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FORORD 

Jeg har lenge hatt en stor fascinasjon for historisk kamp og våpen. Denne interessen startet 

allerede da jeg var omkring 16 år og meldte meg inn i Borg Vikinglag. Siden den gang har jeg 

vært medlem i flere historiske grupper som deler min interesse for vikingtid- og middelalder. 

De siste syv årene har jeg trent historisk hærkamp, hvor vi benytter oss av genuine kopier av 

sverd, øks og spyd – dog med “blunte” egger – og sloss mot hverandre etter standardiserte 

regler for treffområder, med utgangspunkt i strategi og teknikk hentet fra historiske og 

arkeologiske kilder. I sommerhalvåret møtes vi til treningsleirer og vikingmarkeder i hele 

Skandinavia. Denne interessen har vært en stor pådriver for at akkurat våpen ble denne 

oppgavens tema. På treninger ble jeg bevisst på hvordan mine treningskamerater forholdt seg 

til sine våpen. Disse var ikke bare leketøy, men ofte stolte ting å vise fram. For noen var det 

viktigere å ta vare på våpenet og eie det framfor og faktisk bruke det. Andre brydde seg lite 

om våpnene sine, og fokuserte i stedet på selve kamptreningen. Hærkamp anno 2009 er langt 

fra vikingtidens voldelige samfunn. Allikevel understreker dette noe essensielt ved 

menneskers forhold til tingene – at samme type ting kan ha forskjellig betydning alt etter 

hvem som ser og i hvilken kontekst de inngår i.  

Det å skrive en masteroppgave er en lang og krevende prosess, men jeg har hele tiden fått god 

hjelp fra ansatte på instituttet så vel som forskere og arkeologer utenfra. Først og fremst må 

jeg nevne min hovedveileder gjennom størstedelen av prosessen, Julie Lund. I tillegg må 

nevnes Sheila Coulson, som også har veiledet meg i oppgaveskrivningen. Dere har begge 

vært svært positive og oppmuntrende i forhold til oppgaven min, alltid inspirert meg til å 

skrive videre, og satt meg på rett vei når jeg har stått fast – tusen takk!  Jeg må også rette en 

stor takk til min kontaktlærer i utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen, Per Ditlef Fredriksen, 

for alle gode råd og positive engasjement. Andre som fortjener en takk er Kirsten Astrup, 

Bjørn Bandlien, Ingrid Landmark, Irmelin Martens, Heid G. Resi, Frans-Arne Stylegar og 

Kristine Sørgård. Jeg vil også takke familie og venner, spesielt mine foreldre, for å ha tatt seg 

tid til å høre meg snakke i timevis om oppgaven – takk for det! Også en takk til Martin og 

Jens for hjelp til tekniske detaljer ved oppgaven. 
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1. INNLEDNING 

Våpen er en gjenstandskategori som har fått mye oppmerksomhet innen arkeologisk forskning 

på vikingtid i Norge. I forhold til våpen påvist i graver har forskere vært opptatt av selve 

fenomenet våpengraver og hva denne skikken er ment å uttrykke. Krigerideologi, makt, 

rikdom og ære er aspekter som har blitt utforsket og koblet til våpengraver. Våpen har også 

blitt tolket opp mot utrustning og kampteknikker i vikingtid. Dette har gitt interessante og 

spennende forståelser av våpen i jernaldersamfunnet. Imidlertid er forskningen preget av en 

oppfatning om våpen som en homogen gjenstandsgruppe med en bestemt betydning og en 

bestemt funksjon: redskaper benyttet til kamp og forsvar. Tolkninger av våpengraver blir først 

og fremst koblet til økonomiske aspekter hvor man ut fra typologisk tilhørighet, fremtreden 

og estetisk uttrykk forsøker å tolke våpenet opp mot kostbarhet og verdi. Mange tolkninger av 

denne typen fremstår som tidløse og kontekstløse – man antar at våpenet har blitt forstått på 

samme måte gjennom hele sin brukstid og i alle samfunnsmessige kontekster. Denne måten å 

forstå våpen på stiller jeg meg noe kritisk til, da den i stor grad bygger på moderne tanker og 

ideer om tingene. Antropologiske studier viser at mange kulturer har helt andre forestillinger 

om tingene enn det vi har i den vestlige verden i dag. Her blir ting forstått som å ha et langt 

mer sammensatt og differensiert meningsinnhold; ting har ikke bare en betydning, men 

mange, og kan skifte verdi og mening i ulike sammenhenger. Det er på bakgrunn av dette 

nødvendig å stille spørsmålet om hvorledes forholdet mellom ting og mennesker var i fortiden 

og være åpen for at dette kan ha vært radikalt forskjellig fra i dag.  

I denne masteravhandlingen vil jeg derfor undersøke våpengraver og studere utvalgte våpen i 

dybden for å forsøke å trenge inn i hvilke meningsdimensjoner våpen eventuelt har hatt, og 

hvordan mennesker har betraktet og forholdt seg til våpen. Dette vil jeg gjøre ved hjelp av en 

tilnærming som først i de senere årene har fått oppmerksomhet innen arkeologien: den sosiale 

biografien. Denne tilgangen til fortiden tar utgangspunkt i tingene og går ut på å gjenskape og 

belyse deres livshistorier. Biografien som hjelpemiddel er særlig benyttet innen 

steinalderforskning (Apel 2001; Mjærum 2004). I forhold til forskning på vikingtid er 

tilnærmingen skissert og omtalt, men ikke prøvd ut i dybdestudier (Gansum 2004; Lund 

2009). Jeg vil i denne oppgaven argumentere for at denne tilnærmingen har et potensial i 

forhold til studier av vikingtiden. 
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1.1. Problemstilling og målsetting 

Formålet med oppgaven er dels å undersøke hvorvidt biografien kan anvendes som en tilgang 

til fortiden i arkeologisk forskning, dels å foreta en spesifikk undersøkelse av hvordan denne 

tilnærmingen kan belyse våpen og våpengraver som et arkeologisk fenomen på en flerfoldig 

og differensiert måte. Oppgaven har derfor to målsettinger betinget av hverandre:   

• den skal belyse en teoretisk tilnærming til tolkning innen arkeologien  

• den skal undersøke om denne kan benyttes for å analysere en kjent arkeologisk 

materialgruppe 

Jeg vil undersøke dette gjennom en case-study på en spesifikk gjenstandsgruppe i form av 

vikingtidsgraver fra tre ulike lokaliteter. Fra disse gravene vil jeg velge ut våpen som vil 

undersøkes i lys av en sosial biografi. I tillegg vil jeg undersøke to spesifikke våpen fra 

norrøne skriftlige kilder. Disse vil analyseres med samme sosialbiografiske tilnærming. 

Formålet med denne analysen er å gi en parallell og et supplement til den forståelsen de 

sosiale biografiene fra det arkeologiske materialet gir. 

Problemstillingen for avhandlingen blir således: Hvordan kan en biografisk tilnærming til 

våpengraver i vikingtid belyse de lag av betydninger som knytter seg til spesifikke våpen?  

Ved å ta i bruk en metaforisk tenkemåte vil jeg la gjenstandsmaterialet, våpnene, få primært 

fokus. Søkelyset vil i første omgang være rettet mot tingene, ikke på menneskene. Tanken er å 

konstruere sosiale biografier for ulike våpen og å kartlegge deres livshistorie i det norrøne 

samfunnet. På denne måten gis muligheten til å analysere våpnenes betydning, verdi og 

meningsinnhold. 

Et kjernepunkt i undersøkelsen er ideen om gravritualers og gravgjenstanders multivokalitet. 

Med dette menes et multi-symbolsk og meningsgivende aspekt; at det finnes flere lag av 

betydninger og flere forklaringer på samme tema. Den mening og verdi våpen ble tillagt vil 

ikke være lik i alle deler av Norge eller lik i tid. I det henseende er en biografisk tilnærming 

spesielt givende fordi denne har i seg evnen til å fange opp tingenes brede spekter av 

meningsinnhold og symbolikk (Appadurai 1986; Kopytoff 1986). Ved å undersøke utvalgte 

våpens sosiale biografier er målet å tilnærme seg en nærmere forståelse for hvilke aspekter og 
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faktorer som gjorde våpnene meningsgivende og som førte til at de ble valgt til å følge den 

døde i graven. 

I arbeidet med å utforske våpnenes sosiale biografier vil jeg også sette fokus på våpnene, og 

gravgjenstander generelt, som utvalgte ting. Å anta at for eksempel våpensammensetningen i 

gravene alltid reflekterer reell utrustning og bestemte våpensett mener jeg kan være 

problematisk. Ved å fokusere på sett av våpen forsvinner også ofte interessen for hvert enkelt 

våpen. En tolkningstilnærming som tar sikte på å undersøke ulike våpens livshistorier og hva 

de kan ha betydd for mennesker i sin samtid kan i like stor grad belyse våpens tilstedeværelse 

i graver som militær logikk om utrustning. Denne oppgaven vil argumentere for at det å legge 

ned våpen, eller andre gjenstander, er et uttrykk for en kompleks, dyptliggende og bevisst 

handling som bunner i et nært forhold til tingene.  

En undersøkelse som beskjeftiger seg med et gravmateriale krever en generell 

problematisering av begreper og tolkninger knyttet til gravlegging som sosialt og rituelt 

fenomen. I arkeologisk forskning blir kategorier og begreper tatt i bruk for å systematisere 

tankene og lette tolkningsarbeidet. Dette er imidlertid ikke uproblematisk. Hva vi i dag for 

eksempel betegner som grav eller depot behøver ikke å ha vært lik eller i det hele tatt eksistert 

som meningsgivende kategorier for forhistoriens mennesker (Nyland 2003:47). Videre kan 

konstruerte begreper som “gravgods” og “gravgave” gi misoppfatninger om fortiden. Slike 

begreper brukes ofte uten noen form for problematisering, selv om de allerede innehar et 

tolkningsaspekt (Kaliff 2004:27-28). Gravgods gir assosiasjoner til at gjenstandene funnet 

med den døde var hans/hennes eiendeler og at disse ble brukt av avdøde i livet. Gravgave gir 

umiddelbart hentydninger til at gjenstanden var en gave gitt av den dødes slekt og venner i 

forbindelse med begravelsen. Ved å ta i bruk et begrep som allerede innehar en bestemt 

betydning før selve tolkningen har funnet sted, risikerer man at tolkningen låses innenfor de 

rammene begrepet har satt – og dermed hindrer andre ideer og forståelser fra å komme til. I  

oppgaven vil jeg derfor bevisst unngå disse begrepene og heller referere til våpen i graver som 

“gravgjenstander”. Jeg er bevisst på at alle begreper, inkludert grav, kan problematiseres, men 

velger allikevel å benytte meg av denne termen. Hensikten med begrepet er å etterstrebe et 

mest mulig nøytralt perspektiv og unngå å foreta noen automatiske konklusjoner. En 

målsetting i analysen er da også å belyse hvordan vi kan forstå når våpen i gravene er gaver 

og når de er avdødes eiendeler – eller om det i det hele tatt er mulig å plassere gjenstandene i 
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disse båsene.  

Jeg velger å undersøke våpen som voldelige redskaper. Det vil si de gjenstandene som i 

samtiden ble oppfattet som redskaper hvis primære funksjon og tekniske egenskaper var å 

skade, drepe, forsvare, true med vold og demonstrere makt og overlegenhet. Jeg vil undersøke 

de mest sentrale angrepsvåpnene i vikingtid; spyd, øks og sverd. Forsvarsvåpen i form av 

skjold vil også undersøkes da jeg mener skjold deler den samme krigerideologiske 

bakgrunnen som de øvrige våpnene og derfor er riktig å innlemme i analysen. Jeg har valgt å 

ikke inkludere pil, siden dette berørerer en stor utfordring og problematikk tilknyttet 

usikkerheten av pil som jaktredskap eller våpen.  

1.2. Framgangsmåte og metode 

For å belyse spørsmålet om gjenstanders sosiale biografi vil jeg i kapittel 2 redegjøre for ting 

ut fra antropologisk teori og undersøke nærmere hva en biografi om ting kan forstås å 

innebære. Her vil jeg også redegjøre for hvordan jeg vil tilnærme meg mitt materiale og bruke 

et biografisk perspektiv, og gi nødvendige detaljer om selve analysen av gravene. Jeg vil 

samtidig gi en kort redegjørelse for viktige begreper jeg vil benytte meg av i analysen og kort 

diskutere gravgjenstander som eiendel og gave. En redegjørelse for hvilke kriterier jeg legger 

til grunn i forhold til tolkningen av dette spørsmålet vil også gis. 

I kapittel 3 vil det arkeologiske materialet presenteres, undersøkes og analyseres. Jeg har valgt 

ut 10 graver fra vikingtid, hentet fra tre lokaliteter. Disse er Gausel, Bikjholberget og Gulli. 

Fra disse har jeg valgt ut 11 våpen jeg mener egner seg til en sosial biografisk undersøkelse. 

Gravene utgjør et vilkårlig utvalg som baserer seg på tilgjengelighet, at dokumentasjon og 

beskrivelse av materialet er detaljert og god, og at gravene er sluttede funn. Utvalget 

representerer på ingen måte det totale antall våpengraver fra vikingtid som kunne blitt 

analysert på denne måten, men er et eksempel på den sosiale biografiens anvendelighet i 

forhold til dette temaet. 

I kapittel 4 belyses to våpens sosiale biografier ut fra en norrøn, skriftlig kilde: 

Islendingesagaene. I forhold til biografien som en tilgang til forståelse kan skriftlige kilder 

belyse aspekter om våpen som ikke er mulig å påvise i det arkeologiske materialet. Skriftlige 

kilder og arkeologisk materiale kan til dels brukes til å belyse forskjellige aspekter ved våpens 
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sosiale biografier, noe som sett i forhold til hverandre kan gi et svært variert og utfyllende 

bilde av våpens livshistorier. Det gjøres her oppmerksom på at det knytter seg en rekke 

kildekritiske vanskeligheter til bruken av norrøne tekster, da avstanden i tid og rom er 

betraktelig. Dette vil det derfor redegjøres for før selve analysen.  

I kapittel 5 vil jeg foreta en sammenligning og diskusjon omkring de to analysene av sosiale 

biografier. Jeg vil samtidig diskutere potensialet i en sosial biografisk tilnærming til våpen og 

våpengraver. 
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2. ET BIOGRAFISK PERSPEKTIV PÅ TING  

Denne masteroppgaven har et hovedfokus på tingene. Det er derfor avgjørende å nettopp 

forstå hva ting er og kan være, i ulike sammenhenger og kontekster. I antropologisk forskning 

har ting vært et særlig interessefelt. Studier av ikke-vestlige kulturer har vist at oppfattelse og 

forståelse av ting og gjenstander i svært stor grad kan variere, og at ting således ikke er en 

universell og konstant, meningsgivende kategori (Appadurai 1986; Mauss 1995; Weiner 

1992). En undersøkelse av hvordan ting er forstått i antropologisk forskning vil derfor være 

en nødvendig forutsetning, og et viktig bakgrunnsteppe å trenge inn i, før analysen kan 

foretas. De teoretiske betraktningene er dessuten avgjørende for å forstå min egen anvendelse 

av den biografiske innfallsvinkelen. Jeg vil også redegjøre for bakgrunnen for tanken om en 

biografisk tilnærming, og hvordan man rent konkret kan gå fram med biografien som 

utgangspunkt. Min egen framgangsmåte og forståelse av denne tilnærmingen vil gis i detalj på 

slutten av kapittelet. I tillegg vil det gis en kort redegjørelse og diskusjon av sentrale begreper 

i analysen.   

2.1. Ting, vare og gave  

Et mye diskutert tema innen antropologien er karakteriseringen av ting som vare og gave 

(Appadurai 1986:16-17; Fowler 2004:53-78; Gosden og Marshall 1999; Kopytoff 1986:66-

88). En undersøkelse omkring gavens betydning er i denne sammenhengen det mest sentrale 

siden denne type ting og utveksling i særlig grad kjennetegner det sosiale liv i ikke-

kapitalistiske og slektbaserte samfunn (Mauss 1995; Weiner 1992). Et slikt samfunn var 

vikingtidssamfunnet. Hovedhensikten her er imidlertid å undersøke flere måter å betrakte ting 

på, og hvordan ting og mennesker er sosialt integrert i hverandre. Først må imidlertid 

begrepene vare/gave forklares. 

En betegnelse på en ting som vare vil si at tingen først og fremst har et økonomisk aspekt ved 

seg (Appadurai 1986:3). Dette kjennetegner storparten av tingene i kapitalistiske land, hvor 

varer masseproduseres og oftest har en kort brukstid (Appadurai 1986:6). I ikke-vestlige land 

finnes i tillegg til handelsvarer også ting som innehar andre aspekter enn det rent økonomiske, 

slik som sosiale, religiøse og politiske aspekter. Slike ting blir verdsatt på en helt spesiell 

måte og er hevet over ordinære handelsvarer (Mauss 1995:25-30; Weiner 1992:6). De kan 
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betegnes som hellige eller ekstraordinære fordi de ikke kan byttes eller kjøpes som vanlige 

varer. I den vestlige verden kan eksempler på slike ting være familieklenodier eller 

kongefamiliens kronjuveler (Weiner 1992:6). I mange ikke-vestlige land utgjør slike ting et 

kjernepunkt som de mest sentrale sosiale og kulturelle komponentene i samfunnet, og som 

uttrykkes gjennom meningsfylte gavesermonier (Mauss 1995:29-30; Weiner 1992:6-13).  

Den spesielle statusen til gaven har sammenheng med synet på ting som noe mer enn død 

materialitet. Marcel Mauss (1995:30) finner i sitt arbeid at det i Polynesia og andre 

øysamfunn omkring ikke eksisterte noe skarpt skille mellom mennesker og ting slik vi har det 

i det moderne Vesten. Her kunne også ting ha menneskelige egenskaper og inneha det som 

maoriene betegnet som “hau”, som kan oversettes med en slags livskraft eller ånd ifølge 

Mauss (1995:26-29). Ting ble på så måte personifisert og fikk sine egne livshistorier (Fowler 

2004:57; Mauss 1995:26-29). Den livskraften som man mente eksisterte i ting var bundet til 

eieren av tingen, og i en gaveutveksling mente man at tingen alltid ville ha noe av sin forrige 

eiers livskraft med seg over til mottakeren (Mauss 1995:28-29). Gaven blir dermed aldri helt 

skilt fra sin opprinnelige kontekst, slik varen oftest blir (Mauss 1995:26-29). Mauss (1995:29-

30) fant videre at det å gi en gave fordrer en gjengave på noe vis. Hva som for det moderne 

vestlige øyet kan sees på som frivillige vennskapsgaver er i virkeligheten obligatoriske og 

dybtliggende transaksjoner av ting (Mauss 1995). Ting brukes her til å skape sterke sosiale 

relasjoner mellom folk, men utvekslingen av gaven er også en konsekvens av en idé om at 

slike unike ting alltid må være i sirkulasjon og ikke egentlig beholdes, fordi de har et slags 

uønsket magisk eller religiøst hold og makt over eieren (Fowler 2004:55; Mauss 1995). I 

følge Aaron Gurevitsj (1968:137) finner vi til dels igjen gaveutveksling som fenomen også i 

vikingtidens Skandinavia. Særegne og personliggjorte ting med egennavn, forpliktelser til å 

gjengi og redsel for å ta i mot en gave og dermed inngå et gavegivnings-forhold, har trolig 

være fundamentale, sosiale aspekter i vikingtidssamfunnet (Gurevitsj 1968:130). 

Annette Weiner (1992) har utdypet aspekter rundt ting som gave, og er i motsetning til Mauss 

(1995) mer opptatt av mottakeren i forholdet mellom giver, gave og mottaker. Ut fra sine 

studier fra Trobriand-øyene har hun konkludert med at det å beholde en ting, selve eierskapet, 

må sees på som det mest sentrale aspektet innen gavegivningen (Weiner 1992:40). Her ble 

visse ting sett på som så hellige og unike at de ikke ble byttet som vanlige varer, men 

innehadde egenskaper som gjorde dem viktige å eie (Weiner 1992:6-13). Weiner (1992:1-19) 
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karakteriserer en ting som uavhendelig når den gjennom lang tid, med mange bestemte eiere, 

blir tillagt en egen identitet og livshistorie med dertil tilhørende opprinnelsesmyter og 

genealogi. Eksistensen og eierskapet av slike ting var essensielle i samfunnet fordi man mente 

at disse tingene var med på å opprettholde kontakten til fortiden og forfedrene, og dermed 

sikre den kulturelle reproduksjonen (Weiner 1992:7-13). Uavhendelige objekter hevet seg 

således over samfunnet og var en viktig stabiliserende faktor for å opprettholde kulturers virke 

og liv (Weiner 1992). Slike ting skiller seg dermed markant fra ordinære handelsvarer som 

kun er å betrakte som produkter av og til oss mennesker.  

Dette med at ting kan forstås som personer, har gitt grobunn for å anse ting som aktører i 

likhet med mennesker (Gell 1998; Gosden 2005; Kopytoff 1986). Dette vil si at også ting kan 

sees på som handlende vesener med evner til å påvirke verden omkring seg. Ting kan forstås 

som å inneha en slags kraft eller kapasitet til å skape en effekt på omverden (Fowler 2004:59; 

Gosden 2005:196,208; Mitchell 1996). I gaveutveksling er for eksempel ting delaktige som 

ledd i sosiale forhold mellom to parter og har derfor en betydning for det sosiale liv i et 

samfunn som helhet. Ut fra en slik tankebane blir tingene ikke lenger passive, men aktive 

komponenter i samfunnet (Gosden 2005:194).  

I forbindelse med at antropologisk forskning viser at mange kulturer har et helt annerledes 

forhold til gjenstander og ting enn vi har i Vesten, stiller dette også spørsmål om ting i 

forhistorien. Chris Fowler (2004:60) påpeker i forbindelse med gave-/vareforholdet problemet 

med å avgjøre om en fortidig gjenstand ble sett på som et simpelt objekt eller som en unik, 

personliggjort ting. Det han foreslår er i tråd med tanken om å se ting som aktører. Ved å 

undersøke den eventuelle effekten en ting har hatt på sosiale relasjoner, situasjoner og 

generelt i samfunnet, er det mulig å få en forståelse av hvordan fortidsmennesket oppfattet 

tingens eksistens (Fowler 2004). Aktør-ideen og Fowlers tanker mener jeg er fruktbare fordi 

søkelyset heller rettes mot hva tingen gjør og hvordan den påvirker omverden. Dette mener 

jeg er en langt mer givende tankegang enn å kun lete etter en tings symbolikk for å trenge inn 

i tingens meningsinnhold. 

Antropologiens fokus på å skarpt skille ut ting som gave og vare har møtt kritikk (Appadurai 

1986:13; Fowler 2004:59). Arjun Appadurai (1986:13) mener at en ting ikke har et låst 

meningsinnhold, men hele tiden heller vil veksle mellom disse to betegnelsene. Det som 
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avgjør tingens mening mener han har med hvilken sosial kontekst tingen er en del av på et 

bestemt tidspunkt (Appadurai 1986:11-13). I tråd med dette kan ting, i likhet med mennesker, 

ikke forstås som å inneha noen konstant eller endelig mening og betydning. Dette synet på 

ting mener jeg er svært fruktbart fordi det da blir mulig å se tingenes allsidige uttrykk, istedet 

for et låst meningsinnhold en bestemt kategorisk betegnelse vil gi. Ting gis mening av 

mennesker og blir meningsfylte gjennom de sosiale situasjonene de blir dratt inn i. Disse 

meningene vil alltid være i diskusjon og bli endret på gjennom tingens liv (Gosden et al. 

1999:170). Det å være åpen for denne dynamikken er en forutsetning for å kunne forstå en 

tings komplekse natur, og i særlig grad dets samspill med mennesker. I den forbindelse er 

ideen om biografien et virksomt tankeverktøy.  

2.2. Å gjøre tingene levende 

Igor Kopytoff (1986:88) mente en biografisk tilnærming kunne gripe fatt i hvordan ting 

forflytter seg mellom ulike økonomiske systemer, og hvordan ting da skiftet meningsinnhold. 

