på Gotland där 

kvinnan fått bära ett ringspänne, ett spänne som generellt sett refereras till den manliga 

vikingatida dräkten. Vad är så speciellt med dessa kvinnor? Vid närmare geografisk 

granskning går det tydligt att se att majoriteten av kvinnorna på Gotland som är begravda med 

ringspänne har hittats på gravfältet Havor i Hablingbo socken på södra Gotland. Beroende på 

var i graven ringspännet hittades har möjliga rekonstruktioner av kvinnans dräkt gjorts. Detta 

visar att kvinnorna i Havor med ringspänne måste ha haft en annan slags dräkt än den 

traditionella gotländska dräkten med djurhuvudformiga spännen. Det är inte bara på Gotland 

som kvinnor hittats begravna med ringspänne, utan även i Birka på fastlandet. Jämförelsen 

med kvinnorna i Havor och kvinnorna i Birka visar på att de inte alls verkar ha varit något 
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gemensamt mellan dessa kvinnor. De verkar ha haft helt olika dräkter och ringspännet verkar 

ha haft olika funktion i dräkten.  
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