
Vikingatida kvinnodräkt berättar
A Viking age women’s costume speaks

Genom vår forskning om den 
 vikingatida kvinnan framträder en 
ny bild av det vikingatida samhället. 
Utgångspunkten är gravdräkten. 

Bild:
Hänge från båtgrav 36, Gamla Uppsala.

Through our research on the 
Viking woman a new picture 
of  Viking society emerges. 
The starting point is the burial 
costume.

Photo: 
A pendant from boat grave 36, Gamla 
 Uppsala.
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Dräkten i båtgrav 36

Platån norr om kungshögarna i Gamla  Uppsala 

innehåller ett vikingatida båtgravfält, osynligt ovan 

jord. Här finns båtgrav 36, en kvinnograv från 

800-/900-talet. 

Gravdräkten i båtgrav 36 är representativ för lik-

nande gravar som finns på fler platser inom det vi-

kingatida kulturområdet. Dräkten som  visas i mon-

tern här intill är en rekonstruktion. 

The costume in boat grave 36

By the plateau, north of the royal mounds at Gamla 

Uppsala, a Viking Age boat grave cemetery can be 

found. This is where boat grave 36, a woman’s grave 

from the 9th or 10th century is located.

The Burial costume in boat grave 36 is 

representative of similar graves found at other 

sites within the Viking Age cultural sphere. The 

costume shown in the adjacent showcase is a 

reconstruction.



Valkyrians klänning bildade 
ett släp när hon skred fram. 
Håret knöts i långa svansar. 
Till valkyrians utrustning 
hörde ofta dryckeshorn 
– men även djurmasker.

The dress of the valkyria 
formed a train when she 
advanced. Her hair was tied 
in long tails. The equipment 
of the valkyria included not 
only drinking vessels – but 
also animal facemasks.



Avbildade ” valkyrior” bär 
dräkter som  stämmer 
väl överens med dräk
terna i de vikingatida 
kvinnogravarna. 

Speglar gravarnas dräk
ter ceremonier som 
 representerar inte bara 
mytiska väsen, utan 
även verkliga roller i den 
 vikingatida dödskulten?

Depicted ‘valkyrias’ are 
dressed  in clothes that 
are similar to the suit 
found in the Viking Age 
female graves.  

Do the costume in the 
graves mirror ceremonies 
that represent not only 
mythical creatures, but also 
played a real role in the 
Viking Age death cult?
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Delprojekt 1V/Subproject 1V:

Bland ben och bestar
Among bones and beasts

Vad kan 
 ben materialet 
i båtgrav 36 
 berätta?

What can the 
bone material 
from boatgrave 
36 tell us?



Elinor Täng är  projektets  osteolog. 
Hon är utbildad vid Campus 
 Gotland, som är en del av Uppsala 
universitet.

Elinor Täng is the project’s 
osteologist. She received her 
training at Campus Gotland, a 
part of Uppsala University.



Osteologen  analyserar 
djur och  människoben 
för att ta reda på art, kön, 
ålder och kroppslängd på 
de  begravda. 

Skeletten kan även visa 
dödsorsaker och  berätta 
om skador eller sjuk
domar under den dödas 
levnadstid.

The osteologist analyzes 
human and animal 
bones from the grave, to 
determine species, sex, age 
and length. 

The analysis can also point 
to causes of death and any 
injuries or diseases that 
occurred in the human’s 
or animal’s lifetime.



Who were the passengers, destined for the 
Kingdom of the dead, in boat grave 36?

1) A woman
2) A dog
3) A rooster

Vilka passagerare fanns i båtgrav 36 
under färden till dödsriket?

1) En kvinna
2) En hund
3) En tupp
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I båtgrav 36 fanns, 
 förutom rester efter 
en kvinna,  välbevarade 
 skelett efter en stor 
hund samt en ”höna”. 

Kvinnan låg i mitten av 
båten med fötterna  förut. 
Hönan var placerad 
framför kvinnan. Hunden 
låg vid båtens akter. 

Alongside the remains of a 
woman, boatgrave 36 also 
contained the bones from 
a large dog and a ‘hen’. 

The woman was placed 
in the middle of the boat 
with her feet ahead. The 
hen was placed in front of 
the woman. The dog was 
by the stern.



I båtgrav 36 har dräktens 
 spännen lämnat gröna avtryck 
på den dödas överarm.

In boat grave 36, the brooches 
have left green impressions on 
the dead woman’s upper arm.



Rester av en kvinnas 
 skelett visar hur den döda 
 placerades i  gravbåten. 
 Ansiktet var vänt uppåt. 