Gjennom en slik tilnærming mente han at den relasjonen og båndet som eksisterer mellom 

ting og mennesker kunne bli synliggjort og forståelsen av dette forholdet utdypes (Kopytoff 

1986:67,88). Kopytoff (1986:66-68) understreker sterkt at ikke bare mennesker kan ha 

biografier, men at alle typer ting har et bruksliv som kan sammenlignes med et menneskelig 

liv. Også tingene blir til, endres på, har en betydning og deltar på så måte i samfunnet til de 

eldes og til slutt dør og blir ubrukelige (Kopytoff 1986:66-68). Det å tenke seg at ting har 

biografier må imidlertid sees på som et tankeverktøy hvor man benytter seg av en metafor om 

at ting er levende slik som mennesker. På samme tid er biografien nettopp med på å 

levendegjøre tingene og sikre at tingene selv kommer i tale (Kopytoff 1986:67).  

Med en metaforisk tenkning hvor ting er personer, kan man tillegge tingene menneskelige 

attributter. Appadurai (1986:16-25) tenker seg at ting har faste og bestemte stier de er ment å 

følge i sine liv. Dette kan sammenlignes med roller og forventninger mennesker blir møtt med 

i livet av samfunnet. I tillegg kan man tenke seg at ting også har en karriere, som her viser til 

hva dets primære formål og gjøremål er i verden (Appadurai 1986:16-25). I dette ligger også 

et endringsaspekt, at tingen kan avansere på ”karrierestigen”. Et våpen kan for eksempel starte 

sitt liv som et enkelt kampsverd i lokalmiljøet, for siden å delta på ærefulle tokt i utlandet 

hvor det høster langt større heder og ære enn hva det gjorde tidligere. Dermed kan det således 
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over tid sies å ha forbedret sin stilling som kampsverd. Appadurai (1986:16-25) tenker seg 

også at stikkveier kan forekomme i en tings liv, hvor tingen av ulike årsaker vil få et helt annet 

liv enn hva det opprinnelig ble tiltenkt. Krise og kreativitet er to aspekter Appadurai 

(1986:26,41) mener vil skyldes denne avledningen i tingens liv. Et eksempel på en krise kan 

være plyndring hvor en ting ender opp et helt annet sted enn hvor den var tiltenkt å være. 

Slike stikkveier er da med på å prege meningsinnholdet i tingen, og understreker igjen at ting 

ikke har en konstant og universell mening. Tanken om stier, stikkveier og karriere er nyttige 

redskaper i en studie av en tings biografi fordi ting da kommer fram som selvstendige vesener 

i verden med egne hensikter og mål. Kopytoff (1986) og Appadurai (1986) sine ideer og 

tanker rundt en biografisk tilnærming i undersøkelsen av ting vil være sentrale holdepunkter i 

min studie. De argumenterer begge for å undersøke ting som om de er selvstendige vesener i 

verden på lik linje med mennesker, ikke bare som produkter av dem (Appadurai 1986:13-25; 

Kopytoff 1986:66-68). Dette mener jeg er helt avgjørende målsettinger for at en biografisk 

tilnærming til ting skal kunne fungere og gi mening. 

Det er mange måter å ha en biografisk tilnærming på i undersøkelsen av en ting, og det er 

også ulike former for biografier man kan undersøke. Kopytoff (1986:68) påpeker at en ting 

kan ha flere biografier; blant annet en teknisk, en økonomisk og en sosial. En sosial biografi, 

som er denne oppgavens utgangspunkt, vil si at man har som mål å undersøke aspekter rundt 

en tings verdi og meningsinnhold i forhold til dets sosiale liv og de sosiale situasjoner det var 

del av i samfunnet. Konkret vil dette si å kartlegge en tings liv, hvor man beskjeftiger seg med 

de sosiale aspektene som knytter seg til tingen.  

Chris Gosden (2005) har en svært interessant innfallsvinkel til å studere effekten av ting i det 

romaniserte området som i dag er Storbritannia. Her utforskes fire temaer; form, effekt, 

genealogi og kilde (Gosden 2005:198). Form er avgjørende på en ting fordi utseende vil ha 

stor betydning for hvordan mennesker oppfatter tingen og hvilken betydning (effekt) den vil 

få, mener Gosden (2005:199). Genealogien henviser til tingens historiske bakgrunn, mens 

kilden vil si tingens geografiske bakgrunn, hvor i verden den har levd og har sin opprinnelse 

(Gosden 2005:203-207). De historiske og geografiske aspektene mener Gosden (2005:203-

207) vil ha stor betydning for tingens effekt på omverden. I forbindelse med undersøkelsen av 

sosiale biografier om ting mener jeg Gosdens (2005) temaer kan være nyttige punkter å 

forholde seg til. Dette vil utdypes nærmere i kapittel 2.3. 
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I forhold til metode i denne avhandlingen må det påpekes at en kontekstuell tilnærming er av 

avgjørende betydning for tolkningsarbeidet. Det betyr at våpen ikke kan tolkes løsrevet fra 

den sammenhengen de opptrer i, men sees i forhold til den spesifikke konteksten de tilhører 

både i tid og rom (Hodder 1991:121-155). Her vil konteksten si graven i sin helhet, og dennes 

plassering i tid og rom. De sosiale biografiene jeg vil undersøke må derfor også sees i forhold 

til for eksempel andre gjenstander i graven, selve gravens utforming og mennesket i den.  

2.3. Våpnenes sosiale biografier – framgangsmåte 

En biografi om ting har aldri en fast form. Den måten jeg vil gå fram på er betinget av mitt 

hovedmål med analysen: å forsøke å trenge inn i de lagene av betydninger som har eksistert 

om spesifikke våpen. I den forbindelse er det nødvendig å kartlegge hele livsløpet til våpenet 

for å fange opp flest mulig aspekter. I så henseende vil jeg rent konkret fokusere på et par 

utvalgte temaer inspirert av Gosden (2005):  

• Våpenets utseende (form) 

• Typologisk bakgrunn (historisk bakgrunn/genealogi) 

• Geografisk bakgrunn; opprinnelsessted og mulige reiseruter (kilde) 

• Antatt levetid 

Alle disse aspektene mener jeg hadde betydning for hvordan mennesker oppfattet våpen, 

spesielt i forbindelse med gravleggingen av det. Selv om målet er å kartlegge livet til utvalgte 

våpen, betyr ikke dette at hele livssituasjonen fra start til slutt er mulig eller ønskelig å 

undersøke. Ulike våpen kan avhengig av bevaringsforhold, arkeologisk kontekst og 

bakgrunnshistorie brukes til å belyse mange forskjellige aspekter ved et våpens liv, men ikke 

dekke alle. Målet og tanken er derfor istedet at de forskjellige våpnene i gravene kan brukes 

til å trenge inn i ulike deler av et livsløp, slik at flest mulige meningsdimensjoner, sosiale 

situasjoner og egenskaper til våpen blir synliggjort samlet sett. Jeg har derfor valgt å dele 

våpnenes liv inn i tre livsfaser, her kalt fødsel, voksenliv og død. Dette anser jeg som de mest 

sentrale delene av et livsløp. Disse inndelingene må ikke forstås som rigide skiller, og vil 

noen steder flyte litt i hverandre, spesielt i forhold til fødsel og voksenliv. Skillene er kun 

ment som et verktøy for å gjøre undersøkelsen lettere og mer oversiktlig. Analysen av de tre 
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livsfasene vil etterfølges av en diskusjon over utvalgte aspekter ved våpenets biografi. 

Voksenliv og død vil vektlegges i større grad enn livsfasen fødsel. Dette gjør jeg dels som en 

avgrensning, og dels fordi en del arkeologisk arbeid med et biografisk perspektiv allerede er 

gjort på den første fasen (Gansum 2004; Hed Jakobsson 2003). Dette valget er også betinget 

av at jeg ikke beskjeftiger meg med produksjonssteder eller metall-virksomhet, som ville være 

relevante i forhold til et våpens fødsel.  

Før jeg presenterer de tre livsfasene med de spørsmålene og temaene jeg vil undersøke, er det 

først nødvendig å redegjøre for hva verdibegrepet viser til i denne avhandlingen og hvilke 

begreper jeg i den forbindelse vil benytte meg av i analysen av våpnene. I tillegg vil begrepet 

person utdypes, da det er relevant i forhold til en diskusjon om hvilke forestillinger som kan 

ha eksistert om våpen. Jeg vil siden også diskutere spørsmålet om gravgjenstander skal forstås 

som eiendel eller gave. Ettersom dette er et aspekt som vil undersøkes i analysen, vil det gis 

en kort redegjørelse for hvordan jeg konkret vil gå fram i tolkningen av dette spørsmålet. 

2.3.1. Verdi  

Verdi er et begrep som har vært mye diskutert innen all form for kulturforskning, også innen 

arkeologien, hvor meningsinnholdet ofte er skiftende. I min avhandling vil verdibegrepet i 

første omgang vise til affeksjonsverdi – dette vil si den personlige, ikke-økonomiske verdien 

mennesker tillegger gjenstander. I tillegg vil jeg også diskutere verdi ut fra det vi kan kalle 

den sosiokulturelle verdien om tingene. Dette vil si den kollektive, sosiale verdien mennesker 

tillagte gjenstander innen et gitt område og i en gitt kultur. Det kan for eksempel forventes at 

den norrøne kulturen hadde bestemte verdier den tillagte våpen som var direkte koblet opp 

mot de kulturelle og sosiale kodene, den religionen og idéverdenen, som eksisterte der. Jeg vil 

dog samtidig presisere at våpens meningsinnhold og verdi også må forstås ut fra et økonomisk 

perspektiv, men at selve begrepet verdi i denne avhandlingen primært referer til det 

overnevnte.  

I dag forbindes våpen først og fremst som redskap til bruk av vold. I vikingtid kan imidlertid 

også våpen ha hatt andre tilleggsfunksjoner. De kan ha vært viktige gjenstander å bære med 

seg og vises fram for å uttrykke status og identitet ved eieren, hatt en betydning som 

klenodium eller også ha hatt en sentral rolle ved diverse sosiale anledninger. I forhold til 
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verditillegging av våpen vil jeg betegne våpen som har hatt slike tilleggsfunksjoner og som 

jeg anser har hatt en stor verdi, som praktvåpen. I forhold til dette vil utseendemessige 

aspekter ha en betydning, der høyt dekorerte og forseggjorte våpen vil bli ansett som 

praktvåpen. Det er imidlertid ingen automatikk i at våpen med et estetisk sett vakkert utseende 

nødvendigvis må signalisere at mennesker har tillagt den en stor verdi, og dette vil også bli 

diskutert i analysen. På samme måte skal ikke enkle, lite forseggjorte våpen utelukkes fra å ha 

hatt en høy verdi eller en kompleks sosial biografi. Bevaringsforhold er i den forbindelse også 

et viktig aspekt, da det utseende et våpen har hatt i vikingtid kan ha blitt drastisk endret på 

fram til i dag (Stalsberg 1994:184-186). Våpen som etter min oppfatning primært har hatt en 

bruksfunksjon tilknyttet vold og kamp, og som det antas har vært en del av det daglige liv, vil 

jeg betegne som kampvåpen. Hensikten med betegnelsen er å skille denne type våpen fra 

våpen som primært har blitt oppbevart av andre årsaker enn for å brukes i kamp.    

I analysen vil også et annet begrep stå sentralt i forbindelse med hvordan våpnene har blitt 

oppfattet i sin samtid. Begrepet person vil i denne sammenhengen vise til noe som kan forstås 

å inneha en livskraft eller sjel og derfor kan betraktes som levende. I tillegg betegner en 

person her noe som har den egenskapen av å kunne skape en effekt på verden. I tråd med 

overnevnte teoretiske betraktninger vil en person her derfor også betegne en aktør (Fowler 

2004:59; Gell 1998; Gosden 2005; Kopytoff 1986). 

2.3.2. Gravgjenstander som eiendel og gave   

I forhold til våpnenes relasjon til avdøde i graven, knytter det seg et spørsmål om våpenet skal 

betraktes som avdødes eget eller om det har vært en gave gitt av de etterlatte ved begravelsen. 

Tradisjonelt har gjenstander i et gravmateriale blitt tolket som den dødes eiendeler og ment å 

uttrykke avdødes sosiale identitet (Brück 2004:309). Våpen i graver har i tillegg også blitt 

antatt å reflektere militær utrustning. At det er en automatikk i at gravgjenstander signaliserer 

personlig utstyr kan imidlertid bestrides. I forhold til våpen kan det for eksempel 

argumenteres for at et våpen lagt i en barnegrav ikke er avdødes eget, da barnet selv ikke har 

vært i stand til å bruke det. Våpen i en slik kontekst må derfor heller betraktes som en gave. I 

analysen vil dette nettopp diskuteres i forhold til grav K/XX fra Bikjholberget. Våpen som har 

en uvanlig posisjon i graven, for eksempel hugget ned i bakken, må også problematiseres i 

forhold til om den skal betraktes som personlig utstyr eller ikke.  
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Joanna Brück (2004:308) er kritisk til at gravgjenstander automatisk antas å reflektere den 

dødes identitet, status og rikdom. Hun mener gjenstander i graven må forstås ut fra 

relasjonene mellom den døde og de etterlatte. Brück (2004:325-326) argumenterer i sin 

analyse av bronsealdergraver for at praksisen med å legge ned gjenstander i en grav handler 

like mye om å takle tapet og uttrykke et metaforisk bånd til den døde. Hun mener 

gravgjenstander ville beholde noe av sin givers essens, og således skape et sterkt bånd mellom 

den etterlatte og den døde (Brück 2004:325). Jeg støtter meg til Brück sine synspunkter, og 

mener de også har relevans for gravgjenstander fra vikingtid. Ut fra dette kan ikke våpen 

automatisk sees på som den dødes eiendeler, lagt ned kun for å vise status og makt. Mange 

våpen kan ha vært gitt i gave og ment å uttrykke et personlig bånd mellom giver og mottaker. 

Selv gravgjenstander som er avdødes egne vil ha blitt nedlagt av noen nærstående og denne 

handlingen kan ha vært dypt meningsfylt og reflektert. Gravgjenstander vil uansett være 

utvalgte ting. Også eiendeler lagt i graven til avdøde vil ha måttet bli valgt ut og ikke alle 

eiendelene til avdøde vil ha blitt med i graven.  

Å avgjøre hvorvidt gravgjenstander har vært eiendeler eller gaver er svært vanskelig. Mange 

aspekter og faktorer må tas i betraktning. I det henseende mener jeg en sosial biografi vil 

kunne belyse spørsmålet på en inngående måte. I denne oppgaven vil jeg vektlegge den siste 

livsfasen til gjenstanden og selve plasseringen av våpenet i graven som det viktigste 

signalementet. Jeg vil derfor undersøke hvordan våpnene ligger plassert i forhold til avdøde 

og/eller også andre gjenstander. Våpen som ligger nært inntil avdødes kropp tolker jeg som en 

indikasjon på personlig utstyr. Et skjold plassert over bekkenet til den døde kan for eksempel 

sees på som et tegn på at våpenet har vært avdødes eiendel. Der hvor våpnene er plassert 

lenger fra, eller helt for seg selv, vil jeg i stedet hevde kan indikere at våpenet er en gave. Om 

plasseringen av våpen i forhold til øvrige gravgjenstander tolker jeg våpen som er plassert 

sammen med gjenstander av en helt annen type, og ikke tett ved kroppen til avdøde, som en 

faktor som kan tale for at våpenet er en gave. Spesielt gjelder dette hvis graven også 

inneholder andre våpen som er plassert andre steder i graven. Et våpen som er lagt sammen 

med andre våpen betrakter jeg som en ordinær og lite markant plassering, og velger derfor å 

tolke dette som et signal på at våpenet er en eiendel. Plassering gir en viktig innfallsvinkel til 

å forstå mer om våpenet, men også andre aspekter ved våpenets biografi må undersøkes. 

Alder på våpenet ved nedleggelse, våpenets kvalitet og hvorvidt det kan betegnes som 

kampvåpen eller praktvåpen er relevante aspekter i forhold til dette. Ved å inndra hele den 
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sosiale biografien til et våpen blir det mulig å foreta en tolkning om forholdet mellom 

gjenstanden og avdøde. Det påpekes allikevel at problematikken rundt gjenstander som 

eiendel eller gave er stor, og at det trolig ikke vil være mulig å fastslå dette spørsmålet i 

forhold til alle gravene og våpnene i analysen.  

2.3.3. Våpnenes livsfaser 

Jeg vil i det følgende redegjøre for hva de forskjellige livsfasene innebærer og hvilke 

spørsmål og temaer jeg vil undersøke i analysen av våpnene.  

Fødsel: Denne livsfasen vil si da våpenet blir smidd og får den karakteristiske formen den 

gjenkjennes som i samfunnet. Aspekter som kan være relevant å undersøke her har å gjøre 

med våpenets rent praktiske side – om hva slags form og utseende våpenet tilsvarer rent 

typologisk og hvorvidt det kan karakteriseres som svært forseggjort (praktvåpen) eller 

enklere. Videre vil spørsmålet om våpenets levetid være aktuelt. For å belyse disse 

spørsmålene vil jeg undersøke arkeologisk litteratur i form av typologiske studier om våpen, 

og da spesielt arbeid av Petersen (1919), Nørgård Jørgensen (1999), Solberg (1984) og Rygh 

(1999). I forhold til analysen av våpen i skriftlige kilder, vil jeg undersøke beskrivelser av 

våpens form og utseende, egenskaper og karaktertrekk, samt antatt levetid. 

Voksenliv: Livsfasen som utgjør voksenlivet omhandler den perioden fra da våpenet ikke er 

helt nytt, men har inngått i sosiale situasjoner og begivenheter (f. eks kamp og gavegivning) 

som har gjort at det har fått en fast plass i samfunnet. Et sentralt spørsmål her omhandler 

våpenets geografiske opprinnelse og hvilken samfunnsmessig kontekst det har inngått i. 

Andre relevante spørsmål er hva våpenets funksjonelle egenskaper er, om våpenet har hatt en 

bestemt rolle og forventet karriere – for eksempel som et kampvåpen eller som et våpen brukt 

i gavegivning. Et relatert spørsmål kan da være om hvilke stier våpenet har tatt i livet, og 

hvilke eventuelle stikkveier som har oppstått. I forbindelse med disse spørsmålene vil en 

grundig undersøkelse av typologien til våpenet være aktuell. I tillegg vil arkeologisk litteratur 

om våpenproduksjon og utbredelse av våpentyper være relevant, spesielt i forbindelse med 

spørsmålet om våpenets samfunnsmessige kontekst – om våpenet har vært av en utbredt type 

eller ikke. Dette vil jeg argumentere for har hatt innvirkning på graden av verdi og mening 

våpenet ble tillagt.  
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Våpen i skriftlige kilder vil belyses ved å undersøke våpnenes geografiske bakgrunn og det 

samfunnet de var del av. Hvem våpnene har omgås med av brukere og eiere, hvilke 

situasjoner og begivenheter våpnene har vært med på og hvordan dette eventuelt har preget 

livene deres, vil også være aktuelle spørsmål. 

Død: Slutten av våpnens liv setter jeg til da det blir gravd ned, tas ut av sirkulasjon og slutter 

å være en synlig gjenstand for menneskene og samfunnet. Allikevel må det påpekes at våpen, 

selv om de ikke lenger er synlige, kan ha hatt en stor rolle og levd videre i samfunnets 

kollektive minne gjennom fortellinger, myter og sagn – akkurat som døde mennesker forble i 

bevisstheten til de gjenlevende. Det jeg vil undersøke i denne fasen er spørsmål om  

plasseringen av våpenet i graven og hvilken tilstand våpenet har vært i ved nedleggelsen. Med 

tilstand menes både bevaring av våpenet og hvordan det fremstår i graven; om det ligger helt 

og uskadd eller om det har vært bøyd eller har fått en annen uvanlig posisjon i graven. 

Tilstand viser også til våpenets alder – hvorvidt det for eksempel kan påvises at det har vært 

antikt da det ble gravlagt eller helt nytt. Videre vil spørsmål om selve graven være aktuelle, 

hvor rik graven kan betegnes og om de øvrige gravgjenstandene har aspekter ved seg som er 

relevante i forhold til det utvalgte våpenet. I tillegg kan spørsmålet om hvem våpenet har blitt 

gravlagt med være aktuelt, der avdødes alder og kjønn kan være av relevans i forhold til 

forståelsen av våpenet. Om våpenet har vært ment som den dødes eiendel eller som en gave 

fra de etterlatte ved nedleggelsen, vil også være et aktuelt spørsmål å undersøke. I forhold til 

disse spørsmålene vil det være nødvendig å foreta en detaljert undersøkelse av gravene i form 

av publiserte verker. I tillegg har jeg selv undersøkt et par av våpnene i analysen på 

Kulturhistorisk museum i Oslo.  

I forhold til skriftlige kilder vil jeg undersøke beskrivelser av våpen som blir ødelagt, 

begraves eller på annen måte går ut av samfunnet, og hvilke eventuelle reaksjoner dette 

skaper hos karakterene i teksten. 



 

3. ARKEOLOGISK MATERIALE – PRESENTASJON, 

UNDERSØKELSE OG ANALYSE 

I dette kapittelet vil jeg først gi en redegjørelse for våpen og våpengraver fra vikingtid på et 

generelt grunnlag. En kort innføring i våpengraver som fenomen og en redegjørelse for de 

viktigste våpentypene fra vikingtid vil gis. I tillegg vil det kort diskuteres hvordan mengde 

våpen og forekomst/fravær av visse våpentyper i våpengraver kan tolkes. Dette mener jeg er 

nødvendig bakgrunnsinformasjon som vil sette leseren bedre inn i de temaene og aspektene 

omkring våpen jeg vil befatte meg med i analysen. Jeg vil siden gi en kort presentasjon og 

redegjørelse for det arkeologiske materialet jeg har valgt, for deretter å analysere våpnenes 

sosiale biografier plassert under hver sin lokalitet.  

Jeg har valgt å undersøke våpengraver fra tre lokaliteter, som alle tilfredsstiller kravene om 

god dokumentasjon og beskrivelser. Disse er Gausel i Rogaland, Bikjholberget på Kaupang i 

Vestfold og Gulli i Vestfold. Alle gravene er ubrente og er datert til mellom ca. 800 og 1000 

e.Kr. (Blindheim og Heyerdahl-Larsen 1995; Børsheim og Soltvedt 2002a; Gjerpe 2005a). 

Brente graver er bevisst unngått, dels fordi det i disse tilfellene ikke er mulig å studere 

plasseringen av avdøde i forhold til gjenstandene, og dels fordi jeg mener at brente våpen 

krever en dypere tolkningsbakgrunn og diskusjon som her ikke er ønskelig eller (tidsmesssig) 

mulig å gå inn på. Våpnene i analysen vil bli omtalt som type våpen med stor forbokstav (f.  

eks Sverd) etterfulgt av museumsnummer eller publiseringsnummer. 

3.1. Graver med våpen fra Norge 

Våpengraver i større antall har vært kjent i Norge siden eldre jernalder, da særlig fra yngre 

romertid (Solberg 2003:76). Det er først fra og med merovingertid og fram til og med 

vikingtid at funn av våpen blir svært vanlig og en sentral gjenstandsgruppe i det arkeologiske 

materialet (Solberg 2003:190-192,229-230). Gravskikken i yngre jernalder varierer mye. 

Både flatmark-og hauggraver, båtgraver, kammergraver og kistegraver, i form av både 

kremasjon og inhumasjon, er kjent (Solberg 2003:186-188,222-223). Våpnene har ingen fast 

plassering i graven; de kan være lagt ned tett på den døde eller lenger fra, men også hugget 

ned i bakken (Blindheim og Heyerdahl-Larsen 1999:26; Solberg 2003:223). Fordi våpen 
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hovedsaklig gjenfinnes i sikre mannsgraver, eller graver med annet materiale tradisjonelt 

forbeholdt det mannlige kjønn, har våpen blitt brukt som kjønnsindikator på menn (Solberg 

2003:223).  

I det arkeologiske materialet fra yngre jernalder er det i hovedsak øks og sverd som er mest 

vanlig (Gudesen 1980:19-59; Solberg 2003:229). Øksa er hyppigst påviste våpen fra vikingtid 

(Solberg 2003:229). Om dette er sikre typebestemte våpenøkser er imidlertid uklart. Det er 

ofte vanskelig å stadfeste sikkert om øksene har vært ment som våpen eller arbeidsredskaper, 

eller begge deler (Petersen 1919:36; Solberg 2003:230). Skjeggøksene er stort sett tolket som 

våpenøkser, det samme gjelder ifølge Liestøl (1982 IV) Jan Petersens (heretter forkortet JP) 

type K og L, samt type M (Solberg 2003:230). Aslak Liestøl (1982 IV:101) som også har 

typologisert øksene fra jernalderen, mener det ikke er hensiktsmessig å snakke om redskap 

eller våpen, da han mener det ikke var noe skarpt skille mellom disse. Verdt å merke seg er 

også at øksa er vanligste våpen i graver med kun ett våpen. Det virker sannsynlig at storparten 

av øksene funnet i graver faktisk har vært brukt som våpen, helt eller delvis, med tanke på 

øksas hyppige tilstedeværelse på ulike avbildninger av “vikinger” i utlandet og skriftlige 

beskrivelser av slag (Solberg 2003:245-246).  

I vikingtid er sverdet nest etter øksa det vanligste våpenet, etterfulgt av spyd (Solberg 

2003:229). Sverd gjenfinnes både som praktsverd med rik dekor og mønsterinnlegg i sølv 

eller kobber, og som enklere, mer standardiserte typer (Martens 2006:221-222; Petersen 1919; 

Solberg 2003:188-190,228-230). Imidlertid er det ikke sikkert at all dekor har blitt bevart til 

nåtid, slik at enkle sverd var langt mer forseggjorte i sin levetid (Martens 2006:227). Samtidig 

kan hjaltet ha blitt byttet ut og satt på andre klinger, noe som i mange tilfeller kan gjøre det 

vanskelig å fastslå produksjonssted for sverdene (Martens 2003:57,2006:226). Det er heller 

ingen regler på kvaliteten på sverdet i forhold til klinge/hjalt, da for eksempel svært gode 

klinger finnes på både enkle hjalt og på svært praktfulle (Martens 2006:226-227). 

Mange sverd har hatt innskrift på klingen. Til en stor grad kan vi regne våpen med sikre 

latinske innskrifter som av frankisk opprinnelse; at sverdene har blitt produsert på det som 

kan betegnes som “profesjonelle våpensmier” (Stalsberg 1989:22-23). Dette er åpenbart med 

tanke på at samme navn ofte går igjen. Såkalte Ulfberth innskrift er kjent på 115 sverd og 

vitner trolig om kjente verksteder der våpnene ble til. Det er også funnet sverd med 
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feilstavede, trolig etterligninger av innskrifter, som kan tolkes som et forsøk på å knytte 

hjemlige sverd til disse verkstedene for å signalisere høy kvalitet (Stalsberg 1989:21-22). Det 

må imidlertid påpekes at langt flere sverd kan ha hatt innskrift, men at de ikke er godt nok 

bevart til at dette kan påvises (Stalsberg 1994:184-186). Grundige undersøkelser av 

sverdmateriale er også tidkrevende og kostbart (Stalsberg 1994). Samtidig har smitekniske 

undersøkelser vist at det å legge inn innskrift ikke krever så stor kunnskap og ferdighet som 

tidligere antatt. En middels god smed kan gjøre dette, uten at det er særlig tidkrevende og 

dermed heller ikke dyrt (Andresen 1993). Man kan således ikke automatisk stadfeste at sverd 

med innskrift må ha vært svært kostbare og at kun de aller rikeste har eid dem.  

Det tveeggede sverdet er rådende i vikingtid, selv om eneggede også forekommer (Solberg 

2003:229-230). De mest utbredte sverdtypene er JP type H og M (Petersen 1919:99; Solberg 

2003:230). Type C er trolig den eldste sverdtypen som ble produsert i større antall (Martens 

2006:226). Omkring 10% av sverdene fra vikingtid som er undersøkt har vært mønstersmidde 

(Stalsberg 1989:14). Mønstersmiing er en komplisert smiteknikk som gjør klingene mer 

elastiske og smidige, kort sagt bedre til bruk i kamp. I tillegg gir den klingen et vakkert 

mønster (Stalsberg 1989:14). Ofte refereres dette til som damascering (Stalsberg 1989:14). 

Teknikken er kjent i hele yngre jernalder, og har tidligere vært oppfattet som en altfor 

krevende teknikk for norrøne våpensmeder. Man har antatt at slike sverd må ha blitt produsert 

i utlandet, fortrinnsvis frankisk område (Arbman 1937:235; Solberg 1984:157-158,178). 

Imidlertid påpeker Anne Stalsberg (1989:18) at teknikken også er kjent på sikre 

hjemligproduserte sverdtyper, og mener derfor at mønstersmiing har vært kjent også for 

norrøne smeder allerede fra tidlig vikingtid. Martens (2003:56-57) mener det store antallet 

hjemlige sverdtyper peker på at Norge må ha hatt en omfattende produksjon av sverd i 

vikingtid. Mye tyder på at det høyst sannsynlig er profesjonelle smeder som stod bak 

produksjonen av våpen. Dette indikeres blant annet av at spyd og sverd har bestemte og 

gjentagende former og mønstre, og at det er få våpen som ikke lar seg klassifisere (Martens 

1994; Solberg 1984:179).  

Av type våpen har sverd fått størst oppmerksomhet i arkeologisk forskning. Sverdet regnes 

som det mest prestisjefylte av alle våpen, noe kvalitet og kostnader ved tillaging tilsier 

(Gansum og Hansen 2004; Solberg 2003:228-230). Kampmessig sett regner imidlertid mange 

forskere spydet som hovedvåpenet i vikingtid (Liestøl 1982II; Martens 1994:181). I likhet med 
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øks er spydet mer tilgjengelig rent økonomisk da kostnadene er langt mindre enn ved 

produksjon av sverd. Ikke alle spydene har vært enkle, også disse kunne noen ganger være 

mønstersmidde (Solberg 1984:157-158). Skjoldbulene består forøvrig for det meste av enkle, 

standardiserte typer, med blant annet Ryghs (heretter forkortet R) nr. 562 og 564 som to av de 

vanligste (Rygh 1999:30).  

Selve våpensammensetningen i gravene har vært gjenstand for ulike tolkninger i arkeologien. 

Antallet våpen i graven blir gjerne diskutert og tolket opp mot makt og rikdom, hvor for 

eksempel fullt sett av våpen antas å gjenspeile personer med en svært høy sosial status 

(Blindheim et al. 1999b:15-24; Gudesen 1980; Nørgård Jørgensen 1999:168; Solberg 2003). 

Dette har dels sammenheng med at fulle sett av våpen i mange tilfeller er påvist i meget rike 

graver. Dels bygger det på at de etterlatte økonomisk sett må ha vært godt rustet for å kunne 

legge ned flere våpen og av ulike typer. Ser vi på våpenfunnene i de norske gravene utgjør 

funn av ett (angreps) våpen hele 2/3 av alle gravene, to våpen utgjør mellom 17% og 24% og 

tre våpen eller flere våpen mellom 10% og 15% (Solberg 1985:66-67). Det som da betegnes 

som fulle våpensett er graver med tre eller flere våpen hvor både øks, sverd og spyd inngår, 

samt skjoldbule. Bergljot Solberg (1985:67) kobler antall våpen opp mot sosial status - jo 

flere våpen jo høyere status hadde avdøde i samfunnet. En slik tilnærming hvor antall og 

mengde våpen er avgjørende for en tolkning av status mener jeg er lite fruktbar, fordi fokus på 

våpen som utvalgte ting tilsidesettes. I Solbergs tolkning er det våpen som indikator på 

økonomisk ressurs som vektlegges. Denne tolkningsbanen synes å ta utgangspunkt i en 

forestilling om at de etterlatte, så fremt de hadde mulighet, alltid hadde et ønske om å legge 

ned så mange våpen som mulig og helst et fullt våpensett. Problemet med denne innstillingen 

er at religiøse og symbolske aspekter glemmes – aspekter jeg mener må ha vært en helt 

markant del av det å legge ned gjenstander til en grav. Gjenstander i graven – inkludert våpen 

– må sees på som utvalgte ting, og ikke en passiv gjenspeiling av økonomisk kapasitet eller 

kun som en markør på status. Denne tanken vil jeg ha med meg videre i selve undersøkelsen 

og vil være et viktig underliggende aspekt å ta hensyn til ved tolkningen av gravene.  

Våpen i dag forbindes med et redskap til forsvar og bruk av vold. Det er imidlertid, som nevnt 

i kapittel 2.3.1. også plausibelt å tenke seg at våpen i vikingtid har hatt en dypere symbolikk 

og betydning utover sin kampmessige bruksfunksjon. Sverdstudier har vist at en del av 

klingene er uherdet eller dårlig herdet, og dermed til liten nytte i faktisk kamp (Martens 
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2003:57; Stalsberg 1994:187-188). Dette kan vise til at det ikke nødvendigvis alltid har vært 

våpen som har blitt brukt i kamp som er lagt i gravene, og at symbolikken og 

meningstilleggelsen ikke alltid har vært koblet til sverdets tekniske kvaliteter.  

Skikken med å gravlegge den døde med våpen er kjent fra hele Norge i yngre jernalder. Noen 

områder utviser imidlertid større eller mindre hyppighet av våpengraver. Ser vi på graver fra 

merovingertid, viser Hans G. Gudesens (1980) studie av merovingertid i Øst-Norge for 

eksempel slike forskjeller. Her har hans region C, fjell- og dalbygdene, et merkbart høyere 

antall graver med våpen enn silurbygdene og kystbygdene (Gudesen 1980:101). Våpentype er 

også varierende. Sverd er funnet i 81 % av de undersøkte mannsgravene i fjell- og 

dalbygdene, men bare i 37 % av gravene i silurbygdene (Gudesen 1980:101). Det må tas 

forbehold for feilkilder og at sammenligningsgrunnlaget mellom undersøkelsesområdene er 

for dårlig eller mangelfullt. Slik Gudesen (1980:107) påpeker, er det imidlertid tilsynelatende 

indikasjoner på at det har vært en forskjell i forhold til gravleggingstradisjoner i de tre 

områdene. Jeg tolker dette som at det har knyttet seg forskjellige oppfatninger til våpen i de 

ulike områdene. Skjoldbuler er kun påvist i 6 % av gravene i fjell-og dalbygdene (samme 

område med 81 % sverd), men i hele 42 % av gravene i kystbygdene (Gudesen 1980:101). 

Dette kan ha noe med bevaringsforhold å gjøre, men må også tilsi forskjeller i nedlegging av 

skjold i graven, mener Gudesen (1980:102). Det er derfor en plausibel tanke at de etterlatte i 

fjell- og dalbygdene bevisst har unnlatt å legge ned skjold i graven. Vi ser altså at våpen i 

graver ikke kun skal sees på som utsagn over den døde og etterlattes økonomi eller som en 

refleks av våpenutrustning. I stedet må våpen og våpengraver forstås ut fra et langt videre 

meningsperspektiv, som også inkluderer aspekter utover økonomisk kapasitet. 

For det skandinaviske området kan også en ujevn utbredelse av antall våpen og våpengraver i 

vikingtid påvises. Det er funnet langt flere våpen i Norge enn i Sverige og Danmark (Martens 

2003:52). Fra Danmark er det nesten ingen våpengraver og da bare fra 900-tallet (Martens 

2003:52). Dette er et faktum som igjen stiller spørsmål ved hvordan våpengraver skal forstås, 

og at det må være mange mekanismer bak som har spilt inn i forhold til om en person ble 

gravlagt med våpen eller ikke.  

I forhold til dateringer av våpengraver må det påpekes at det knytter seg en del kildekritiske 

vanskeligheter. Gjenstander i graven gir gjerne svært spredte dateringer, og ut fra eldste og 
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yngste daterte gjenstand gis gjerne en meget vid datering for når graven ble anlagt. Å datere 

en gjenstand er å foreta en tolkning, og en datert grav må likeledes forstås som en tolkning og 

ikke som fakta. I forhold til et par graver i min analyse vil dateringen av graven ha en direkte 

relevans i forhold til den sosiale biografien til våpenet.  Jeg er inneforstått med at dateringene 

i disse sammenhengene ikke er uproblematiske, men velger samtidig å følge de dateringene 

gitt i publikasjonene.  

3.2. Våpnenes sosiale biografier 

I det følgende vil jeg undersøke valgte graver og belyse den sosiale biografien til spesifikke 

våpen. Hver lokalitet vil først kort presenteres. 

3.2.1. Gausel 

På Gausel i Stavanger kommune har 10 graver og 18 forhistoriske bygninger fra bronsealder 

til vikingtid blitt undersøkt i perioden 1997-2000 (Børsheim og Soltvedt 2002b:9-30). I alt 22 

graver ble registrert her i år 1900, men kun åtte har vært mulig å undersøke, hvorav to er godt 

bevarte våpengraver fra vikingtid (Børsheim et al. 2002a:177,203). Skjelett er mangelfullt, og 

tolkninger av avdødes kjønn er derfor gjort på bakgrunn av gjenstandsmaterialet (Børsheim et 

al. 2002a:203). 

Jeg har valgt å undersøke grav A-3751. Dette skyldes at denne graven er særdeles godt 

dokumentert, med blant annet illustrasjoner og tegninger som angir plasseringen av avdøde og 

gjenstandene i graven. Graven er datert til 800-tallet, muligens rundt 850 e.Kr. (Børsheim et 

al. 2002a:203). Den har inneholdt blant annet et tvegget sverd (JP type H), et enegget sverd 

(JP type C), en øks (JP type E), til sammen fire skjoldbuler (to ikke typebestemt, en R562 og 

en “Galgenberg”), 12 pilspisser, ringbissel, et hestehode og smedredskaper (Børsheim et al. 

2002a:195-200). Mengde og kvalitet på gjenstandene, og selve gravens utforming i båt, tyder 

på at avdøde må ha tilhørt samfunnets aller øverste sosiale sjikt (Børsheim et al. 2002a:206-

207). På grunn av den store gjenstandsmengden med blant annet mange parvise våpen har det 

tidligere vært drøftet hvorvidt graven er en dobbeltgrav, men tanken har senere blitt avvist 

(Børsheim et al. 2002a:208-210). Avdøde har ut fra gjenstandsmaterialet blitt tolket som en 

mann (Børsheim et al. 2002a:203).  
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Jeg har valgt å følge den sosiale biografien til ett av skjoldene. Denne er av typen 

”Galgenberg” som i norsk sammenheng er meget sjelden (Nørgård Jørgensen 1999:86-7). 

Typen kan dateres tilbake til merovingertid og har således en langt eldre datering enn selve 

graven. Disse aspektene gjør skjoldet interessant på flere plan, og derfor godt egnet til en 

sosial biografisk analyse.  

3.2.1.1. Skjold S11782e 

Fødsel: Skjold S11782e er karakterisert som av typen ”Galgenberg” (Børsheim et al. 

2002a:197). Den er beskrevet som å ha en smal krage i form av en utbrettet nedre kant og med 

flat knott (Børsheim et al. 2002a:197). Galgenbergtypens levetid er noe omdiskutert (se 

Heyerdahl-Larsen 1999b:104) og derfor nokså vid. Den kan dateres tilbake til slutten av 600-

tallet, men med tyngde fra 740/50 til ca. 800 e.Kr. (Nørgård Jørgensen 1999:188). Typen er 

kun påvist i tre andre graver fra Norge, og disse er i hovedsak datert til merovingertid 

(Børsheim et al. 2002a:201).  

Voksenliv: Galgenbergtypen regnes som en sikker kontinental skjoldtype (Børsheim et al. 

2002a:201; Gjessing 1934:119-121). Skjold S11782e ble derfor antagelig smidd utenfor 

Norge, og kan ha reist langt før det endte i graven på Gausel. På bakgrunn av at skjoldet er 

påvist i en svært rik grav, er det plausibelt at Skjold S11782e har levd i hvert fall deler av sitt 

liv i det øvre sosiale sjikt i samfunnet. En del av dets karriere kan dermed være knyttet et 

miljø av mennesker med stor makt og rikdom. I slike miljøer vil gavegivning  og 

handelsutvekslinger være sentrale sosiale aspekter (Gurevitsj 1968). Det er derfor en mulighet 

for at Skjold S11782e har sirkulert rundt i samfunnet, både i Norge og på kontinentet, som en 

meningsgivende gave eller eksklusiv handelsvare i store deler av sitt voksne liv. Samtidig må 

vi anta at det kan ha vært brukt som forsvarsvåpen i kamp. Eventuelle slitespor etter dette kan 

imidlertid ikke påvises. 

Død: Skjold S11782e har endt sitt liv i en særdeles rik grav (Børsheim et al. 2002a:204). Slik 

det fremgår i figur 1 var skjoldet plassert ca. en meter nedenfor et hestehode med bissel som 

var plassert ved avdødes føtter (Børsheim et al. 2002a:205). Det har således blitt plassert for 

seg selv og ikke i direkte kontakt med avdøde eller de øvrige våpnene i graven. Slik påpekt i 

kapittel 2.3.2. fremholder jeg at dette kan tas som en indikasjon på at skjoldet ikke skal 

betraktes som den dødes eiendel. Sett i sammenheng med at skjoldet må regnes som unikt 

 23

 



 

typemessig kan det heller argumenteres for at Skjold S11782e har vært en gave fra de 

etterlatte. Skjold S11782e skiller seg ikke ut som våpen i graven da tre andre skjold også er 

gravlagt med den døde. Dette er i særstilling, da de aller fleste graver fra vikingtid, inkludert 

båtgraver, ikke inneholder mer enn ett skjold (Børsheim et al. 2002a:207).  

Den sosiale biografien: At fortidsmennesket oppfattet og var bevisst forskjeller på ulike 

sverdtyper synes åpenbar, da sverd var et prestisjefylt våpen som var svært synlig i det sosiale 

liv (Gansum et al. 2004; Solberg 2003:228-230). Skjold er i stedet et forsvarsvåpen og typisk 

bruksvåpen som lett blir ødelagt i kamp. Da i tillegg skjoldbuler i det arkeologiske materialet 

fra Norge i hovedsak er av enkle og lite forseggjorte typer, gis ofte ikke skjold noen stor 

oppmerksomhet og diskuteres sjeldent opp mot verdi og symbolikk. Unntakene hvor hele 

skjold er bevart gir imidlertid en pekepinn på at selve skjoldene kan ha vært svært vakre og 

med rik dekorasjon. Et eksempel er skjoldet fra Sutton Hoo (Evans 1997:84-94) et annet er 

fragmenter av et skjold med beslag fra Åker (Slomann 1956). Det er derfor grunn til å stille 

seg åpen til utseende til skjold generelt og Skjold S11782e spesielt, og ikke la seg blende av 

illustrasjoner som (forståelig nok) fremstiller skjold som enkle og ofte ensfargede. 
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Figur 1. Rekonstruksjon av grav A-3751 fra Gausel. Skjold S11782e avbildet lengst ned. Illustrasjon 

av R.L. Børsheim.  

 25

 



 

I forhold til skjold er det viktig å være klar over at det nesten alltid kun er selve bulen som er 

bevart, eventuelt også beslag som har vært festet til skjoldet. Selve treverket og annet 

organisk materiale har gått tapt med årenes løp, slik at man står i fare for å misforstå skjoldets 

opprinnelig størrelse og estetiske uttrykk (Stephenson 2002:34). Generelt er det relativt få 

funn av skjold i forhold til andre våpen, på tross av at det økonomisk sett ikke har vært særlig 

kostbart (Solberg 1985:72). At ikke skjold nødvendigvis må ha skjoldbule, men kun være 

laget av tre, har vært tolket som en forklaring på dette (Solberg 1985:72). Alt i alt kan det 

derfor ha vært gravlagt langt flere skjold i graver enn hva det arkeologiske materialet vitner 

om (Solberg 1985:72). 

Grav A-3751 er som nevnt datert til 800-tallet, mulig rundt 850 e.Kr. (Børsheim et al. 

2002:203). Skjold S11782e har imidlertid en datering på mellom slutten av 600-tallet og fram 

til ca. 800 e.Kr. Dette indikerer at skjoldet har vært gammelt ved nedleggingen og kan regnes 

som antikt. Imidlertid kan det ikke påvises hvorvidt skjoldbulen har vært reparert eller ikke, 

noe som kan ha en relevans. Hvis en skjoldbule tydelig kan påvises å ha vært reparert tas dette 

ofte til inntekt for at det var gammelt da det ble gravlagt, i motsatt fall må bulen være nyere 

fordi den ellers ville blitt ødelagt over så lang tid (Heyerdahl-Larsen 1999b:104). Jeg mener at 

denne tanken kun er gyldig hvis skjoldet automatisk antas å ha vært i bruk hele livet. Selv da 

mener jeg det er grunn til å være forsiktig da det oftest er selve treverket som først blir 

ødelagt. Selve bulen kan i praksis brukes om igjen. For øvrig må ikke skjoldenes fremste 

virke nødvendigvis ha vært koblet kamp – de kan i like stor grad ha vært viktige gjenstander 

hvis primære rolle var å henge på veggen i hallen som et klenodium og som en synlig 

manifestasjon av en gave eller et arvestykke. Det synes plausibelt at slike bruksfunksjoner kan 

ha vært knyttet Skjold S11782e, på bakgrunn av skjoldet som et antikt våpen tilhørende et 

høyt sosialt sjikt.  

Skjold S11782e tilhører en skjoldtype som ikke er vanlig i norsk sammenheng. Det at en ting 

er sjelden og skiller seg ut i samfunnet må ikke nødvendigvis være ensbetydende med at det 

er høyt verdsatt eller ansett som spesielt. Fordi Skjold S11782e er funnet i en rik kontekst, i 

tillegg til at det trolig var antikt, er det allikevel grunn til å anta at skjoldet var i særstilling i 

lokalsamfunnet og i den sosiale gruppen den gravlagte inngikk i. Den økonomiske verdien til 

skjoldet kan derfor ha vært høyt, men også den sosiokulturelle verdien. Slik utdypet i kapittel 

2.3.1. betegner dette den sosiale verdien om våpen innen en kulturell kontekst. Ettersom 
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Skjold S11782e har sin opprinnelse på kontinentet kan det ha hatt et langt og innholdsrikt liv 

med mange stoppesteder rent geografisk, og dette kan ha bidratt til mange historier rundt dets 

liv. Ettersom de øvrige tre skjoldene i graven har en ikke-identifiserbar eller mer standardisert 

formtype (R562) (Børsheim et al. 2002a:197), kan man videre anta at Galgenbergskjoldet 

skilte seg klart ut blant skjoldene for de som kan ha bivånt nedleggelsen. De overnevnte 

aspektene belyst i den sosiale biografien til Skjold S11782e synes med dette å antyde at 

skjoldet ble regnet som særs spesielt og verdifullt, og som man nettopp anså som verdig nok 

til å gravlegges med en så velstående og maktfull person som den døde trolig har vært. 

3.2.2. Bikjholberget, Kaupang  

På området i og rundt det som trolig er Norges eldste by er det i alt sju gravplasser. Flere 

gravanlegg er imidlertid kjent enn de som er undersøkt. Det samlede antallet graver er 

vanskelig å beregne, men et sted mellom 700 og 1000 graver på Kaupang har vært foreslått 

(Stylegar 2007:86). Gravfeltene har vært  i bruk mellom ca. 800 og 950 e.Kr. (Stylegar 

2007:86). På ett av dem, Bikjholberget (delt i et nordre og ett søndre felt), er det påvist ca. 

160 inhumasjonsgraver, hvorav omlag 74 er har blitt undersøkt (Blindheim et al. 1995; 

Stylegar 2007:73,77). Gravskikken på dette feltet har vært svært differensiert, hvor både 

kammergraver, kistegraver og mest utbredt, båtgraver, er kjent (Stylegar 2007:65-66).  