På  flera av skelettets 
 delar finns bronsavtryck 
från  dräktens spännen 
som  hjälper forskarna att 
 tolka hur begravnings
dräkten bars.

The remains of a female 
skeleton show how the 
dead was placed in the burial 
boat. Her face was turned 
upwards. 

On several parts of the 
skeleton there are bronze 
impressions from the 
brooches that help 
researchers interpret how the 
funeral costume was worn.



Kvinnans bröstben (till vänster) uppvisar 
åldersförändringar, såsom artros och ben-
skörhet. 

The woman’s breast bone (to the left) 
show signs of arthrosis and osteoporosis, 
due to old age.



Kvinnan

Människobenen i  båtgrav 36 
är från en gammal  kvinna. 

Hennes ben är tunna och 
sköra och   visar tecken på 
både  artros och benskörhet. 

Kraniets sutursömmar var 
helt sammanväxta och hon 
hade tappat de flesta kind
tänderna.

The woman

The human bones in boatgrave 
36 are from an old woman. 

Her bones were thin and 
fragile, and show signs of 
arthrosis and osteoporosis. 

The cranial sutures were fully 
grown together and she had 
lost most of her molars.



Hundskelettet i båtgrav 36 
skvallrar om en kraftig best i 
storlek med en nutida schäfer-
hanne. Bilden är en  tolkning. 
Hundhalsbandet  visas i 
 Valsgärdeutställningen på 
 museets översta våning. 

Boatgrave 36 reveal a large 
beast, comparable in size to 
a present-day male German 
shepherd. The image is an 
interpretation. The dog collar 
can be seen in the Valsgärde 
exhibition on the Museum’s top 
floor. 

Illustration: Wera Olsson



Hunden

I båtgrav 36 fanns ett mycket 
välbevarat hundskelett. 

Penisbenet i montern  visar 
att det var en hanhund. Han 
var stor och muskulös och 
minst två år  gammal. Benen 
var högställda och skallen 
bred med ett  förhållandevis 
kompakt nosparti. 

The dog

A well-preserved dog skeleton 
was found in boatgrave 36. 

The penile bone in the case 
proves that it is a male dog. He 
was large and muscular and 
at least two years old. He had 
long legs and a broad head with 
a relatively compact nose.



Tuppens mellanfotsben med 
 sporre under utveckling.

1. A) och B) Modern ungtupp.
2. Ben i båtgrav 36.

Metatarsal bone with growing 
spur from a rooster.

1. A) and B) Modern rooster.
2. Bone from boatgrave 36.
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Tuppen

Tuppens sporrar är köns
bestämmande.  Analyser 
 visar att en förmodad 
”höna” i båtgrav 36 var en 
könsmogen ungtupp. 

Den offrades då den var 
minst lika gammal som 
en slaktmogen modern 
ungtupp, men den var 
 betydligt mindre i storlek. 

The rooster

The spurs on the rooster 
determine sex. Closer analysis 
of the presumed ‘hen’ from 
boatgrave 36 show a sexually 
mature rooster. 

It was sacrificed at a 
minimum age similar to the 
age of modern day roosters 
ready for killing, but it was 
significantly smaller in size.



Hästkranium från 
Valsgärde.  Gröna 
brons  avtryck berät-
tar om  huvudlag och 
betsel i  graven.

Horse cranium from 
Valsgärde. Green 
bronze impressions 
are remains of 
headstall and bridle 
in the grave.



Ny forskning visar att 
även hästarna i vikinga
tida båtgravar var 
 handjur i bästa ålder. 

Hingstarna har dödats 
genom halshuggning. 
Från en kvinnlig båtgrav 
i Södermanland finns ett 
hästhuvud utan kropp. 
En skriftlig källa nämner 
att djurhuvuden ibland 
avlägsnades.

New research indicate 
that the horses in Viking 
Age boatgraves were male 
animals in the prime of life. 

The stallions have been 
killed through decapitation. 
In a woman’s boatgrave in 
Södermanland a horse’s 
head with no body was 
found. Written sources 
talk about the occasional 
removal of animal heads.



Fortsättning följer…
Utställningen uppdateras 
med jämna mellanrum. 

Den 1 november presen
teras delprojekt  V. 

Då  redogör vi för vilka 
 upplysningar DNAstudier 
kan ge.

To be continued…
The exhibition will be 
updated periodically.

On November 1st the fifth 
part of the research project 
will be presented.  

We will reveal what new 
information DNA-analyses 
can give.