Bevaringsforholdene for gjenstandsmaterialet på Bikjholberget har vært varierende. For 

eksempel er de fleste av sverdene i svært dårlig stand, slik at bruksskader eller merker på 

klingen ikke er mulig å påvise (Blindheim 1999:85). Skjelett er i varierende grad bevart, og 

kjønnsbestemmelse er som regel gjort på bakgrunn av gjenstander i graven (Blindheim et al. 

1995). Gravene er plassert tett inntil hverandre, noe som ofte har gjort det vanskelig å avgjøre 

hvilke skjelletter og gjenstander som hører sammen (Blindheim 1995:55-57; Heyerdahl-

Larsen 1995:15-18). Når det gjelder våpen har disse ingen fast plassering i graven. Sverdene 

har vært plassert oppå avdøde eller ved siden av, enten nært inntil kroppen eller lenger fra 

(Blindheim og Heyerdahl-Larsen 1999a:26). Et lignende mønster finner vi med øksene. I et 

par graver er disse også hugget ned i bakken rett ved avdøde (Blindheim et al. 1999a:26-27). 

Også skjoldene har hatt varierende plassering og skal i noen båtgraver trolig sees som en del 

av båtens utstyr og ikke direkte koblet til avdøde (Heyerdahl-Larsen 1999b:104). 
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Jeg har valgt å undersøke til sammen åtte graver fra Bikjholberget, fem graver fra det søndre 

og tre fra det nordre feltet. Fra disse gravene er til sammen ni våpen analysert. Fem sverd er 

undersøkt, både av enklere, mer ordinære typer og praktsverd. Disse er valgt fordi de kan 

belyse forskjellige aspekter ved våpnenes biografier i forhold til rikdom, utbredelse og 

inntrykk (effekt) på omverden ut fra utseende og form. Ett av sverdene er valgt fordi det var 

blitt lagt ned sammenbøyd, noe som gjør det relevant i forhold til en diskusjon om våpens 

forfatning og tilstand i graven. Ett annet er valgt fordi det viser tegn på å ha blitt omgjort i 

formen og er et eksempel på en stikkvei et våpen kan ta. To spyd er undersøkt, ett av en 

enklere type og ett vi kan anse som mer kostbart. Dette gir ett interessant innblikk i kvalitets 

forskjell på spyd og kanskje delvis også den forskjellen i status ulike typer spyd kunne få i 

folks øyne. Ett skjold er valgt ut fordi det har fysiske aspekter ved seg som gjør det mulig å 

påvise en av bruksfunksjonene det kan ha hatt i livet. En øks er også undersøkt med vekt på 

den konteksten øksa er funnet i, som her er i en kvinnegrav. Denne graven skiller seg således 

ut fra de øvrige i analysen, som alle er mannsgraver. 

Det er ikke gitt museumsnummer for gravene fra Bikjholberget. Jeg vil derfor følge 

publikasjonsnummeret for graven, i form av romertall og eventuelt årstall for gravingen, 

etterfulgt av en bokstav for den spesifikke gjenstanden. Der hvor en grav inneholder to eller 

flere våpen av samme type , vil disse i tillegg bli gitt ett tall bak. Heyerdahl-Larsen og 

Blindheim (1995) vil danne hovedkilden for gravmaterialet, men også Stylegar (2007) har 

arbeidet med Kaupang-gravene og vil benyttes, spesielt i forhold til dateringer. En kort 

presentasjon av gravene vil nå gis (tabell 1). Kun de viktigste funnene er nevnt i graver med et 

stort gjenstandsmateriale. De våpnene som er valgt til analysen er markert med fet skrift.  
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GRAV GRAVTYPE INNHOLD DATERING LITTERATUR 

K/VI, grav I 

S.Bikjhol-

berget 

Båt  Tveegget sverd (JP type C), spydspiss (JP 

type E), øks (JP type D), vektlodd, ringnål, 

perler  

860-900 e.Kr. Heyerdahl-Larsen 

1995:29-30; 

Stylegar 2007:123 

K/VIII Båt Tveegget sverd (JP type K), spydspiss (JP 

type E, tapt) øks (JP type D/E), øks (JP type I) 

skjoldbule, pilspisser, perler, kniver, 

skjelettrester av bjørn 

Ca. 900 e.Kr Heyerdahl-Larsen 

1995:32-34; 

Stylegar 2007:125 

K/IX 

 

Båt, kiste Sverd (JP type M), beltespenne av bronse, 

karneolperle, remspenne av jern 

850-950 e.Kr. Heyerdahl-Larsen 

1995:34-35; 

Stylegar 2007:125 

K/XI Båt Spydspiss (trolig Bergljot Solbergs (BS) type 

VII.2C), øks (JP type I?), skjoldbule (R562), 

stikknål av bronse, glassperler, sigd, kniv, 

jerngryte, bryne av skifer 

900-950 e.Kr. Heyerdahl-Larsen 

1995:35-36; 

Stylegar 2007:125 

K/XX 

 

Kiste Tveegget sverd (Mannheim) 800-850 e.Kr. ? Heyerdahl-Larsen 

1995:48; Stylegar 

2007:127 

K/1950 grav I, 

N.Bikjhol-

berget 

Båt Skjoldbule (R564), spydspiss, tveegget sverd 

(JP type H), hadde 

Ca. 800-850 

e.Kr. 

Blindheim 

1995:61; Stylegar 

2007:116-117 

K/1950 grav 

IV 

Båt? Sverd (JP type E), spydspiss (JP type I/K) 900-1000 e.Kr. Blindheim 

1995:63-64; 

Stylegar 2007:117 

K/1954 grav 

IX  

 

Båt Øks (JP type K), sett dobbeltskallede ovale 

spenner, en kniv, øks (JP type K), lite 

spinnehjul av rav, perler, spinnehjul av leire, bit 

av glassbeger 

900-950 e.Kr.  

 

Blindheim 

1995:82-83; 

Stylegar 2007:121 

Tabell 1: Oversikt over valgte graver fra Bikjholberget 
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3.2.2.1. Sverd K/VIIIa  

Fødsel: Sverd K/VIIIa er typebestemt som av JP type K (Heyerdahl-Larsen 1995:34). 

Utseendemessig er Sverd K/VIIIa betegnet som meget forseggjort; det er påvist snodde sølv- 

eller bronsetråder mellom knapp og overhjalt, og fire tverrgående tråder over knappen 

(Heyerdahl-Larsen 1995:34). Hjaltet og knappen er sammenvokst til ett stykke, og det er 

påvist en mulig innskrift på klingen, forvansket “HLITER” (Heyerdahl-Larsen 1995:34). 

Dette er en velkjent innskrift på K-sverd (Petersen 1919:110). Selve sverdtypen er ikke 

ensartet og finnes i flere varianter (Petersen 1919:106). Typen er betraktet som et praktsverd, 

og den samme betegnelsen er gitt om Sverd K/VIIIa (Blindheim 1999:86). Levetiden til Sverd 

K/VIIIa kan settes til mellom ca. 850 og 950 e.Kr. (Petersen 1919:108-110). 

Voksenliv: Sverd av JP type K er spredt utover store deler av Europa (Blindheim 1999:77). 

Opprinnelsen til typen har vært foreslått å ligge på kontinentet, kanskje i frankisk område 

(Oakeshott 2002:4; Petersen 1919:108,110; Solberg 1994: 138-153). Store deler av funnene er 

også fra Norge, noe som kan bety at sverdtypen også ble produsert her (Blindheim 1999:86; 

Jakobsson 1992:221). Hjaltet og knappen på Sverd K/VIIIa er sammenvokst til ett stykke, noe 

som kan antyde en videreføring av typen i form av hjemlig utvikling, ifølge Petersen 

(1919:107). Blindheim (1999:86) utelukker ikke norske verksteder, men velger å anse typen 

som hovedsakelig nordeuropeisk. Sverd K/VIIIa kan derfor trolig betegnes som importert, og 

det kan ha levd store deler av livet sitt utenfor Norge. Den bør imidlertid også betraktes som 

del av en integrert sverdtype her hjemme, med sterk kobling også til det norrøne 

jernaldersamfunnet. 

Død: Sverd K/VIIIa  har kommet i en grav som karakteriseres som en av de rikeste på Søndre 

Bikjholberget (Blindheim og Heyerdahl-Larsen 1999b:16-17). Sverdet er også å betrakte som 

det mest kostbare våpenet i graven, og er unikt som det eneste K-sverdet fra Kaupang 

(Blindheim 1999:77). Den dødes alder kan ut fra tannbestemmelse settes til rundt 20 år 

(Heyerdahl-Larsen 1995:33). Selve graven utmerker seg på flere måter. Den har blant annet 

inneholdt et bjørneskjellett med avhogget hode. Et spyd var blitt plassert med odden pekende 

mot bjørnehodet (Heyerdahl-Larsen 1995:33). En øks har i tillegg blitt plassert hugget ned i 

bakken foran hodet til avdøde. Disse aspektene har ført til en tolkning av avdøde som en 

bjørnejeger, mulig drept i jakta, og selve graven som uttrykk for en bjørnekult (Blindheim et 
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al. 1995:128). Den dødes plassering er omtrentlig gitt. Sverd K/VIIIa  lå med sverdgrepet ca. 

50 cm foran brystet på avdøde med klingen opp og ut fra kroppen (Heyerdahl-Larsen  

1995:33). Sverdet lå ved siden av et skjold, som var blitt lagt over bekkenpartiet til avdøde. 

Sverdets plassering nær kroppen til avdøde indikerer at Sverd K/VIIIa skal betraktes som den 

dødes eiendel. 

Den sosiale biografien: Sverd K/VIIIa er i et krysningspunkt hva angår sitt familiære opphav. 

Når en ting enten er laget, eller tilhører en gruppe gjenstander som har en kjent opprinnelse i 

en annen del av verden eller annen kultur, vil trolig alltid en del av tingens framtreden, 

betydning og symbolske aspekter være knyttet til dette bakteppet. Selv om tingen over tid kan 

ha blitt sett på som noe norrønt, eller koblet norrøne tanker og ideer om våpen – fremholder 

jeg at den fremmede opprinnelsen alltid vil være tilstedeværende i tingen, og da i bevisstheten 

til menneskene som omga seg med den. I forhold til sverd avhenger dette følgelig av at de 

som eide sverdene kjente til dens forhistorie. Mange sverdtyper har eksistert i samme tidsrom, 

og vi må forvente at menneskene var bevisst de forskjellige utformingene av sverd – noe 

annet vil være å undervurdere fortidsmenneskets bevissthet om tingene rundt seg. At 

bakteppet til sverdet er fremmed, mener jeg er et aspekt som må vektlegges i forhold til 

mening og verdi. Et våpen som har sin opprinnelse utenfor Norge, men fra steder som kanskje 

var kjent for det norrøne mennesket, og som har reist langt er det plausibelt å tenke seg at har 

vekket oppmerksomhet og beundring blant folk. Det er ingen automatikk i dette, men at et 

fremmedelement vil ha en innvirkning på våpenets meningsinnhold synes rimelig og at dette 

var av positiv art, plausibelt. Det kan samtidig forventes, ut fra at sverdet er tilverket langt fra 

Kaupang og på grunn av at det kan betegnes som et praktsverd, at Sverd K/VIIIa har hatt en 

hendelsesrik livshistorie og vært gjenstand for utveksling over store avstander. Disse 

aspektene kan ha gitt sverdet en spesiell verdi og gitt de som omgav seg med den prestisje. 

Det må også nevnes at mer kostbare varianter av K-sverd ellers i Skandinavia er funnet i flere 

svært rike gravkontekster, og at de derfor er regnet som svært makt- og statusgivende våpen 

(Hellmuth Andersen 1985:19). 

Sverd K/VIIIa er unikt som eneste K-sverd på Kaupang og som et svært forseggjort 

praktvåpen. At det ikke kun har vært brukt i det daglige, men har blitt tatt fram ved spesielle 

anledninger for å utvise makt og status synes derfor plausibelt. På tross av at Sverd K/VIIIa 

må regnes som det mest praktfulle av alle våpnene i graven skal det etter min mening ikke 
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sees på som den mest betydningsfulle gjenstanden i graven. Graven og rituelle aspekter ved 

den synes å gi et situasjonsbilde av en bjørnejakt, og i dette bildet er bjørnehodet og spydet 

det mest sentrale. Det kan derfor være at den mest markante tingen i graven for de etterlatte 

og de som bivånte begravelsen har vært spydet og hva det har vært med på av hendelser. Å 

anta at den mest betydningsfulle gjenstanden i en grav alltid er den som har høyest 

økonomiske verdi, kan derfor være et feilgrep.  

3.2.2.2. Sverd K/IXa 

Fødsel: Sverd K/IXa er karakterisert som av JP type M (Heyerdahl-Larsen 1995:34-35). Det 

har tveegget klinge. Øverst sees et timeglassformet innlegg. Hjaltet er udekorert uten knapp 

eller annen utsmykning, og sverdet er av god kvalitet (Heyerdahl-Larsen 1995:34-35). JP type 

M kan generelt beskrives som et av de vikingsverdene med enklest dekorering og form, med 

mangel på både knapp, dekor på hjaltet og innskrift (Jones 2002:20; Petersen 1919:117). 

Typen regnes som den nest mest vanlige sverdtypen etter JP type H (Petersen 1919:117). 

Sverd K/IXa sin levetid kan settes til mellom ca. 825 og 950 e.Kr. (Stylegar 2007:125).  

Voksenliv: M-typen har vært en av de mest omfangsrike sverdtypene i vikingtid, og fra 

Kaupang er det kjent hele 10 stykker i tillegg til Sverd K/IXa (Blindheim 1999:81; Petersen 

1919:119). Om opprinnelsessted er det mye som taler for at Sverd K/IXa er en hjemlig type 

(Petersen 1919:121), men dette kan ikke avgjøres absolutt (Blindheim 1999:81; Liestøl 

1982III). M-sverd er sterkt utbredt i Øst-Norge (Petersen 1919:118). Det er derfor plausibelt at 

voksenlivet til Sverd K/IXa i hovedsak kan knyttes Østlandet, og kanskje det lokale 

nærområdet. På grunn av det store omfanget av M-typen, med derunder sterk tilvekst etter 

Petersens (1919:117-118) opptelling, har man ment at denne typen skal sees på som et rimelig 

og mer tilgjengelig sverd tilhørende det bredere lag av befolkningen (Blindheim 1999:81). 

Sverd K/IXa har derfor neppe utmerket seg utseendemessig som våpen, hverken på Kaupang 

eller på Østlandet generelt. 

Død: Sverd K/IXa er lagt ned i det som er betegnet som en litt under middels rik grav 

(Blindheim et al. 1999b:17). Det var plassert i en kiste sammen med avdøde, langs med den 

best bevarte kisteveggen (Heyerdahl-Larsen 1995:35). Av det øvrige gravmaterialet er det 

blant annet deler av draktutstyr. Ingen andre våpen eller større gjenstander er nedlagt. Sverdet 

ble gravlagt med skjeden sin på (Heyerdahl-Larsen 1995:35). På grunn av at kisten setter en 
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naturlig ramme for hvor sverdet kan bli plassert i forhold til avdøde og øvrige gjenstander, 

kan ikke plasseringen brukes som indikasjon på hvorvidt sverdet har vært en eiendel eller en 

gave, og en tolkning av dette blir derfor vanskelig. 

Den sosiale biografien: Et interessant aspekt ved Sverd K/IXa sin biografi er at det er lagt i 

en kiste. Kistegravlegging skiller seg fra andre gravformer ved at hva som praktisk sett kan 

legges ned av våpen automatisk begrenses. Sverd, øks og spydspisser er de våpnene som kan 

få plass i selve kisten, men da oftest bare i ett eksemplar hver, mens skjeftede spyd og store 

skjold ikke vil få plass. I en tolkning av hvorfor ikke flere gjenstander er gravlagt med den 

døde kan et argument være plassmangel i kista. Dette argumentet svekkes imidlertid ved at 

eventuelle øvrige gjenstander også kunne plasseres ved siden av kista i båten og således 

fortsatt inngå i selve graven. Samtidig kan det likevel være at de etterlatte har forstått kisten 

som en begrensning og derfor ikke lagt ned flere gjenstander. Dette er ikke ment å diskuteres 

– mitt poeng er i stedet at vi ikke uten videre skal anse grav K/IX som mindre rik eller 

mangelfull fordi den kun inneholder ett våpen. Antall våpen sees ofte på som den viktigste 

faktoren i forhold til en tolkning av rikdom en våpengrav utviser (se f. eks. Blindheim et al. 

1999b:17). Dette berører mitt standpunkt om at vi i dag ikke skal se våpensett som ”det beste 

og eller mest ønskelige” i en grav, men at våpnene er utvalgte gjenstander med hver sin 

individuelle mening. Graver uten fulle våpensett skal derfor nødvendigvis ikke forstås som 

mindre godt utstyrt eller mangelfulle – og ikke nødvendigvis signalisere at avdødes status var 

lavere enn de som hadde fått flere våpen med seg. Status må ikke leses ut fra antallet våpen i 

graven (Martens 2003:53). I forhold til alle typer gravlegginger med våpen synes det derfor 

ikke riktig å utelukkende basere en tolkning av gravens rikdom og avdødes status ut fra 

mengden våpen eller andre gjenstander. 

Som nevnt er ikke Sverd K/IXa ut fra sin typebestemmelse noe uvanlig sverd på noen måte. 

Det er ikke alene i Kaupangmaterialet. Det skiller seg ikke ut som et praktsverd. Det kan være 

interessant å spørre hva slags følger dette får for vår oppfatning av sverdets meningsinnhold 

og betydning. Et arkeologisk feilgrep er å la et vakkert utseende på en gjenstand bestemme 

verdien. Vi må tenke oss at mange av de udekorerte, enkle sverdene har vært langt mer 

forseggjorte i sin levetid enn de fremstår over tusen år senere (Martens 2006:227). Selv om 

M-sverd må ha vært nokså alminnelige, og uansett om det er avdødes eiendel eller en gave fra 

de etterlatte, så kan ikke sverdet ha vakt noen stor oppsikt på Kaupang. Således kan man 
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argumentere for at Sverd K/IXa ikke selv tilhørte ”eliten” blant våpnene. Det kan imidlertid 

allikevel ha hatt et enestående og innholdsrikt liv, og deltatt i hendelser som har gjort det 

minneverdig. Å betrakte de mest ordinære og enkle sverdtypene som blottet for et dypt 

meningsinnhold – i motsetning til praktsverd med rik dekor og utsmykning – blir etter min 

oppfatning derfor galt. Vi kan ikke si noe om hva våpen har vært med på rent fysisk, men vi 

må være åpne for at de har medvirket i minneverdige hendelser og episoder som har vært 

avgjørende faktorer i forhold til hva de betydde for mennesker som omgav seg med dem. Ut 

fra dette vil ikke alle sverd av JP type M fra Kaupang ha hatt det samme meningsinnholdet, 

symbolikken eller verdien fordi de alle utad ligner hverandre. Slik hvert menneske har sin 

individuelle livshistorie, har også hvert individuelle våpen sin historie.  

3.2.2.3. Sverd K/1950 grav IVa 

Fødsel: Sverd K/1950 grav IVa er karakterisert som av JP type E (Blindheim 1995:63). Det 

kan beskrives som å ha en kraftig og bred klinge med avrundet og tredelt knapp, og har vært 

belagt med sølvstriper på både over- og underhjaltet (Blindheim 1999:63). Spor av 

“fiskebeins”damascering på deler av klingen er påvist. Sverdet er betegnet som et praktsverd 

(Blindheim 1999:76). Levetiden til Sverd K/1950 grav IVa er satt til 800-tallet (Petersen 

1919:79; Stylegar 2007:63). 

Voksenliv: Sverd av JP type E er særlig kjent i Trøndelag og i Øst-Norge, men også i Sverige 

og Finland (Jakobsson 1992:209; Petersen 1919:77). Typen har trolig sin opprinnelse i Norge, 

med mulig verksted(er) i Trøndelag (Blindheim 1999:86; Petersen 1919:79). Sverd K/1950 

grav IVa sitt voksne liv kan derfor knyttes til Norge. Fordi Sverd K/1950 grav IVa kan 

betegnes som et praktsverd er det plausibelt at det har vært en del av et miljø i det høyere 

sosiale sjikt i samfunnet. På bakgrunn av dette kan man argumentere for at en sosial rolle i 

sverdets liv har vært å delta i samfunnslivet ved å være til pryd for sin eier i offentlige 

sammenhenger og fungere som meningsskapende gave (se diskusjonen i kap. 3.2.1.1.). Den 

mønstersmidde klingen indikerer i tillegg at sverdet hadde gode egenskaper som kampsverd. 

Det kan derfor tenkes at sverdet hadde, eller ble tiltenkt, en karriere som et redskap til bruk i 

kamprelaterte situasjoner.  

Død: Graven Sverd K/1950 grav IVa er lagt i er betegnet som under middels rik (Blindheim et 

al. 1999b:21). Tilstanden til sverdet i graven er meget usedvanlig i forhold til de øvrige 
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våpnene i analysen. Ved utgravningen ble sverdet funnet i syv deler som har vært 

sammenbøyd (Blindheim 1995:63). Sverdet må altså ha blitt varmet opp, slått og/eller bøyd i 

forkant av begravelsen og lagt ned med denne formen. Lignende behandling av sverd er påvist 

i to andre graver fra Kaupang (Blindheim et al. 1999a:26), og fenomenet er ellers kjent fra 

hele landet, spesielt i branngraver (Shetelig 1912:181-196). Plasseringen av sverdet kan ikke 

redegjøres for i forhold til avdøde eller øvrige gjenstander. Deler av skjelettet er bevart, blant 

annet en hodeskalle med tenner som indikerer at avdøde har vært omkring 40 år da han døde 

(Blindheim et al. 1995:121). Sverd K/1950 grav IVa er i særstilling som eneste sverd av JP 

type E på Kaupang (Blindheim 1999:72).  

Den sosiale biografien: Når et sverd blir funnet bevisst sammenbøyd i en grav er en 

tradisjonell tolkning innen arkeologien at våpenet er rituelt ”drept”.  I tråd med tolkningen om 

at våpen som er bøyd eller ødelagt på noe vis er uttrykk for rituelle drap, kan derfor Sverd 

K/1950 grav IVa sin behandling forut for begravelsen tolkes som dreping av våpenet. En 

tolkning av at en gjenstand har blitt drept, impliserer også at gjenstanden har levd. Det kan 

derfor argumenteres for at Sverd K/1950 grav IVa i vikingtid har vært oppfattet som en 

levende ting før det ble gravlagt. Sverdet kan ha blitt forstått til å inneha en livskraft som man 

mente lå i sverdets karakteristiske form. Ved å bøye bladet slik at det ikke lenger kunne 

brukes som våpen i kamp kan man på så måte ha brutt denne livskraften. Formålet med dette 

drapet kan ha vært at sverdet skulle følge sin eier i døden. De etterlatte kan ha hatt en 

oppfatning om at dette var en nødvendig handling for å sikre at våpenet forble i avdødes eie, 

også i det hinsidige. Det kan derfor argumenteres for at Sverd K/1950 grav IVa var avdødes 

personlige eiendel. Imidlertid er ikke plasseringen av sverdet i graven gitt, men i dette tilfellet 

fremholder jeg at dette er av mindre betydning for tolkningen av sverdet som eiendel eller 

gave.  

Hvis vi anser Sverd K/1950 grav IVa som en gjenstand med en livskraft, kan det også forstås 

som en personliggjort ting hvor mennesker har forestilt seg at våpenet har hatt menneskelige 

egenskaper. Dette forutsetter at sverdet har hatt en evne til å skape en effekt på omverden. 

Denne muligheten kan Sverd K/1950 grav IVa forstås å ha hatt gjennom sin deltagelse i kamp 

og ved andre, sosiale anledninger. Det kan derfor betraktes som en aktør (Fowler 2004:59; 

Gell 1998; Gosden 2005; Kopytoff 1986).  
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Dateringen av graven er satt til 900-1000 e.Kr basert på spydhodet i graven (Stylegar 

2007:117). Sverd K/1950 grav IVa er imidlertid datert til 800-tallet (Stylegar 2007:117). Det 

kan derfor argumenteres for at Sverd K/1950 grav IVa hadde nådd en høy alder da det ble 

gravlagt, og ble oppfattet som antikt. Det kan ha vært et klenodium eller arvegods. Dette 

indikerer at sverdet ble regnet som ekstraordinært. Den sosiale biografien til Sverd K/1950 

grav IVa belyser således flere betydningsfulle aspekter som gjør det plausibelt å anta at 

sverdet har hatt et dypt og rikt meningsinnhold, og en kompleks livshistorie. 

3.2.2.4. Spyd K/VI grav Ib 

Fødsel: Spyd K/VI grav Ib er karakterisert som av JP type E, figur 13, lik BS type VI.3A 

(Heyerdahl-Larsen 1995:30; Stylegar 2007:123). Bladet har ”fiskebeins”damascering og furer 

er påvist på falen (Heyerdahl-Larsen 1995:30). Levetiden til Spyd K/VI grav Ib er satt til 

mellom 800 og 850/900 e.Kr. (Solberg 1984:64; Stylegar 2007:119).  

Voksenliv: Typen Spyd K/VI grav Ib tilhører har en mindre utbredelse, med funn fra Norge, 

men også østover i Finland og Russland (Petersen 1919:28). Den er særlig utbredt i 

kystområder (Solberg 1984:74). Spyd K/VI grav Ib sine tekniske og dekorative egenskaper i 

form av det mønstersmidde bladet, kan indikere at det har blitt til i et spesialisert verksted av 

profesjonelle smeder (Solberg 1984:73). På bakgrunn av kvalitet og typens utbredelse på 

kysten ved handelsruter og handelssentre mener Solberg (1984:76) at typen må være 

produsert utenfor Norge, antagelig på kontinentet. Også Heyerdahl-Larsen (1999a:94) anser 

spydet som importert. Store deler av Spyd K/VI grav Ib sitt voksenliv kan derfor knyttes til 

utlandet, og det kan ha reist langt og sirkulert i store deler av Norge, ikke bare i 

lokalsamfunnet på Kaupang. Type BS VI.3A har trolig også vært brukt som forbilde for andre 

spydtyper (Solberg 1984:77). Dette indikerer at selve typen og Spyd K/VI grav Ib har vært 

ansett som ettertraktet og velkjent. Spydet må derfor betraktes som noe mer enn et ordinært 

våpen, og det er derfor plausibelt at det har hatt tilleggsfunksjoner utover å ha blitt brukt i 

kamp. På de såkalte Osebergrevlene er det avbildninger av spyd som blir båret i det som trolig 

er en høytidelig prosesjon (Ingstad 1992:235). Spyd K/VI grav Ib kan ha deltatt i lignende 

sosiale begivenheter og blitt brukt ved særskilte sosiale anledninger.  

Død: Graven Spyd K/VI grav Ib er lagt i er betegnet som en middels rik grav (Blindheim et al. 

1999b:16). Spydet har vært plassert tett ved et sverd og en øks (Heyerdahl-Larsen 1995:30). 
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Spydet må ha vært lagt ned nær avdøde. Dette kan tas som et signal på at spydet kan ha vært 

avdødes eiendel. 

Den sosiale biografien: Et vesentlig aspekt ved Spyd K/VI grav Ib er at det har damascering 

på bladet. Mønstersmidde spyd har tidligere blitt sett på som en ytterst sjeldenhet, men i de 

senere årene har teknikken i økende grad blitt påvist også på spyd (Solberg 1984:164). 

Allikevel må Spyd K/VI grav Ib betraktes som sjeldent i forhold til dekor og utseende på spyd 

på Kaupang, da kun ett annet vikingtidsspyd (av til sammen 33 spyd fra Bikjholberget og 

Lamøya) har mønstersmidd blad (Heyerdahl-Larsen 1999a:91-107). Seks spyd av JP type E er 

kjent fra Kaupang, men kun to av dem tolket som importert (Heyerdahl-Larsen 1999a:98). På 

bakgrunn av dette kan det argumenteres for at Spyd K/VI grav Ib har vært et unikt og 

iøynefallende spyd i lokalsamfunnet, og langt mer kostbart enn flerparten av spydene på 

Kaupang. Det mønstersmidde bladet har gitt det et særegent og estetisk sett vakkert utseende 

som ville ha blitt lagt merke til. I kraft av å være en importert gjenstand har trolig spydet også 

fått en viss anseelse og beundring hos lokalbefolkningen på Kaupang. Avstanden mellom 

produksjonssted og begravelsessted taler også for at Spyd K/VI grav Ib kan ha hatt et langt liv 

med mange stopp underveis og mange eiere, noe som igjen kan ha ført det inn i en rekke 

hendelser og situasjoner som har bidratt til å gjøre Spyd K/VI grav Ib til en meningsfylt ting. 

3.2.2.5. Sverd K/XXa  

Fødsel: Sverd K/XXa skiller seg markant fra øvrige våpen i denne analysen, da det har vært 

omgjort og derfor tilhører en sverdtype som er vanskelig å stadfeste. Opprinnelig kan 

underhjaltet ha lignet JP type W, fig. 123., men dette kan ikke fastslås med sikkerhet 

(Heyerdahl-Larsen 1995:48). Overhjaltet er mye spinklere i form og tykkelse enn underhjaltet 

og kan være tilnærmet lik JP særtype fig. 55 (Heyerdahl-Larsen 1995:48). Denne særtypen må 

settes tilbake til sen merovingertid (Petersen 1919:65) og er med på å vanskeliggjøre en 

datering av sverdet. De endringene sverdet har gjennomgått gjør at sverdets proveniens blir 

vanskelig å plassere, fordi de ulike delene som er satt sammen kan komme fra vidt 

forskjellige steder. Blindheim (1999:71) har typebestemt sverdet til å være av JP type H i en 

samlet oversikt over sverdfunn fra Kaupang. En utdypende diskusjon om typebestemmelsen 

er imidlertid ikke gitt. Jeg velger derfor heller å forholde meg til den nyeste tolkningen av 

Stylegar (2007:127) som i stedet karakteriserer Sverd K/XXa som av typen “Mannheim”. 
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Sverdets levetid kan med dette settes til mellom ca. 800 og 850 e.Kr. (Stylegar 2007:127). 

Klingen er forøvrig tveegget og har “fiskebeins”damascering på den øvre delen (Heyerdahl-

Larsen 1995:48). Jeg har selv undersøkt sverdet. Underhjaltet må karakteriseres som svært 

vakkert dekorert og vitner om en presis og dyktig smed. Jeg vil føye meg til Blindheim og 

Heyerdahl-Larsen (1999b:24) som betegner sverdet som et praktsverd. Det er også 

karakterisert som defekt (Blindheim et al. 1999b:24). En utdypende forklaring på hvorfor 

sverdet anses som defekt og uegnet som kampvåpen er imidlertid ikke gitt (Blindheim et al. 

1999b:24). 

Voksenliv: En gang oppstod en stikkvei i sverdets liv da det gjennomgikk formmessige 

endringer. Underhjaltet hadde opprinnelig bestått av uornert bronse, men senere har det fått et 

lag med stripeornering i bronse på jern – se figur 2 og 3 (Heyerdahl-Larsen 1995:48). Hvilke 

følger endringene fikk i forhold til hvordan folk oppfattet sverdet rent utseendemessig, samt 

dets meningsinnhold og tekniske egenskaper er vanskelig å klargjøre. Det sentrale er 

imidlertid at Sverd K/XXa  nettopp har gjennomgått endringer, som kanskje har endret på den 

karrieren sverdet var ment å ha, og også hvem som fikk ha det i eie. Ut fra typebestemmelsen 

av sverdet som ”Mannheim”, har Sverd K/XXa trolig blitt til på kontinentet, antagelig på 

frankisk område (Martens 2006). Typen er påvist blant annet i Sverige, Danmark og Nord-

Tyskland. I Norge er den kun påvist i fåtall (Jakobsson 1992:211,222). Det er dermed grunn 

til å anta at Sverd K/XXa har reist langt før det ble gravlagt på Kaupang. Fordi sverdet regnes 

å være uegnet til å slåss med, er det også plausibelt at dets karriere, i etterkant av de 

formmessige endringene, kan kobles til andre aspekter enn kampbruk.   
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Figur 2. Sverd K/XXa. Til venstre; opprinnelig underhjalt i uornert bronse. Foto av Nora Furan 

 

Figur 3. Sverd K/XXa. Underhjaltet med stripeornering i bronse på jern. Foto av Nora Furan 
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Død: Graven Sverd K/XXa er lagt i er karakterisert som under gjennomsnittelig rik i forhold 

til øvrige graver på Kaupang (Blindheim et al. 1999b:17). Mye tyder på at sverdet ikke er lagt 

ned fullstendig; det manglet trolig allerede ved nedlegging ca 10 cm av enden på klingen 

(Heyerdahl-Larsen 1995:48). Våpenet er i særstilling som gjenstand i graven, da kun en liten 

kniv var blitt lagt ned i tillegg. Den døde var lagt i en kiste, og sverdet var blitt plassert langs 

med venstre kisteside (Heyerdahl-Larsen 1995:48). Kista kan opprinnelig ha hatt en bredde på 

70 cm og en lengde på 60-70 cm eller 80-90 cm (Heyerdahl-Larsen 1999b:101). Ettersom 

kista er relativt liten har det blitt foreslått at avdøde i graven neppe har vært et voksent 

individ, men heller et barn på om lag tre år (Blindheim et al. 1995:119). I så fall har ikke den 

døde selv eid og brukt sverdet. Sverd K/XXa må derfor i stedet tolkes som en gave fra de 

etterlatte. Blindheim og Heyerdahl-Larsen (1999b:24) foreslår at sverdet kan ha vært 

arvegods.  

Den sosiale biografien: Fordi Sverd K/XXa utviser klare tegn på å ha blitt omgjort, og således 

fått endret form og fremtreden, vises det til en spesiell livshistorie. At omgjøringen har fått  

innvirkning på uttrykket og forståelsen av sverdet for omverden synes åpenbar, men usikkert i 

hvor stor grad. Om årsaken til endringene skyldes ønske om tekniske forbedringer, eller om 

det er utseendemessige faktorer som har spilt inn – og om resultatet av endringene har vært 

oppfattet som positive eller negative, kan vanskelig avgjøres. At sverdets økonomiske verdi 

ble svekket da det ikke lenger kunne benyttes som kampsverd er en mulighet. Dette aspektet 

kan ha spilt en rolle i avgjørelsen om å gravlegge det med et barn. Dette må imidlertid ikke 

være tilfellet. Sverdet kan ha hatt et dypt meningsinnhold og en høy sosiokulturell verdi som 

overgikk de manglende tekniske kvalitetene. Ettersom sverdet har blitt omgjort og fordi det 

tilhører en meget sjelden sverdtype i Norge har trolig sverdet skilt seg ut som våpen på 

Kaupang. Hvis Sverd K/XXa har levd storparten av livet sitt på Kaupang, er det plausibelt at 

mennesker der har husket at sverdet så annerledes ut før. De kan også ha hatt sverdets tidlige 

liv og gjerninger i minne. Damasceringen på klingen indikerer at sverdet en gang har vært et 

godt våpen å kjempe med og det kan derfor ha deltatt i kampsituasjoner tidlig i livet. Det er 

derfor en plausibel tanke at den sosiale rollen og det meningsinnholdet sverdet hadde før 

omgjøringen kan ha fortsatt og hatt innvirkning og betydning, slik at sverdet forble en 

verdifull gjenstand selv etter at det ble ubrukelig som kampvåpen. Det kan ha vært disse 

aspektene som har vært avgjørende for at Sverd K/XXa ble gitt til den døde. At man har æret 

tapet av et så ungt individ med en gjenstand av høy verdi synes plausibelt. De formmessige 
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endringene sverdet har gjennomgått kan også ha påvirket de bruksfunksjonene det har hatt i 

livet. På bakgrunn av at sverdet er betegnet som defekt, kan det ha hatt en annen rolle og 

funksjon sent i livet. Fra å ha vært et kampvåpen kan det siden ha hatt en rolle som et 

arvegods eller klenodium og blitt vist fram eller oppbevart som en særlig gjenstand. Den 

sosiale biografien til Sverd K/XXa demonstrerer dermed at den funksjonen, betydningen og 

verdien sverdet ble tillagt trolig ikke har vært lik gjennom hele livet, men vært i stadig 

endring og dialog. 

3.2.2.6. Sverd K/VI grav Ia     

Fødsel: Sverd K/VI grav Ia er typologisert som av JP type C (Heyerdahl-Larsen 1995:30). 

Sverdet er beskrevet som tveegget med massive hjalt (Heyerdahl-Larsen 1995:30; Petersen 

1919:66). Jeg vil etter egen studie karakterisere sverdet som svært lite forseggjort med en 

meget enkel form og framtreden. Knappen er særs tung og stor i forhold til underhjaltet og 

indikerer at sverdet er dårlig balansert. JP type C sverd er en av de aller tyngste sverdtypene 

fra vikingtid, med en vekt på opptil 1.896 kg, i følge Petersen (1919:66). Samlet sett gir Sverd 

K/VI grav 1a inntrykk av dårlige tekniske egenskaper, noe som indikerer at det neppe har vært 

et spesielt godt våpen å kjempe med. Levetiden til sverdet er satt til mellom ca. 775 og 850 

e.Kr. (Stylegar 2007:123).  

Voksenliv: Sverd K/VI grav Ia  tilhører en type som kanskje er den eldste av alle sverdtypene 

som ble produsert i stort antall i Norge (Martens 2006:226). C-sverd er påvist over hele 

Norge, i høy grad på Østlandet, men i liten grad på Vestlandet (Blindheim 1999:74; Petersen 

1919:68). Typen er også funnet utenfor Norge, men i fåtall (Jakobsson 1992:208; Petersen 

1919:69). Ut fra typebestemmelsen er det derfor mye som taler for at Sverd K/VI grav Ia har 

sin opprinnelse og har levd størsteparten av livet sitt i Norge. Med tanke på den høye 

forekomsten av C-sverd på Østlandet er det plausibelt at opprinnelsen er å finne innenfor Øst-

Norge eller i Kaupang-området. Dette utelukker imidlertid ikke at det kan ha reist langt, men 

at Sverd K/VI grav Ia sitt liv i hovedsak bør knyttes det lokale samfunnet. Vekta til Sverd 

K/VI grav Ia er vesentlig stor. Det kan derfor argumenteres for at sverdet ikke har vært et 

ideelt våpen for enhver mann, og kun har vært benyttet av noen få med styrke nok å bruke det 

kontrollert. De øvrige tekniske egenskapene til sverdet er også svake, og kan signalisere at 

sverdets karriere i deler av livet ikke primært har vært koblet kamp. Dette utdypes i 
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diskusjonen.  

Død: Graven Sverd K/VI grav Ia er lagt i er karakterisert som middels rik (Blindheim et al. 

1999b:16). Sverdet var plassert over en øks, ved siden av en mønstersmidd spydspiss 

(Heyerdahl-Larsen 1995:30). Avdødes plassering er ikke mulig å påvise med sikkerhet, men 

et bevart bein funnet like ved sverdgrepet antyder at sverdet lå tett på avdøde. Plasseringen 

kan derfor indikere at Sverd K/VI grav Ia skal betraktes som den dødes eiendel. Imidlertid 

taler andre faktorer for at dette ikke er tilfellet. Dette utdypes nedenfor. En vekt datert til 860-

1000 e.Kr. er den yngste daterte gjenstanden i graven (Stylegar 2007:123). Graven kan derfor 

ikke ha blitt anlagt før tidligst 860 e.Kr. Sverdets levetid er satt til ca. 775-850 e.Kr. Det kan 

derfor argumenteres for at Sverd K/VI grav Ia hadde nådd en høy alder og ble oppfattet som 

antikt da det ble gravlagt. Teoretisk sett kan det ha vært mer enn hundre år gammelt ved 

nedlegging, men i praksis også bare et par ti-år gammelt. Sverd K/VI grav Ia er eneste sverd 

av type C på Kaupang og således i særstilling (Blindheim 1999:74). 

Den sosiale biografien: Sverd K/VI grav Ia skiller seg fra de andre sverdene gravlagt på 

Kaupang med sin enkle form og utseende, men også tekniske egenskaper. Sverdet er av den 

tyngste sorten, og det er heller ikke spesielt smidig da det ikke har damascering. Ut fra dette 

kan en argumentere for at det av den grunn ikke var et av de mest ettertraktede sverdene å eie, 

i hvert fall ikke på det tidspunktet graven ble anlagt. Dette kan også forklare den svake 

forekomsten av C-sverd på Kaupang. Med tanke på de øvrige våpnene i grav K/VI grav I, 

særlig det damascerte spydet, er det neppe noen økonomisk mangel som er årsaken til at ikke 

et nyere og bedre teknisk sverd er begravd med den døde. Valget med å legge ned Sverd K/VI 

grav Ia er derfor neppe et tegn på at de etterlatte har ønsket å legge ned noe som var rimelig 

og lite kostnadskrevende.  

Alderen på sverdet da det ble gravlagt er et viktig aspekt i forhold til selve nedleggelsen. 

Dette kan gi et signal om hva slags type ting Sverd K/VI grav Ia var ment som ved 

gravleggingen. Som nevnt kan plasseringen av sverdet indikere at det er avdødes eiendel. En 

faktor som svekker denne tanken er at avdøde eller avdødes etterlatte sannsynligvis har 

kunnet eie/gi et litt bedre kvalitetsmessig sverd enn hva Sverd K/VI grav Ia kan betraktes som. 

Fordi sverdet i tillegg kan tolkes som antikt ved nedleggelsen kan det argumenteres for at 

Sverd K/VI grav Ia heller skal forstås som en gave fra de etterlatte. Det kan ha blitt bevart og 

 42

 



 

hatt en viktig rolle som et klenodium med en stor verdi og blitt framvist ved særskilte 

anledninger. Det kan således ha blitt betraktet med stor anseelse av alle involvert både før og 

etter begravelsen. Andre teknisk bedre sverd har vært tilgjengelige da avdøde levde og da 

graven ble anlagt, noe som underbygger min påstand om at Sverd K/VI grav Ia ble valgt som 

gravgjenstand fordi det innehadde kvaliteter som overgikk de rent kamptekniske. Biografien 

indikerer med dette at ikke bare praktsverd, men også utseendemessig enkle og lite 

forseggjorte sverd, kan ha hatt et kompleks meningsinnhold og en høy status – som nettopp 

har gjort dem til velegnede gravgjenstander. 

3.2.2.7. Øks 1. K/1954 grav IXb 

Fødsel: Øks 1. K/1954 grav IXb er karakterisert som lik JP type K (Blindheim 1995:83). Øks 

av K-typen er generelt beskrevet som slank i formen, smal i bredden og med et relativt langt 

blad (Petersen 1919:44). Typen tilhører yngre vikingtid, og levetiden til Øks 1. K/1954 grav 

IXb kan settes til mellom 900 og 1000 e.Kr. (Stylegar 2007:121) 

Voksenliv: JP type K er regnes å være av sikker nordisk opprinnelse (Nørgård Jørgensen 

1999:180). Fordi produksjonen av enkle økser ikke kan sies å kreve særlig spesialiserte 

verksteder, kan Øks 1. K/1954 grav IXb ha blitt til og levd i lokalområde i og rundt Kaupang. 

Det er en faglig diskusjon om hvilke bruksfunksjoner de ulike øksetypene kan ha hatt 

(Heyerdahl-Larsen 1999b:101; Liestøl 1982IV; Petersen 1919:36). Spørsmålet dreier seg om 

øksene skal forstås som redskap til trevirke og lignende eller som våpen. I forhold til K-typen 

velger jeg å følge Liestøl (1982IV) sin tolkning av typen som en våpenøks. Dette utelukker 

ikke at den også kan ha blitt brukt som arbeidsedskap, og Liestøl (1982IV) tar da også avstand 

fra et strengt skille mellom våpen og arbeidsøks. Han hevder allikevel at typens primære 

bruksområde var som våpen i kamp. Jeg fremholder derfor at Øks 1. K/1954 grav IXb sin rolle 

og karriere i samfunnet har vært koblet rollen som våpen, og at den utad i folks øyne ble 

ansett som ett våpen og ikke et redskap. 

Død: Øks 1. K/1954 grav IXb er lagt i en grav som er betegnet som meget rik (Blindheim et 

al. 1999b:19). Øksa skiller seg ut som gjenstand i graven den har kommet i. Dette skyldes at 

de øvrige gjenstandene, spesielt et par ovale spenner, i all hovedsak er regnet som typiske 

kvinnelige attributter (Blindheim 1995:83). Avdøde er derfor tolket som en kvinne 

(Blindheim 1995:83). Plasseringen av øksa i graven kan ikke påvises (Blindheim 1995:83) og 
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en tolkning av den som en eiendel eller en gave blir derfor vanskelig. Det må legges til at 

enda en øks, også av JP type K, ble funnet ett stykke bortenfor de øvrige gjenstandene, men at 

den likevel ble regnet som å tilhøre det samme gravkomplekset (Blindheim 1995:83). 

Den sosiale biografien: Øks 1. K/1954 grav IXb sin biografi er noe enestående fordi den i 

motsetning til de øvrige våpnene analysert i denne avhandlingen er gravlagt med en kvinne. 

Forståelsen av øksa må sees i forhold til dette, men den må også tolkes som en uavhengig 

ting. Dette vil i det følgende diskuteres. I forhold til grav K/1954 grav IX støtter Heyerdahl-

Larsen (1999b:101) først en tolkning av type K som en våpenøks, men sett i lys av avdødes 

kjønn, mener hun at den helst skal sees på som redskapsøks. Denne tolkningen ser jeg bort fra 

fordi den bygger på en automatisk slutning mellom gjenstanden og avdøde hvor tolkningen av 

øksa er skyggelagt en tolkning om at kvinner ikke kan gravlegges med våpen og at øksa 

derfor ikke kan være en våpenøks. Heyerdahl-Larsens (1999b:101) tolkning av Øks 1. K/1954 

grav IXb som en redskapsøks synes for øvrig å påvirke hennes tolkninger av andre K-økser på 

Kaupang som redskapsøkser, også de fra mannsgravene. Dette på tross av at hun ellers følger 

Liestøls tolkninger (1982IV).  

Ni andre kvinnegraver fra Kaupang har inneholdt øks, men disse regnes som rimelig sikre 

redskapstyper (Blindheim 1999:101). På så måte skiller grav K/1954 grav IX seg ut med å ha 

to økser som høyst sannsynlig er primære våpenøkser. I tillegg må det nevnes at det er påvist 

spyd i to kvinnegraver fra Kaupang og skjold i to andre (Stylegar 2007:84). Det må påpekes at 

ingen av disse gravene har kunnet inngå i analysen, da de av ulike årsaker ikke tilfredsstiller 

kriteriene satt for valget av graver i oppgaven. Kvinnegraver med våpen og redskaper som 

tradisjonelt knytter seg til mannsgraver er påvist også andre steder i Norge (Dommasnes 

1982:77; Hernæs og Holck 1984; Stylegar 2007:84).  

I forbindelse med automatiske slutninger mellom ting og avdøde, vil jeg trekke inn ett 

gravfunn fra Hedmark. Gravmaterialet bestod av et sverd, en øks, et spyd og en skjoldbule 

(Hernæs et al. 1984:34). Den døde kunne på bakgrunn av skjelettrester kjønnsbestemmes til 

en kvinne som har vært omlag 18-19 år da hun døde (Hernæs et al. 1984). Tolkningen av 

denne graven preges av å bevise/motbevise teorien fremmet ved påvising av funnet i år 1900 

om at avdøde var en skjoldmøy (Hernæs et al. 1984:31). Skjoldmøyer nevnes i sagaene som 

stridende kvinner på lik linje med menn. Fordi kvinnen ut fra kroppsvekt og lengde ikke har 

 44

 



 

vært ansett som fysisk kapabel til delta i kamp blir denne teorien tilbakevist av arkeolog Per 

Hernæs og anatomiprofessor Per Holck (1984:36,38). I stedet tolkes kvinnen som et 

menneskeoffer (Hernæs et al. 1984:36,38). Her er fokus hovedsakelig rettet mot hvem 

kvinnen i graven kan ha vært og hvorfor hun har fått våpen med seg i graven. Svært liten 

oppmerksomhet er gitt selve våpnene. En sosial biografisk analyse av våpnene i graven kunne 

ha vært interessant og kanskje bidratt til en økt forståelse for graven som helhet. Graven er 

forøvrig ikke inndratt i avhandlingens analyse på grunn av mangelfull dokumentasjon.  

Graven fra Hedmark utgjør dermed en relevant parallell til graven fra Kaupang og til Øks 1. 

K/1954 grav IXb. Den viser at våpen også kunne bli begravd med kvinner, om enn i sjeldne 

tilfeller. Jeg vil her også nevne en dobbeltgrav fra Gerdrup på Nordsjælland i Danmark hvor 

et spyd var gravlagt med den døde som ut fra osteologisk bestemmelse var en kvinne 

(Christensen og Bennike 1983:9-11). Hedmarksgraven er også et eksempel på det jeg vil 

betrakte som en noe kjønnsmessig tolkning: menneskeoffer synes som eneste mulige 

forklaring siden man har konkludert med at våpnene ikke kan ha vært avdødes egne. Hadde 

avdøde vært en mann, som man ut fra kroppsform antok ikke har vært sterk nok til å være 

våpenfør, synes det sannsynlig at avdøde ville blitt tolket mer positivt – for eksempel at 

våpnene var gaver fra de etterlatte for å symbolisere krigerideologi. Andre forslag om 

bakgrunnen for våpens tilstedeværelse i kvinnegraver har kommet de senere årene, hvor blant 

annet kvinnegraver med spyd er tolket som “valkyrie-symbolisme” (Stylegar 2007:84).  

Om Øks 1. K/1954 grav IXb ble ansett som en gave eller eiendel ved nedleggelsen og hva 

dens rolle kan ha vært i forhold til avdøde kan ikke avgjøres med sikkerhet. Funksjonene til 

våpenet kan ha vært mange. Øks 1. K/1954 grav IXb kan ha blitt benyttet i kamp eller båret i 

tilfelle voldelige situasjoner. Øksa kan også ha hatt tilleggsfunksjoner ikke direkte koblet 

kampbruk. Selve nedleggelsen av Øks 1. K/1954 grav IXb i graven må uansett forstås som en 

bevisst og reflektert handling – våpenøksa var nettopp ment å plasseres ved den døde og er 

ikke et resultat av en tilfeldighet. Som nevnt er det vanskelig å si noe om øksa har vært ment 

som gave eller eiendel ut fra at plasseringen av den i graven ikke kan påvises. Jeg vil 

imidlertid hevde at muligheten for at våpenet tilhørte avdøde selv er like stor som at den har 

vært gitt i gave. Vi vet at våpen ut det arkeologiske materialet var et typisk mannlig attributt i 

vikingtid. I forhold til kvinner og våpen vet vi imidlertid lite. Vi må derfor være åpne for også 

kvinner kan ha hatt et meningsfylt forhold til våpen og at de også kan ha tatt i bruk våpen til 
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kjempe med. Vikingtidssamfunnet var et utpreget voldelig samfunn. At alle hadde en viss 

forståelse for bruk av våpen synes plausibelt, selv om ikke alle var krigere eller våpenføre til 

daglig. Den sosiale biografien til Øks 1. K/1954 grav IXb, spesielt den siste livsfasen, belyser 

således at våpen nettopp kan kobles til begge kjønn og ikke utelukkende skal betraktes som en 

gjenstandsgruppe tilhørende den mannlige sfære. 

3.2.2.8. Spyd K/XIa 

Fødsel: Spyd K/XIa er karakterisert som av BS type VII.2C (Stylegar 2007:125). Den har et 

meget kort og lite blad og en enkel form og utseende (Heyerdahl-Larsen 1995:36). Selve 

typen Spyd K/XIa tilhører kan imidlertid være mer teknisk og dekorativt avansert, med 

mønstersmidde blad og/eller med innlegg av edle metaller (Solberg 1984:109). Levetiden til 

Spyd K/XIa er satt til mellom 900-1000 e.Kr. (Solberg 1984:98; Stylegar 2007:125).   

Voksenliv: Det er en generell oppfatning blant forskere om at spydspisser funnet i Norge kun 

med få unntak er produsert her hjemme. Man mener de heller er resultat av import eller 

videreutvikling etter kontinentale spydtyper (Heyerdahl-Larsen 1999a:97; Solberg 1984). BS 

type VII.2C er tolket som en norsk videreutvikling (Solberg 1984:109). Spydtypen er i Norge 

særlig kjent i innlandsfylkene på Østlandet, og er også påvist over store deler av Europa 

(Heyerdahl-Larsen 1999a:96; Solberg 1984:99). På bakgrunn av den enkle formen til Spyd 

K/XIa, som i følge Solberg (1984:109) ikke har krevd spesialiserte verksteder, kan det tenkes 

at Spyd K/XIa ble til, og kanskje levde, i Kaupang eller nærliggende områder. Karrieremessig 

er det grunn til å anse at spydet primært har hatt en rolle som kampvåpen framfor å ha blitt 

framvist og brukt ved særskilte anledninger.  

Død: Spyd K/XIa er lagt ned i det som er tolket som en middels rik grav (Blindheim et al. 

1999b:16). Spydet har trolig blitt plassert nedenfor føttene til avdøde, ved siden av blant annet 

en sigd, en jerngryte og en bryne. En øks og et skjold var plassert andre steder i graven 

(Heyerdahl-Larsen 1995:36). Ut fra plasseringen i forhold til båtens sider (Heyerdahl-Larsen 

1995:36) har trolig kun selve spydspissen blitt lagt ned, uten skaftet. Plasseringen av spydet 

sammen med andre gjenstander enn de øvrige våpnene, og ikke i umiddelbar nærhet til 

avdøde, indikerer at spydet har vært gitt i gave og ikke er den dødes eiendel. 

Den sosiale biografien: Spyd K/XIa skiller seg ikke merkbart ut i graven, verken som våpen 
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eller som spyd. Det er enkelt i utseende, og kan på mange måter sees på som et standard 

kampvåpen. Det er derfor sannsynlig at store deler av livet og karrieren til våpenet har vært å 

bistå sin eier og delta i kamphandlinger. Det er kanskje mindre sannsynlig at den har vært noe 

form framvisningsvåpen, selv om dette ikke kan utelukkes. Form, utseende, opprinnelsessted 

og det faktum at våpenet ikke kan sies å ha vært spesielt gammelt da det ble gravlagt, taler for 

at Spyd K/XIa neppe ble sett på som et ekstraordinært eller unikt våpen. For de etterlatte kan 

imidlertid en privat betydning og verdi ha eksistert, og som nettopp gjorde at det ble valgt til å 

følge den døde. Selve nedleggelsen må uansett forstås som en meningsfylt og reflektert 

handling. Jeg vil for øvrig vise til diskusjonen i kapittel 3.2.2.2. om at enkel form ikke må 

bety det samme som tomt meningsinnhold. Andre aspekter ved spydet som ikke kan belyses 

ut fra det arkeologiske materialet direkte – slik som spydets hendelsesliv – kan ha ført til 

mange historier om dets gjerninger og bidratt til å gjøre Spyd K/XIa både kjent og verdifullt. 

Vi må derfor være åpne for at den sosiale biografien kan ha vært langt mer kompleks enn hva 

vi umiddelbart får inntrykk av. 

3.2.2.9. Skjold K/1950 grav Ic 

Fødsel: Skjold K/1950 grav Ic er karakterisert som lik type R564 (Blindheim 1995:61). Typen 

er svært enkel i formen og er en av de eldste skjoldtypene fra vikingtid (Heyerdahl-Larsen 

1999b:104; Rygh 1999:30). Skjold K/1950 grav Ic sin levetid kan settes til mellom ca. 800 og 

850 e.Kr. (Stylegar 2007:117). 

Voksenliv: I forhold til hendelser i livet til Skjold K/1950 grav Ic kan det fastslås med rimelig 

sikkerhet at skjoldet har vært brukt i kamp. Dette indikeres av hull i selve bulen (trolig etter 

pil) og klare tegn på reparasjoner på baksiden – se figur 4 (Blindheim 1995:61). Det kan 

derfor argumenteres for at skjoldet har deltatt i kamphandlinger og voldelige episoder, 

antagelig mer enn en gang i sitt voksne liv. Reparasjonene indikerer gjenbruk og et ønske om 

å bevare den, men det er vanskelig å si noe om hvor lenge skjoldet har vært i bruk før det ble 

gravlagt. Det har imidlertid en livstid på kun opptil 50 år. Den manglende (synlige) 

utsmykning på skjoldet og dets nokså slitte fremtoning antyder at Skjold K/1950 grav Ic tjente 

som kampvåpen, snarere enn å ha blitt brukt til framvisning. Skjoldets karriere kan derfor ha 

vært å tjene som forsvarsvåpen i kamp.  
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Figur 4. Skjold K/1950 grav Ic. Tegn på reparasjon og bruksspor (”metall-lapp” og hull i siden). Foto 

av Nora Furan 

Død: Det er ikke gitt noen karakteristikk av grav K/1950 grav I i forhold til rikdom. Skjold 

K/1950 grav Ic ble i graven funnet liggende oppå hjaltet til et sverd  og tett ved en spydspiss 

(Blindheim 1995:61). Skjelett mangler slik at noen nøyaktig plassering av skjoldet i forhold 

til avdøde ikke er mulig (Blindheim 1995:61). Skjoldets plassering nær ved andre våpen kan 

imidlertid signalisere at skjoldet har vært avdødes eiendel. Skjold av typen R564 er kun 

registrert i en annen grav fra Kaupang (Heyerdahl-Larsen 1999b:103). Dette kan imidlertid 

ikke tas til inntekt for at Skjold K/1950 grav Ic skilte seg ut som skjold på Kaupang siden 

typen den tilhører er svært ordinær i vikingtid.  

Den sosiale biografien: Skjold K/1950 grav Ic utviser klare tegn på å ha blitt brukt i kamp og 

voldelige episoder minst en gang i sitt liv. På så måte skiller det seg fra de øvrige våpnene i 

denne analysen som det ikke har vært mulig å påvise eventuelle bruksspor på. Fordi skjoldet 

tilhører en type som har vært svært vanlig i vikingtid, og fordi formen er enkel og lite 

forseggjort, er det plausibelt at Skjold K/1950 grav Ic ble betraktet som et vanlig og lite 

markant skjold i sin samtid. Det synes derfor som at den verdien skjoldet har hatt i sin samtid 
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da heller skal kobles hendelser og situasjoner det har inngått i, og at det er dette som har vært 

avgjørende for hvorfor Skjold K/1950 grav Ic ble valgt som gravgjenstand. 

3.2.3. E18-prosjektet, gravfeltet på Gulli 

Gravfeltet på Gulli er et av de største fra vikingtid på Østlandet. Gravene er datert mellom ca. 

700 og 1050 e.Kr og omfatter både båtgraver og kammergraver, alle inhumasjonsgraver  

(Gjerpe 2005b:26). Bevaringsforholdene har vært varierende og skjellettene er svært dårlig 

bevart (Gjerpe 2005b:26). Flerparten av gravene har fotgrøft, noe som trolig indikererer at de 

opprinnelig var hauglagt (Gjerpe 2005c:134).  

Jeg har valgt å undersøke grav C53660. Denne er godt dokumentert og har gode beskrivelser 

av gjenstandsmaterialet. Graven er datert til 875-925 e.Kr. (Gjerpe 2005a:60). 

Gjenstandsmaterialet bestod blant annet av et sverd (JP type L), en øks (JP type E), en sigd, 

en kjele av jern (R731), en kniv av jern, en celt av jern (R 401), en remspenne/beltespenne av 

jern, en nøkkel av jern, et skrin, en smietang av jern og en hammer av jern. Utstyrsmessig er 

dette en av de rikeste på Gulli (Gjerpe 2005c:135). Avdøde er tolket som en mann som har 

vært lagt i en båt (Gjerpe 2005a:60). Jeg har valgt å analysere sverdet. Denne kan betegnes 

som et praktsverd og har trolig blitt importert fra angelsaksisk område. Import som et aspekt 

for meningsinnholdet til sverdet vil i den anledning diskuteres.  

3.2.3.1. Sverd C53660/1   

Fødsel: Sverd C53660/1 er karakterisert som tilnærmet lik JP type L (Gjerpe 2005a:62). Et 

metallbånd (vettrim) har sittet rundt grepet inn mot begge hjaltene. Disse kan ha vært 

dekorert, slik tilfellet er på andre eksemplarer av typen, men dette er ikke mulig å påvise 

(Gjerpe 2005a:62). Hvorvidt klingen har vært mønstersmidd er usikkert da klingen delvis er 

dekket av skjeden sin. JP type L sverd generelt kan beskrives som å ha svært krummede 

hjalter og en tredelt knapp. Typen kan også være rikt dekorert med innlegg av ulike metaller 

(Petersen 1919:112-113). L-sverd anses som praktsverd (Blindheim 1999:86). Den samme 

betegnelsen må derfor gis Sverd C53660/1. Sverdets levetid kan settes til mellom slutten av 

800-tallet og begynnelsen av 900-tallet e.Kr. (Petersen 1919:115). 

Voksenliv: JP type L har trolig sin opprinnelse i angelsaksisk område (Blindheim 1999:78; 
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Oakeshott 2002:4; Petersen 1919:115). Dette baserer seg på at en del L-sverd er dekorert med 

såkalt Trewhiddle-stil, som regnes som en klar angelsaksisk stiltype (Blindheim 1999:79). 

Typen har også en sterk utbredelse i England (Blindheim 1999:79; Oakeshott 2002:4; 

Petersen 1919:115). Enklere varianter av uten ornering kan muligens også antyde hjemlige 

etterligninger av typen (Petersen 1919:114). I forhold til Sverd C53660/1 kan det vanskelig 

sies om den skal regnes som import eller hjemlig etterligning, og ingen bestemmelse eller 

diskusjon er gjort i publikasjonen (Gjerpe 2005a). Jeg velger derfor å følge den generelle 

tolkningen av L-sverd og anser Sverd C53660/1 som importert. Et fremmedelement må 

uansett tilskrives sverdet. På bakgrunn av dette kan det argumenteres for at Sverd C53660/1 

har levd deler av sitt liv i det angelsaksiske samfunnet, og reist over store avstander før det 

kom til Vestfold og siden ble gravlagt på Gulli. Da Sverd C53660/1 også kan betegnes som et 

praktsverd er det plausibelt at det kan ha hatt tilleggsfunksjoner og ikke kun vært et redskap 

til vold. Det kan for eksempel ha blitt fremvist i forbindelse med sosiale begivenheter og 

inngått i viktige gaveutvekslinger.  

Død: Sverd C53660/1 er lagt ned i det som betegnes som en av de rikeste gravene på Gulli 

(Gjerpe 2005c:135). Avdødes plassering kan ikke avgjøres og da heller ikke sverdets 

plassering i forhold til denne (Gjerpe 2005a:61). Sverdet har heller ingen klar plassering i 

forhold til øvrige gjenstander. Det ligger ikke for seg selv, men heller ikke i direkte tilknyting 

til andre våpen eller andre typer gjenstander. Plasseringen gir derfor få signaler på om sverdet 

har vært ment som eiendel eller gave. 

Den sosiale biografien: Sverd C53660/1 har trolig blitt til og levd en del av sitt liv i 

angelsaksisk område. I så henseende må vi tenke oss at sverdet da har vært omgitt av den 

kulturen, religionen og levesettet som eksisterte der. Sverd C53660/1 kan ha blitt eid av en 

eller flere personer av angelsaksisk herkomst. Meningsinnholdet og den sosiokulturelle 

verdien sverdet ble tillagt ville være betinget av dette bakteppet. Selv om norrønt og 

angelsaksisk område begge kan plasseres under det som er kalt et fellesgermansk landområde, 

hvor likheter i tro og kultur er antatt, synes det likevel plausibelt at Sverd C53660/1 hadde en 

annen verdi og betydning for folk tidlig i livet enn hva det fikk senere. Sverdets 

meningsinnhold kan begge steder være koblet mer generelle aspekter for våpen som for 

eksempel makt og ære, men detaljene for dette kan ha vært svært forskjellig. Denne måten å 

forstå Sverd C53660/1 på illustrerer derfor tanken om at ting ikke har noen konstant verdi 
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eller mening, men at denne hele tiden er i bevegelse. Konteksten i form av landområder er her 

avgjørende, men også på lokalplan kan vi tenke oss at samme våpen har hatt forskjellig 

betydning og forhold til menneskene de omgav seg med. 

Import kan sees på som en stikkvei. Det er for eksempel mulig at Sverd C53660/1 opprinnelig 

ble tiltenkt et liv i angelsaksisk område, men at det forlot området via en eller flere gave- 

overrekkelse eller som følge av plyndringer. Motsatt kan importen også sees på som en del av 

sverdets karriere, hvor det nettopp ble til for å kunne bli gitt videre i gavesammenheng eller 

som ”salgsvare” til kunder i Norge. Sverd C53660/1 kan som en ikke-hjemlig ting ha fått 

status av dette, og hatt historier knyttet til seg som følge av en omfangsrik reisevirksomhet og 

mange eiere.  

3.3. Sammenfatning  

De sosiale biografiene til våpnene i analysen belyser en rekke aspekter og momenter ved 

våpnenes liv i vikingtid. I forhold til opprinnelsen til våpnene viser analysen at flerparten av 

våpnene trolig er blitt til i Norge/Skandinavia. Fem av våpnene er importerte, blant andre 

Sverd C53660/1 fra angelsaksisk område og Spyd K/VI grav Ib fra Kontinentet. Det kan 

argumenteres for at disse våpnene i en del av livet har hatt en annen sosiokulturell verdi enn 

våpnene som er hjemlig tilverket. Meningsinnholdet og forståelsen av våpnene hos de 

menneskene de omgav seg med kan siden ha endret seg i tråd med at våpnene ble en del av 

det norrøne samfunnet. Det kan også argumenteres for at våpen som har reist langt og har 

fremstått som vanskelig tilgjengelige har fått en høy anseelse og status i samfunnet, nettopp 

på grunn av sin geografiske og historiske bakgrunn. Biografiene indikerer at våpnene har hatt 

et skiftende meningsinnhold, betinget av hvilken samfunnsmessig og kulturell kontekst de var 

del av. Dette illustreres også av biografien til Sverd K/XXa. Sverdet har gjennomgått en 

stikkvei ved å bli radikalt endret på i formen. De formmessige endringene har trolig gjort 

sverdet defekt som kampvåpen. Det fremstår allikevel som et praktsverd. Sverdets biografi 

indikerer derfor at det har hatt forskjellig funksjon og betydning før og etter at det ble 

omgjort. Samtidig må ikke endringene ha ført til at sverdet ble tillagt noen mindre verdi. 

I forhold til våpnenes bruksfunksjoner og karriere i livet må vi anta at en rolle har vært koblet 

til våpenet som redskap til forsvar og kamp. Et nærliggende eksempel er Skjold K/1950 grav 

Ic som utviser klare tegn på å ha vært i flere kamprelaterte situasjoner. Flere biografier 
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indikerer imidlertid også at våpen kan ha hatt andre tilleggsfunksjoner en kun en rent 

kampteknisk. Praktvåpen som er plassert i meget rike graver og som har inngått i et høyt 

sosialt miljø, kan det for eksempel argumenteres for at har hatt en viktig rolle i 

gaveutvekslinger mellom folk. Andre våpen av høy kvalitet som utseendemessig skiller seg 

ut, slik som for eksempel Spyd K/VI grav Ib og Sverd C53660/1, kan også ha hatt en 

bruksfunksjon i form av å ha blitt framvist eller deltatt ved særskilte sosiale anledninger. Tre 

av våpnene i analysen, Skjold S11782e, Sverd K/1950 grav IVa og Sverd K/VI grav Ia kan det 

argumenteres for har vært antikke da de ble gravlagt. Dette kan indikere at disse våpnene har 

vært høyt verdsatt og regnet som spesielle og viktige våpen. Alderen på våpnene ved 

gravleggingen kan signalisere at disse våpnene har hatt en unik rolle og funksjon som 

arvestykke eller klenodium. Slike våpen kan ha blitt oppfattet som uavhendelige og holdt 

utenfor ordinær sirkulasjon (Weiner 1992:1-19). De to førstnevnte er betegnet som enten 

praktvåpen eller som sjeldent og kostbart, og påvist i rike gravkontekster. Sverd K/VI grav Ia 

tilhører imidlertid et av de vanligste sverdtypene i vikingtid og har en enkel form og utseende. 

Den er likevel påvist i en forholdsvis rik grav. Biografien illustrerer således at våpen som ble 

regnet som verdifulle og ekstraordinære, og tatt vare på over lang tid, ikke var betinget av 

våpenets utseendemessige kvaliteter eller at det var et sjeldent våpen i sin samtid. I stedet kan 

det argumenteres for at andre faktorer og aspekter ved våpenet har hatt stor betydning; for 

eksempel kan våpenet ha deltatt i minneverdige hendelser og begivenheter eller blitt eid av 

bemerkede personer i samfunnet. På så måte har våpenet fått en kompleks livshistorie som har 

bidratt til at det ble ansett som særskilt og unikt.  

Analysen har vist at våpnene i gravene ikke har en fast og regulær plassering. Det har blitt 

gjort forsøk på å vurdere hvorvidt våpnene kan forstås som eiendeler eller gaver. Viktigste 

faktor her har vært plasseringen av våpenet i forhold til avdøde og de øvrige 

gravgjenstandene. Fem av våpnene er tolket som eiendeler. Disse skal imidlertid ikke 

betraktes som passive gjenstander som har fulgt med i graven, men som utvalgte 

gravgjenstander. Tre våpen er tolket som gaver fra de etterlatte. I forhold til Sverd K/VI grav 

Ia var ikke plasseringen i graven toneangivende i forhold til spørsmålet om gave eller eiendel. 

Den sosiale biografien antydet samlet sett at sverdet var ett uttrykk for en gave, selv om 

plasseringen indikerte eiendel. Dette illustrerer viktigheten av å undersøke alle sider og 

aspekter ved en gravgjenstand og å ta i betraktning hele biografien til gjenstanden. For ett 

våpen har den avgjørende faktoren for hvorvidt våpenet skal betraktes som en eiendel eller 
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gave vært den avdøde selv. Sverd K/XXa ble påvist i det som er tolket som en grav etter ett tre 

år gammelt barn. Sverdet kan ikke betraktes som avdødes eget og må betegnes som en gave 

fra de etterlatte.  

Ett våpen skiller seg fra de øvrige våpnene i analysen ved at det har hatt en noe anormal 

tilstand og posisjon i graven. Sverd K/1950 grav IVa ble funnet i flere deler som har vært 

sammenbøyd. Dette kan tolkes som uttrykk for en rituell handling hvor man har ønsket og 

”drepe” gjenstanden. At våpenet har blitt oppfattet som å inneha en livskraft synes derfor 

plausibelt. Dette kan videre antyde at sverdet har blitt oppfattet som en personifisert og 

besjelet ting, og vi kan da også betrakte det som en aktør (Fowler 2004:59; Gell 1998; Gosden 

2005; Kopytoff 1986).  

Alle våpen bortsett fra ett har endt sine liv i det som er tolket som mannsgraver. Øks 1. 

K/1954 grav IXb har derimot blitt lagt i graven til en kvinne. Dette er sjeldent, men ikke 

enestående i gravmateriale fra vikingtid i Skandinavia. Biografien til dette våpenet illustrerer 

dermed at våpen ikke utelukkende skal kobles den mannlige sfære. 

De sosiale biografiene til våpnene i denne analysen har således belyst en rekke aspekter og 

faktorer i forhold til forståelsen av våpnene og hvorfor akkurat disse våpnene ble valgt til å 

følge den døde. Analysen indikerer at bakgrunnen for nedleggelsen av de forskjellige våpnene 

er svært differensiert, og demonstrerer dermed at våpen ikke er en homogen gruppe 

gjenstander med samme meningsinnhold, men at hvert våpen har sin unike livshistorie. 

Samtidig har analysen demonstrert at den sosiale biografien er en anvendelig metode og 

tilnærming i forhold til å studere gravgjenstander, og at den på en inngående måte har gitt en 

tilgang til forståelse av våpen og våpengraver. 
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4. SKRIFTLIG MATERIALE – PRESENTASJON, 

UNDERSØKELSE OG ANALYSE  

Det er mange kildekritiske utfordringer knyttet bruken av skriftlig materiale som kilde til 

forhistoriske forhold. Spesielt store vanskeligheter er knyttet til bruken av norrøn litteratur i 

form av islendingesagaene. Dette skyldes den store avstanden i tid. Sagaene skildrer hendelser 

og samfunnsforhold i norrøn tid, men de er skrevet ned i høymiddelalder (Simek og Pálsson 

1987:191). De kan derfor ikke uten videre betraktes som fakta om reelle forhold og hendelser 

i vikingtiden. Islendingesagaene er imidlertid et av de få litterære verkene som omhandler det 

norrøne samfunnet og de beskriver temaer og aspekter vi kjenner fra arkeologisk materiale. 

Dette gjelder også våpen. Sagaene skildrer på en inngående måte våpen i samspill med 

mennesker og som en del av en samfunnsmessig helhet (Byock 1988:35; Ólason 1993:333). 

Vi får se våpen opptre i ulike sosiale kontekster og sammenhenger der forholdet mellom 

våpen og mennesker blir synliggjort på et detaljert plan. Denne litteraturen har derfor et 

potensial til å kunne brukes til å forstå mer om hvordan våpens liv kunne arte seg og om deres 

plass og rolle i den norrøne kulturen. Dette krever imidlertid et konsist kildekritisk blikk og en 

forståelse for de vanskelighetene som er knyttet sagaene som en historisk kilde til vikingtid. 

Først i kapitelet vil jeg derfor gi en redegjørelse for kildekritikk i forhold til 

islendingesagaene. I tillegg vil det gis en vurdering av materialet i forhold til denne oppgaven. 

I forkant av selve undersøkelsen vil jeg kort redegjøre for våpen i islendingesagaene. Dette er 

nødvendig for å gi leseren et innblikk i de aspektene som diskuteres i analysen. Jeg vil siden 

undersøke to sagaer: Gisle Surssons saga (1999) og Kormaks saga (1951). Fra disse vil jeg 

studere biografiene til henholdsvis Gråsida og Hviting. Disse er valgt fordi de har en sentral 

rolle i handlingen, hvor de på mange måter framstilles som selvstendige karakterer på linje 

med de øvrige personene i sagaene. De gir således et interessant innblikk i forholdet mellom 

våpen og mennesker. Våpnenes voksenliv skildres her spesielt og danner dermed en viktig 

innfallsvinkel til forståelsen av hva slags sosiale situasjoner og hendelser våpen kunne være 

med på. En kort presentasjon av hver saga vil gis før selve analysen.  
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4.1. Norrøne tekster som kilde til fortid 

Islendingesagaene danner en av de viktigste historiske kildene til vikingtid og middelalder i 

Norden. De skildrer det norrøne samfunnet fra 800-tallet og fram til ca. 1030/50 e.Kr., men er 

først skrevet ned fra 1200-tallet og utover i middelalderen (Byock 1988:35; Simek et al. 

1987:191; Ólason 1993:333). Avstanden i tid er dermed betraktelig, og har vært den 

vesentligste faktoren mot å anse sagaene som autentiske beretninger. Debatten i 

historievitenskapen omkring islendingesagaenes historiske verdi – som kilde til faktiske 

forhold i vikingtid – har vært og er derfor stor (Meulengracht-Sørensen 1989:136-143; Miller 

1990:43-66; Mundal 1977; Nordal 1977:225; Sveinsson 1977:236).  

Før år 1900 var den tidlige historieforskningen i høy grad preget av et positivt syn på sagaene, 

med stor tillit til den muntlige fortellertradisjonen. Man mente at fortellingene om folk og liv i 

vikingtid i høy grad var intakte, historiske beretninger (Heusler 1977:142-147; Mundal 

1977:157-164). Etter hvert stilte stadig flere forskere seg kritisk til det de mente var en altfor 

naiv og ukritisk holdning til sagaene. De mente at tidsaspektet og sagaforfatterens rolle ikke 

kan neglisjeres, og at manipulasjon og idealisering fra forfatterens side gjør at sagaene ikke 

beskriver reelle forhold i vikingtid, men kun reflekterer middelaldermenneskets tenkemåte og 

forfatterens syn på fortiden (Byock 1988:39-40; Heusler 1977:142-157; Nordal 1977:225; 

Sveinsson 1977:236). Kritikere påpekte blant annet at flere sagaer tydelig har lånt momenter 

fra hverandre eller er preget av tildiktning (Sveinsson 1977:225-226). Sagaforfatterens 

delaktighet i selve utformingen av sagaen, hvor han gjennom vurderinger og valg i forhold til 

hvilke kilder han har villet bruke og hvilke han har forkastet har bestemt sagaens endelige 

uttrykk, har også blitt påpekt (Mundal 1987:22). Sagaene kan således ikke sees på som 

objektive nedtegnelser.  

Den kritiske forståelsen av sagaene hindret i mange år historievitenskapen fra å fullt ut bruke 

sagamaterialet som kilde til vikingtid. De siste tiårene har imidlertid dette endret seg ved 

fremveksten av den historiske antropologien (Byock 1988:27; Miller 1990:43-66). Det har 

blitt argumentert for at, til tross for det tekstlige elementet ved sagaene og avstanden i tid, så 

vil grunnleggende strukturer og sosial bakgrunn stort sett være intakt og mulig å gjenfinne 

(Byock 1988; Gurevitsj 1968; Miller 1990:43-66). Man skal likevel være bevisst på at enkelte 

episoder kan være fiktive, og at overdrivelse, underdrivelse og annen manipulasjon av politisk 
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eller kristen art kan forekomme (Miller 1990:43-50). Graden av forfatterens delaktighet i 

teksten vil for øvrig variere fra saga til saga (Miller 1990:43-50). Allikevel mener historiske 

antropologer at manipulasjon og tildiktning i svært liten grad har påvirket de mest sentrale 

strukturene i samfunnet og at det derfor er mulig å avdekke dem (Byock 1988; Gurevitsj 

1968; Miller 1990:43-66). Eksempler på strukturer kan være feider, gavegivning, æreskoder 

og kjønnsroller. Ved å undersøke generelle, underliggende aspekter ved sagaene mener 

forskere at man således kan bruke sagaene til å si noe om vikingtidssamfunnet. Denne måten 

å spore eller avdekke fortiden på har imidlertid møtt kritikk. Litterære antropologer påpeker at 

man ved denne framgangsmåten glemmer sagaene som tekstlige fremstillinger av fortiden og 

mener derfor at sagaene primært kun skal brukes som kilde til middelalderens mentaliteter 

(Meulengracht Sørensen 1993:13-32). 

Forskningen i dag er samlet om at forfatteren er en viktig og aktiv del i teksten, men det som 

splitter forskerne er i hvor stor grad dette har påvirket den historiske virkeligheten sagaene er 

ment å berette om (Byock 1988:27; Meulengracht-Sørensen 1989:136-143; Miller 1990:43-

66; Mundal 1977). Det vekslende og varierende synet opp gjennom faghistorien til i dag er i 

stor grad koblet til hva slags spørsmål man stiller til teksten og hva kildene skal brukes til. Å 

benytte seg av islendingesagaer for å finne slagsteder og graver etter kjente personer vil for 

eksempel være problematisk. Det samme gjelder politiske aspekter, da disse er spesielt utsatt 

for manipulasjon i ettertid. Uansett avhenger bruken av denne kildegruppen, som alt skriftlig 

materiale, av at man har et klart og konsist kildekritisk blikk. Dette vil si at man er seg bevisst 

tekstens ikke-objektive side og dets egenskaper av å være en tekst om fortiden, ikke fortiden 

selv.  

I forhold til denne avhandlingens tema og målsetting kan islendingesagaene etter min 

vurdering brukes i forhold til å belyse sosiale biografier om våpen, så lenge det tas høyde for 

sagaenes egenskaper som nettopp en historisk tekst med de nevnte kritiske merknadene som 

følger med. Dette har med valget av tema å gjøre. I tråd med en historisk antropologisk 

tankebane mener jeg at våpen og forhold mellom våpen og mennesker kan ses på som et ledd 

i en grunnleggende struktur i vikingtidssamfunnet. Ved å undersøke forståelser og 

oppfatninger av våpen hos menneskene på et overordnet plan, fremholder jeg at sagaenes 

bevisste/ubevisste endring over tid, også i dagens oversettinger og skriftlig arbeid, i svært 

liten grad vil hindre det større bildet av våpnenes eksistens i selve sagatiden. Imidlertid skal 
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man være klar over at sammenblanding av våpentyper kan forekomme, som for eksempel at 

1200-talls sverdtyper bæres av personer i sagatiden. Derfor er detaljundersøkelse av våpen 

ikke et mål ut fra skriftlige kilder, da dette kan bli meget vanskelig. Det som derimot fremstår 

som  uendret er navn på våpen og deres livshistorie. At disse ikke har gått tapt ved den 

muntlige overleveringen mener jeg er et sentralt moment som understreker våpen som viktige 

ting, både i vikingtiden og i forfatterens samtid. I denne avhandlingen er det av liten 

betydning at sagaene ikke kan sies å gjengi historiske fakta og detaljer om våpen eller 

begivenheter i vikingtiden. Jeg velger nettopp å bruke denne litteraturen ikke som historisk 

kilde om faktiske hendelser, men som kilde til den tanke- og idéverden som eksisterte om 

våpen – også i ettertid. Sosiale biografier om våpen ut fra skriftlige kilder kan på så måte bli 

meningsgivende og virksom i forhold til den forståelsen det arkeologiske materialet gir om 

våpen. 

4.2. Våpen i islendingesagaene 

I islendingesagaene fortelles det svært ofte om våpen. De nevnes gjerne med navn og omtales 

i forhold til beskrivelser av personer i sagaene eller i forbindelse med voldshandlinger. Våpen, 

og da spesielt sverd, får i flere tilfeller også sentrale roller i fortellingen og mange nevnes med 

egennavn. 

Drachmann (1967:7) finner i sin undersøkelse av våpennavn i islendingesagaene hele 131 

navn på våpen. Flerparten av disse er sverd (92 stk.), 17 er økser og 7 er spyd (Drachmann 

1967:7). Noen av disse navnene refererer til utseendemessige kvaliteter som for eksempel at 

de er blanke (Hvitting, Lysing) eller har klang (Gjallr). Andre viser til hvem den forrige eieren 

har vært eller giveren i en gaveutveksling (Konungsnautr), mens flerparten av navnene har en 

ukjent betydning (Drachmann 1967:9). De våpnene som er navngitt er oftest beskrevet som 

”gode våpen” (Drachmann 1967:7). Imidlertid forekommer også våpen som er beskrevet som 

utseendemessig vakre og gode til å slåss med, men som ikke nevnes med egennavn 

(Drachmann 1967:7-8). Mange av disse har i tillegg ofte en viktig rolle i sagaen. Til 

motsetning blir navn på våpen også bare nevnt, uten at deres bakgrunnshistorie utdypes eller 

at de får noen plass i selve handlingen (Drachmann 1967:14). Dette mener jeg kan tas som et 

argument for at det ofte har vært tilfeldig hvilke navn på våpen og hvilke historier knyttet til 

våpen som har overlevd i den muntlige tradisjonen og hvilke som ikke har det. At noen navn 
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på våpen kun nevnes uten videre utdyping indikerer at sagaforfatteren nettopp har ønsket å 

formidle at han hadde kjennskap til våpennavnet, uten at han nødvendigvis kjente til historien 

rundt det. På bakgrunn av skriftlig materiale mener jeg det derfor er en plausibel tanke at 

navngiving av våpen har vært en vanlig skikk i det norrøne samfunnet, og at trolig langt flere 

våpen har vært navngitt enn de man får høre om i sagaene. Et interessant aspekt er også at 

navngitte sverd ofte ikke beskrives som spesielt dekorert eller forseggjort; med andre ord er 

det ikke tale om praktsverd (Drachmann 1967:50). Dette kan tas som en indikasjon på at det 

heller er hva våpnene har vært med på, de kampene de har deltatt i og hvor egnet de har vært i 

kamp, som har gitt de navngitte våpnene status og anseelse.  

Våpnenes funksjoner og roller i sagaene varierer. Mange våpen omtales som rene kampvåpen 

til bruk ved hevndrap og holmganger. Andre våpen, særlig sverd, men også økser, har viktige 

funksjoner som gaver mellom høytstående personer (Sagaen om Hallfred Vandrådeskald kap. 

6; Egil Skallagrimssons saga 2003:72). Også skjold blir nevnt som gave. Egil får et skjold i 

gave som omtales som svært forseggjort med vakre utskjæringer (Egils saga 2003:184).  

Berse eier et skjold han har fått i gave som heter Torveigarnaut (Kormaks saga kap. 12). 

Våpen blir også nevnt som arvestykker. I Grettes saga (kap. 6) arver Grette et kostbart sverd 

av moren sin som hennes farfar opprinnelig hadde eid.  

De fleste våpen omtales som å være ved sin eiers side hele tiden. Noen våpen blir imidlertid 

også nevnt som veggpryd over setet, slik tilfellet er med en øks i Egils saga (2003:72). Også 

skjoldene blir her beskrevet som å henge på veggene i hallen (Egils saga 2003:24). Våpnene 

blir på denne måten fremvist. Islendingesagaene gir generelt et bilde av et samfunn hvor 

våpen er svært fremtredende i det offentlige rom, og som svært synlige og tilstedeværende 

ting i hverdagen.  
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4.3. Våpnenes sosiale biografier 

4.3.1. Gisle Surssons saga  

Gisle Surssons saga (1999) omhandler livet og gjerningene til Gisle. Handlingen utspiller seg 

først i Norge, siden på Island hvor Gisles familie utvandrer. Et sverd ved navn Gråsida får 

tidlig en sentral plass i sagaen, og er også overskriften i det første kapittelet. Sverdet omtales 

som å være magisk og at det alltid vil gi seier i kamp. Gisle låner dette sverdet i en holmgang 

og vinner overlegent. Han vil derfor ikke gi det tilbake, og i krangelen som oppstår mellom 

Gisle og eieren av sverdet brekker Gråsida i to og blir ødelagt. Sverdet nevnes siden langt 

senere i sagaen, da det blir smidd om til et spyd. Spydet blir brukt i to drap som blir viktige 

for sagaens videre hendelsesforløp.  

4.3.1.1. Gråsida  

Fødsel: Noen inngående beskrivelse av Gråsida er ikke gitt. Det omtales imidlertid som et 

sverd med magiske egenskaper og som alltid vil gi seier i kamp (Gisles saga kap. 1). Som 

spyd blir Gråsida omtalt som et merkespyd på grunn av innhamrede merker og tegn på 

spydbladet. Å angi en levetid og alder på Gråsida er ikke mulig. Sagaen synes imidlertid å 

indikere at sverdet har levd en stund, og at det derfor kanskje er eldre enn selve tidsrommet 

for handlingen, som trolig er en gang på 900-tallet (Jónsson 1973:96). 

Voksenliv: Gråsida sin opprinnelse kan kobles til Norge. Det befinner seg på Nordmøre da vi 

først får høre om det, og kanskje har det blitt til der. Imidlertid kan den noe gåtefulle 

beskrivelsen av sverdet tale for at det nettopp har en ukjent og kanskje mytisk bakgrunn. En 

annen forklaring kan være at tilhørerne av sagaen allerede kjente til sverdet og dets historie 

forut for sagaen, slik at sagaforfatteren ikke anså det som nødvendig å utdype dette. 

Storparten av voksenlivet til Gråsida har vært knyttet til Island. En markant hendelse i 

sverdets voksenliv er da det blir lånt ut til Gisle i forbindelse med en holmgang. Gråsida 

vinner kampen med Gisle, og på grunn av suksessen vil ikke Gisle gi sverdet tilbake til eieren 

av det, trellen Kol. Krangelen mellom Gisle og Kol resulterer i et sammenstøt hvor Gråsida 

brekkes i to og blir ubrukelig (Gisles saga kap. 1). Dette kan sees på som en stikkvei i livet til 

Gråsida, som her skyldes en krise. Sammenstøtet fører også til at Kol blir drept, og Gråsida 
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beholdes derfor av Gisle. Det gis siden til hans bror Torkjell i forbindelse med et arveoppgjør 

(Gisles saga kap. 11). Gråsida bytter således også miljø og blir del av et høyere sosialt sjikt 

enn hva det hadde vært tidligere. 

Gråsida blir siden ikke nevnt før det på et senere tidspunkt får livet sitt fundamentalt endret 

på ved å bli smidd om til et spyd (Gisles saga kap. 11). Det skifter således både utseende, 

form og funksjon som våpen. Dette kan igjen tolkes som en stikkvei, som denne gangen 

skyldes kreativitet. Denne vendingen må oppfattes som positiv for Gråsida siden den igjen 

blir å regne som en aktiv ting i samfunnet. Som spyd blir Gråsida viktig i to sentrale 

hendelser. Først blir det brukt til å drepe Gisles svoger av en ukjent gjerningsmann (Gisles 

saga kap. 12). Siden blir det med på å hevne dette drapet, da Gisle bruker spydet til å drepe 

Torgrim, som han mener er den skyldige (Gisles saga kap. 15). Gråsida sin rolle og karriere 

kan ut fra disse hendelsene sies å være knyttet voldelige handlinger i form av drap og 

hevndrap. Det er dermed med på å påvirke feiden i det islandske samfunnet og kan således 

forstås som en aktør (se kapittel 2.1.). 

Død: Gråsida sitt liv videre er ikke gitt i Gisle Surssons saga. Imidlertid blir Gråsida nevnt i 

Sturlunga saga, som er del av en gruppe samtidssagaer med handling fra 11-1200-tallet 

(Byock 1988:32; Drachmann 1967:24). Her blir det omtalt som et ”gammelt merkespyd”, som 

blant annet blir brukt av Sturla Sighvatsson i en kamp (Drachmann 1967:24). I følge 

Sturlunga saga har altså Gråsida overlevd som våpen helt opp til middelalderen og vil dermed 

ha hatt en livstid på et par hundre år. Vi får imidlertid ikke høre om når og hvordan våpenet 

dør og tas ut av sirkulasjon. 

Den sosiale biografien: Ut fra hvordan sagaforfatteren omtaler Gråsida og hvordan folk i 

sagaen forholder seg til våpenet, kan det argumenteres for at Gråsida, i selve sagafortellingen 

og i fremstillingen til forfatteren, ble oppfattet som en person (se kapitel 2.3.1.). Dette baserer 

seg for det første på selve omtalen av Gråsida med egennavn og stor forbokstav. 

Sagaforfatteren sidestiller dermed Gråsida og andre personer i sagaen i omtalen av dem. For 

det andre beskrives sverdet i et tilfelle på en noe særegen måte. I episoden hvor Gråsida 

brekker i to og Kol dør blir dette omtalt som at ”begge får banesår” (Gisles saga kap. 1). Her 

blir en ting ansett å få noe som normalt er forbeholdt mennesker. Ting kan ødelegges, men 

ikke få skader eller banesår. Gråsida synes derfor ikke å bli oppfattet som en livløs gjenstand 
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uten livskraft eller sjel. Gråsida beholder for eksempel navn og identitet selv om det endrer 

utseende og funksjon. Ødeleggelsen av Gråsida som sverd hindrer det ikke som en ting fra å 

overleve. Det synes derfor som om folk oppfattet Gråsida sin væren – det vil si dens eksistens 

som en bestemt person og sosial aktør – til å ligge i selve jernet, og ikke i dens form eller 

utseende. Det faktum at Gråsida ikke blir kastet eller gjemt bort for alltid etter at det blir 

defekt som sverd, taler også for at Gråsida ble sett på som en viktig og særlig ting. Det er 

selvfølgelig også et økonomisk aspekt ved dette. Jern var kostbart og følgelig ville man 

utnytte materialet så lenge man kunne. Allikevel skal omsmiingen av Gråsida etter min 

mening forstås som et uttrykk for at man har ønsket å holde Gråsida i live fordi man har 

verdsatt dens væren og identitet høyt. De overnevnte aspektene indikerer dermed at Gråsida 

ble oppfattet som en spesiell ting i verden. Jeg vil videre argumentere for at dette våpenet til 

en viss grad ble forstått som et levende vesen med en egen identitet og livskraft.  

Det mest markante trekket ved Gråsida, som gjør det så unikt, er dets magiske overtoner. Det 

blir ansett som et våpen som kunne vinne enhver kamp. Dette må sies å være den fremste 

egenskapen et våpen kan ha. Det synes også som det magiske elementet med Gråsida er 

bakgrunnen til at det blir smidd om, selv om ikke dette nevnes eksplisitt. Det sies ingenting 

om Gråsida fortsatt er magisk som spyd, men det avvises heller ikke. Det magiske elementet 

ved Gråsida synes å være det som skiller det fra andre våpen og gjør det ekstraordinært.  

I forhold til hvem Gråsida omgås med og det samfunnet det er en del av, må flere aspekter 

undersøkes. Selv om Gråsida regnes for å være magisk og ettertraktet, er det merkbart at dets 

første eier er en trell. Mye kan derfor tale for at dette er en litterær konstruksjon, da det er lite 

trolig at noen ville la en trell eie et sverd, spesielt ett som var så kostbart og unikt. Det er 

uansett ikke mulig å diskutere forholdet mellom Gråsida og Kol videre, da vi dessverre ikke 

blir gitt noen opplysninger om Kol utover at han er eieren av sverdet. I forhold til Gråsida 

sine senere brukere og eiere, tilhører alle disse frie menn av et generelt høyt sosialt sjikt. Dets 

rolle i det sosiale liv, både som sverd og som spyd, er derfor koblet de aspektene, 

forventningene og verdiene som var rådene i samfunnet. I sagalitteraturen fremstilles Island 

og Norge som særs voldelige samfunn, hvor holmgang, trusler om vold, drap og hevn var 

vanlig komponenter i hverdagen. Ære var et sentralt begrep i det norrøne ættesamfunnet. Å 

opprettholde sin egen og familiens ære var av helt vital betydning og i dette var det å hevne 

drap eller andre urettmessigheter mot ens familie helt avgjørende (Miller 1990; Nedkvitne 

 61

 



 

2004:49-50). Vold ble her ensbetydende med ære; det å kunne føre seg med våpen og 

demonstrere makt ble ansett som positive egenskaper, og en aggressiv og voldelig atferd et 

uttrykk for selvhevdelse (Nedkvitne og Rygg 1997). Det å ikke svare på krenkelser på en 

demonstrativ måte ble ansett å bringe skam over den krenkede og dennes familie (Rygg 

1999:91-92). I forhold til en slik mentalitet var våpen helt essensielle virkemidler og 

redskaper, og på mange måter symbolet på denne ideologien. Gråsida synes derfor som en 

viktig ting i samfunnet. Ved hjelp av Gråsida får menn muligheten til å hevde seg, 

gjenopprette vanære og skape seg et ærefult ettermæle.  

4.3.2. Kormaks saga 

Kormaks saga (1951) utspiller seg på Island og omhandler et kjærlighetsdrama mellom 

Kormak, Berse og Steingerd. Berse blir til slutt gift med Steingerd, noe Kormak ikke kan 

akseptere. Han stevner derfor Berse til holmgang. I forbindelse med dette, og også ved andre 

voldelige episoder senere i sagaen, nevnes flere navngitte våpen. Ett av dem er Hviting, 

Berses sverd. Dette sverdet får en viktig birolle gjennom hele sagaen.  

4.3.2.1. Hviting 

Fødsel: Om Hviting får vi få detaljer om utseende og form. Det beskrives som svært langt og 

skarpt. Det er også utstyrt med en såkalt livsstein, som kan brukes til å helbrede sår og skader 

(Drachmann 1967:31; Kormaks saga kap. 9 og 14). Generelt fremstår sverdet som et meget 

sterkt og godt våpen. Selve navnet Hviting viser til stråleglans eller blankhet på klingen og 

betegner således utseendemessige kvaliteter ved sverdet (Drachmann 1967:48). Lite er gitt i 

sagaen som kan signalisere Hviting sin levetid. Sagaens handling er imidlertid lagt til 900-

tallet (Jónsson 1973:69).  

Voksenliv: Hviting sin opprinnelse er ukjent, men dets voksenliv bør hovedsakelig knyttes til 

Island. Sverdet betegnes som Berses våpen. Han er også kjent som Holmgangs-Berse, og 

Hviting sitt liv og karriere må likeledes kobles holmgang. Da vi først får høre om sverdet har 

det allerede et rykte på seg som et svært godt våpen, og som har vunnet mange seire for Berse 

(Kormaks saga kap. 9). En viktig holmgang i sverdets liv er den mellom Berse og Kormak. 

Hviting møter da det beryktede og magiske sverdet Skovnung (Kormaks saga kap 9-11). Berse 

vinner såvidt denne kampen, og i ett sammenstøt blir odden av klingen til Hviting slått av 
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(Kormaks saga kap. 10). Dette kan sees på som en krise i sverdets liv, men skal allikevel ikke 

forstås som bakgrunnen for en stikkvei. Dette skyldes at Hviting blir reparert og således 

beholder sine egenskaper som kampsverd slik at det fortsatt kan brukes på holmgang av 

Berse. Hviting blir ved ett tilfelle benyttet av noen andre enn Berse. Dette skjer da hans 

fostersønn på 12 år, Halldor, bruker sverdet i en episode hvor han og fosterfaren tilfeldigvis 

møter på en av Berses fiender (Kormaks saga kap. 16-17). Berse omtales for øvrig som en rik 

mann, og vi må derfor betrakte Hviting som en del av et høyt sosialt miljø. 

Død: Hviting sin videre skjebne er ukjent. Berse omtales mot slutten av sagaen som å være på 

sine eldre dager og snart for gammel til å kjempe (Kormaks saga kap. 16). Hvorvidt dette 

betyr at Hviting sine dager som holmgangsvåpen likeledes går mot slutten er imidlertid ikke 

gitt i sagaen.   

Den sosiale biografien: Hviting nevnes kun å bli eid av en person gjennom hele sagaen og 

følger sin eier ved alle anledninger. Berse og Hviting nevnes svært ofte sammen og de to 

fremstår på mange måter som uadskillelige. Det synes derfor plausibelt å anse sverdet som en 

del av Berses identitet, og Hviting som hans følgesvenn. Et spørsmål som da melder seg er om 

Hviting likeledes skal forstås ut fra sin eier, og hans egenskaper og personlighet. Berse 

beskrives som en våpendugelig holmgangsmann, med blant annet kallenavnet ”Skrekk-Berse” 

(Kormaks saga kap. 7 og 13). Han fremstår som modig og djerv i kamp. Han beskrives også 

som en lite omtykt mann, hvis status og anerkjennelse var mer knyttet til frykt enn respekt. 

Hvis den samme karakteristikken gis om Hviting, fremstår da sverdet som et mindre ærefult, 

men høyt aktet sverd som fikk en høy status nettopp fordi det kunne volde stor skade. Hviting 

fremstår som et kampvåpen hvis viktigste rolle og funksjon var å benyttes ved holmgang og 

kamp. Sverdet har ingen utseendemessige attributter som gjør at det kan betegnes som et 

praktsverd. Det synes ikke å ha hatt tilleggsfunksjoner utover kampbruk. Den meningen og 

verdien sverdet har blitt gitt synes heller å være koblet til de hendelsene og begivenhetene det 

har vært med på. 

Hviting er tilknyttet Berse gjennom hele livet. Dette betyr imidlertid ikke at Hviting kun skal 

forstås som et redskap for Berse uten noen form for et selvstendig væren. Dette baserer seg 

blant annet på fremstillingen av holmgangen mellom Kormak og Berse. Her skildres kampen 

på mange måter som bestående av fire aktører, ikke to – Kormak og Skovnung på den ene 
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siden, og Berse og Hviting på den andre. Våpnene synes å fremtre som to kjempende parter, 

som i like stor grad er med på å avgjøre kampen som mennene. Et annet aspekt som 

underbygger at Hviting også skal forstås et uavhengig vesen, er i omtaler av det. Før Kormak 

skal møte Berse i holmgang spør for eksempel moren hans ”hvafor våpen har du vel i mot 

Hviting?” (sitat Kormaks saga 1951:446, kap. 9). Og etter kampen uttaler Kormak i et kvad at 

”[…] da jeg hogg, så Hvitings splint bet meg i hånden” (sitat Kormaks saga 1951:451, kap. 

11). Poenget her er at Hviting omtales alene, ikke i forhold til Berse. I dag ville det være mer 

naturlig å snakke om hvilket våpen Kormak hadde i mot Berses sverd, og likeledes omtalt 

skaden Kormak fikk som Berses gjerning. Selv om det er Berse som svinger Hviting, synes 

det således ut som om også Hviting selv kan volde skade og gis skylden for det. Det kan 

derfor argumenteres for at de som omgås Hviting har hatt en forestilling om at sverdet var 

besjelet og at det hadde en identitet i likhet med andre mennesker. 

4.4. Sammenfatning 

Analysen av Gråsida og Hviting avdekker både fellestrekk og forskjeller i de sosiale 

biografiene. Begge våpen er navngitte sverd som befinner seg i et høyt sosialt miljø. Det kan 

argumenteres for dem begge, i noen grad, har blitt tillagt menneskelige egenskaper og 

aspekter, derunder en identitet. I det henseende er de også å betrakte som aktører, med en 

evne til å skape en effekt på det samfunnet de er del av (Fowler 2004:59-60; Gell 1998; 

Gosden 2005:196,208; Mitchell 1996). Dette vitner først og fremst den tekstlige 

fremstillingen om, men også sagakarakterenes holdning og deres omtaler av våpnene kan tas 

til inntekt for dette synet. Våpnene fremtrer som viktige biroller hvis medvirkning er 

avgjørende for handlingen. Samtidig taler dette for at disse våpnene ble regnet som essensielle 

og viktige ting i samfunnet. Både Gråsida og Hviting sine liv er direkte knyttet det samfunnet 

de er del, og da også de elementene som preget samfunnet – ære, hevn og feider. Deres 

karriere som våpen er koblet disse aspektene. Det er på denne måten de kan forstås å ha en 

effekt på omverden, da deres gjerninger får konsekvenser for sagakarakterenes status og 

stilling i samfunnet.  

Den sosiale biografien til Gråsida viser at sverdet har hatt mange eiere og gjennomgått kriser 

og stikkveier. Det har i tillegg magiske egenskaper. Gråsida har derfor en meget komplisert 

biografi, med mange verdi- og meningsdimensjoner i seg som kan ha endret seg med alder og 
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i forhold til form og utseende. Hviting sin biografi er ikke like hendelsesrik som Gråsida sin. 

Det opplever ingen stikkveier, og dets betydning og verdi synes derfor mer konstant og varig. 

Forholdet mellom Hviting og Berse belyses i særlig grad. Det fremstilles som ubrytelig og 

ubetinget; sverdet er alltid ved Berses side og kan forstås som en del av hans identitet.  

De sosiale biografiene til Gråsida og Hviting tegner således et bilde av at holdninger, 

oppfatninger og forståelser av våpen i sagaene i høy grad er sammenvevd med de hendelsene 

og situasjonene våpnene er del av. Sagaene gir inntrykk av at hva våpnene gjør er det 

viktigste, ikke hva de er eller deres utseendemessige kvaliteter.   
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5. SAMMENLIGNING, DISKUSJON OG TOLKNING 

I dette kapitelet vil jeg først diskutere de to analysene opp mot hverandre og undersøke hvilke 

forskjeller og felles aspekter jeg finner i biografiene fra de to kildegruppene. Hvilken 

forståelse dette gir av våpen i vikingtid vil samtidig gis. Jeg vil siden foreta en vurdering av 

den sosiale biografiens anvendelighet som tilgang til fortiden, med fokus på denne oppgavens 

tema. En kommentar vil gis til slutt.  

5.1. Våpnenes biografier – arkeologiske og skriftlige kilder 

En markant forskjell mellom den arkeologiske og den skriftlige analysen har vært at 

biografiene fra gravene har kunnet belyse svært mye om våpnenes opprinnelse og geografiske 

forhistorie, utseendemessige trekk og om den siste livsfasen. Biografiene fra skriftlige kilder 

har i mindre grad vært i stand til å belyse disse aspektene, men har i stedet kunnet brukes til å 

utforske våpnenes bruksfunksjoner og hendelsesliv. Sett sammen kan de to kildegruppene 

således supplere hverandre i forhold til en generell forståelse av våpens livshistorier. Samtidig 

står analysene på flere punkter i sterk kontrast til hverandre, og utfordrer dermed 

helhetsforståelsen.  

Den arkeologiske analysen indikerer at våpen har hatt forskjellige betydninger og 

meningsinnhold ut fra hvilke bruksfunksjoner de har hatt, hvor de har blitt til, deres utseende 

og hvilke sosiale situasjoner de har vært del av. Sosiokulturell verdi ble fremsatt som et 

begrep for å betegne den sosiale verdien et våpen har hatt innen en kulturell kontekst. 

Biografiene har vist at flere av våpnene har vært importerte. Det er argumentert for at slike 

våpen har blitt tillagt ulik sosiokulturell verdi før og etter at de ble utvekslet. Dette indikerer 

at våpen, i likhet med mennesker, ikke har en konstant og kontekstfri identitet, men at de 

nettopp blir til og endrer seg i møte med forskjellige kulturelle og samfunnsmessige 

kontekster. At våpen har hatt en skiftende betydning indikeres også av våpen som har 

gjennomgått utseendemessige endringer. Det må antas at deres fremtreden og bruksfunksjon 

vil ha endret seg, og at dette har fått innvirkning på de forestillingene og meningsinnholdet de 

ble tillagt. Skriftlige kilder antyder imidlertid at mennesker oppfattet tingens væren i å ligge i 

selve jernet, slik at en ting som gjennomgikk formmessige endringer ikke nødvendigvis skiftet 

alle lag av betydninger og mening. Forestillinger om eventuell identitet og navn ved våpenet, 
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og (affeksjons)verdien kunne således forbli uendret. 

Biografiene av de såkalte praktvåpnene i analysen indikerer at utseende har vært en sentral 

faktor for om våpen har blitt tillagt en stor verdi. Det kan argumenteres for at disse gjennom 

sine utseendemessige kvaliteter har hatt en markant effekt på omverden. I form av å ha blitt 

brukt i viktige gaveutvekslinger, vist fram ved særskilte anledninger og vært til pryd for sin 

eier har slike våpen påvirket det sosiale liv. Det ble derfor først antatt at praktvåpnene i 

analysen ikke har vært primære kampvåpen eller våpen som eventuelt har blitt båret i det 

daglige. De sosiale biografiene fra det skriftlige materialet synes imidlertid å antyde at også 

unike og høyt ansette våpen ble brukt som kampvåpen. På bakgrunn av dette synes det ikke 

riktig å betrakte praktvåpen som ekstraordinære i den forstand at de kun har tjent til 

framvisning og aldri har blitt benyttet i kamp. I dette kan ligge et tidsaspekt; praktvåpen brukt 

i dagliglivet eller ved slag og kamp kan senere ha fått en status og verdi som har gjort at det i 

ettertid har fått en mer eksklusiv rolle og funksjon. Biografiene fra de skriftlige kildene 

indikerer da også at våpens fysiske hendelsesliv – det vil se de makt- og kamprelaterte 

situasjonene og begivenhetene de var med om – var av svært stor betydning for den verdien 

de ble tillagt. Dette peker samtidig mot at utseendemessige faktorer ikke var ensbetydende for 

hvorvidt et våpen ble betydningsfullt og verdifullt. Dette antydes også i det arkeologiske 

materialet hvor et lite forseggjort våpen, tolket som antikt, er påvist i en forholdsvis rik grav. 

Nedleggelsen av våpenet i en rik grav og alderen på våpenet taler for at våpenet har hatt en 

høy verdi på tross av at det har tilhørt en ordinær sverdtype og ikke vært et praktvåpen. Dette 

indikerer at enkle våpen ikke nødvendigvis har hatt et mindre komplekst meningsinnhold enn 

våpen som umiddelbart fremstår som betydningsfulle ut fra sin fysiske fremtreden eller fordi 

det tilhører en sjelden type. Det må igjen også påpekes at våpen som i dag ikke utmerker seg 

utseendemessig, kan ha vært dekorerte og utsmykket på forskjellige måter, men at dette har 

gått tapt i årenes løp. Dette kan i særlig grad ha vært tilfelle med skjold, som kun i svært 

sjeldne tilfeller er bevart med treverk. Den sosiale biografien har i denne sammenhengen vist 

seg virkningsfull, ved at den har kunnet belyse aspekter ved våpen som nettopp har antydet at 

enklere våpen også har hatt en kompleks livshistorie med mange lag av betydninger. 

De sosiale biografiene fra de skriftlige kildene, men også fra de arkeologiske kildene, 

utfordrer en forståelse av våpen som kun materielle og tause ting som må talesettes for å 

kunne gi utsagn. Både Gråsida og Hviting fremstår som våpen med en egen identitet i det de 
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omtales med egennavn og blir gitt en rolle i sagaen på linje med de øvrige karakterene. De 

oppfattes nærmest som besjelet, og omtales mer som selvstendige individer enn som simple 

redskaper. Våpnene er her svært fremtredende i det sosiale liv og påvirker samfunnet ved å 

delta i voldelige feider. De er således å betrakte som aktører i en vikingtids forståelsesramme. 

Også i det arkeologiske materialet finner vi tegn på forestillinger om at våpen har vært 

oppfattet som å være personifisert. Et sverd som har blitt sammenbøyd i graven er tolket som 

en bevisst handling hvor man har ønsket å bryte livskraften til våpenet. Sett i sammenheng, 

indikerer biografiene fra de to kildegruppene at våpen kunne tillegges menneskelige 

attributter. Dette betyr ikke at våpen var personer, men at det i vikingtid eksisterte 

forestillinger om at våpen kunne ha en sjel, en livskraft og en identitet. Jeg fremholder at slike 

tanker og ideer ikke har eksistert om alle våpen i vikingtid, men at noen særskilte våpen ble 

tillagt slike forestillinger.  

Flere av våpnene i det arkeologiske materialet var antikke da de ble gravlagt. Det er 

argumentert for at disse våpnene har vært ekstraordinære i den forstand at de har blitt 

oppfattet som mer verdifulle enn andre våpen. Sett i sammenheng med de skriftlige kildenes 

skildring av våpen med egennavn og identitet, og i forhold til det sammenbøyde sverdet fra 

gravmaterialet, synes dette å peke mot at visse våpen var uavhendelige og ble tillagt en helt 

spesiell betydning og verdi. Slike våpen kunne da, i hvertfall i siste del av livet, bli holdt 

utenfor ordinær sirkulasjon, bli omtalt med egennavn og bli forstått som å inneha en livskraft. 

Det er plausibelt å anta at disse ville bli gitt en status og betydning langt utover sine tekniske 

egenskaper, og at de var signifikante gjenstander å vise fram ved særskilte sosiale 

anledninger. De kan også ha fungert som klenodier og arvestykker. Det kan imidlertid ikke 

antas at den statusen slike våpen har fått har vært konstant hele livet. Gjennom å inngå i 

særskilte episoder, begivenheter og kontekster, har disse over tid fått et komplekst 

meningsinnhold.  

Biografiene fra det skriftlige materialet antyder at våpen var fundamentale ting i det sosiale 

liv. Vikingtidssamfunnet var et utpreget voldelig samfunn og man var helt avhengig av å eie 

våpen for å kunne forsvare seg. I tillegg var våpen helt essensielle sosiale komponenter i det 

de hadde evnen til å påvirke omverden i forhold til å gi makt, ære og status. Det synes 

imidlertid ikke riktig å betrakte våpen bare som redskaper. En av biografiene skildrer et nært 

forhold mellom våpenet og eieren av det, hvor våpenet kan forstås som en del av eierens 
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identitet. Ettersom våpen var kostbare gjenstander har de færreste kunnet eie flere eller hatt 

muligheten til å bytte ut våpnene sine. Det er derfor plausibelt å anta at forholdet mellom 

våpen og mennesker kunne bli tett sammenvevd og skape sterke bånd. I tillegg blir våpen i 

skriftlige kilder omtalt som å ha en nærmest selvstendig rolle i kamper og konflikter, og det 

synes da mer riktig å betrakte våpen som følgesvenner framfor redskaper. Dette synet 

hentyder da til at affeksjonsverdien til våpen kunne bli høy.  

I analysen av gravene ble våpnene forsøkt tolket i forhold til spørsmålet om de var ment som 

gave eller eiendel. I det henseende viste biografien som tilnærming seg å være virksom. 

Plasseringen ga indikasjoner i forhold til dette spørsmålet, men hele den sosiale biografien 

måtte tas i betraktning for at det skulle bli mulig å foreta en tolkning. Analysen antyder at 

våpen ikke bare har vært den dødes eiendeler, men at de også har vært gaver fra de etterlatte 

som har ønsket å opprettholde et sosialt bånd til den døde. Undersøkelsen av biografiene fra 

det arkeologiske materialet har i tillegg vist at våpen også kunne bli lagt i kvinnegraver. Dette 

peker mot at våpen i vikingtid ikke bare skal kobles til den mannlige sfære, men at våpen har 

hatt et forhold til og en betydning for mennesker av begge kjønn. 

Det er med dette klart at biografiene har kunnet belyse aspekter ved våpen som utfordrer 

forståelsen av våpen i vikingtid. Først og fremst ser vi at våpen ikke er en homogen gruppe 

gjenstander, men at hvert våpen har hatt sin unike livshistorie med dertil unik betydning og 

verdi. Å betrakte alle våpen som taus materialitet eller kun som redskaper til kamp blir feil. 

Dette vitner både arkeologisk og skriftlige materiale om. Samtidig er det klart at den verdien 

våpen har blitt tillagt av mennesker ikke alltid har vært koblet til økonomiske aspekter. 

Kostbarhet har betydning for forståelsen av våpen, men dette er kun ett aspekt. Analysene har 

belyst at andre aspekter ved våpenet har vært like viktige, og at ikke bare praktvåpen skal 

tillegges et komplekst meningsinnhold eller tilleggsfunksjoner. I tillegg ser vi at våpen ikke 

skal forstås som å inneha en konstant mening, verdi og betydning, men at disse aspektene hele 

tiden vil være i dialog med omverden. 

5.2. Den sosiale biografien som tilgang til fortiden  

Utgangspunktet for masteroppgaven var å undersøke spesifikke våpen og deres betydning i 

vikingtiden ved hjelp av en sosial biografisk tilnærming. Den største utfordringen i så 

henseende har vært hvorvidt de livshistoriene som jeg har påvist stemmer overens med de 
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livshistoriene våpnene faktisk har hatt i vikingtid. I arbeidet med undersøkelsen har jeg 

konstruert biografier like mye som jeg har belyst dem. Ved å undersøke et mangfold av 

aspekter omkring et våpen og graven den ble lagt i, har jeg forsøkt å tolke og fremsette en 

helhetlig historie om hvordan livet til et våpen kan ha sett ut. Jeg kan ikke være sikker på at 

mine vurderinger og forståelser er riktige, og har ikke muligheten til å teste om mine 

tolkninger stemmer. Det forventes heller ikke at alle ledd i hver biografi stemmer overens 

med virkeligheten. Imidlertid har det, ved å undersøke et antall våpengraver og sammenligne 

disse med hverandre, allikevel blitt mulig å foreta tolkninger og dra konklusjoner. Analysene 

samlet sett viser at mange av biografiene fra både det arkeologiske materialet og det skriftlige 

materialet, deler viktige aspekter og momenter. Samtidig fremstår mange av livshistoriene 

som veldig forskjellige, til tross for at våpnene umiddelbart fremstår som svært like. Ved å 

sette biografiene opp mot hverandre har det derfor blitt mulig å trekke slutninger og få en 

forståelse for våpnenes eksistens i vikingtid.  

Det kan rettes kritikk mot at ikke flere våpen er analysert, og at dette har hindret en bredere 

innsikt i våpens betydninger i vikingtid. Jeg vil imidlertid påpeke at antallet våpen fra graver 

som er innlemmet i analysen – til sammen 11 stykker – kun er et utvalg ut fra et opprinnelig 

antall graver på 15 som ble undersøkt. Det viste seg at mange av gravene likevel ikke egnet 

seg til en sosial biografisk undersøkelse, selv om de oppfylte kriteriene satt for dette. Dette 

skyldes at de i liten grad kunne belyse noe nytt; våpnene kunne kun brukes til å belyse de 

aspekter som allerede var utbredt og diskutert i flere av de andre biografiene. Således har det 

ikke vært behov for å innlemme flere graver i analysen enn de 11 som er med, ettersom disse 

til sammen har belyst aspekter ved våpnenes liv som har vært aktuelle i denne oppgaven. 

Dette betyr imidlertid ikke at andre gravkontekster og andre våpen ikke kan belyse eller 

utfordre forståelsen av våpnenes liv og deres betydninger, men ut fra det materialet jeg har tatt 

utgangspunkt i, har ikke dette vært nødvendig. 

Problemstillingen skissert i innledningen var følgende: Hvordan kan en biografisk tilnærming 

til våpengraver i vikingtid belyse de lag av betydninger som knytter seg til spesifikke våpen? 

Diskusjonen over viser at det er mulig å argumentere for og gi konklusjoner om våpens 

betydninger ut fra en sosial biografisk tolkningsramme. På tross av de kritiske merknadene 

som knytter seg til tilnærmingen, vil jeg argumentere for at den som en tilgang til fortiden har 

vist seg meget fruktbar i forhold til temaet i denne oppgaven. Biografien har gitt muligheten 
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til å utforske aspekter omkring våpen og hvorfor bestemte våpen har blitt lagt i graven. Den 

sosiale biografien har også kunnet utfordre eksisterende ideer og tanker om våpen og 

våpengraver. Tradisjonelt sett har gravgjenstander blitt tolket i forhold til den døde. Ved å la 

tingene få komme i tale som selvstendige og uavhengige ting i verden, har det til en viss grad 

blitt mulig å unngå å trekke automatiske konklusjoner om tingen ut fra mennesket i graven. Å 

sette søkelyset primært på tingene er en forutsetning for å kunne gripe fatt i det forholdet 

mennesker har hatt til tingene i fortiden. Antropologiske studier har vist at ting i andre 

kulturer har en spesiell mening og at oppfatninger om dem skiller seg fra våre i dagens 

Vesten. Oppgaven viser likeledes at mennesker i vikingtiden har hatt et langt mer komplekst 

forhold til tingene enn vi har i dag. Bare det å legge ned våpen i en grav er et klart signal på 

dette.  

Den sosiale biografien utfordrer til en omfattende tankevirksomhet idet biografien nettopp tar 

sikte på å belyse mange indirekte forhold, som ikke kan leses direkte ut fra det arkeologiske 

materialet. Dette omfatter imidlertid også kritikken mot tilnærmingen, men som poengtert 

over er det mulig å dra slutninger så lenge flere biografier belyses og diskuteres samlet. 

Biografier om våpen fra skriftlige kilder inkluderes i dette. De er ikke nødvendige, men svært 

givende i forhold til forståelsen av våpen i vikingtid. På så måte synes det å være en 

betingelse at et visst antall biografier undersøkes i forhold til ett gitt tema hvis tilnærmingen 

skal kunne gi mening som en tilgang til forståelse i arkeologisk forskning.  

5.3. Perspektivering 

Et aspekt som det ikke var mulig å gå ytterligere inn på i denne oppgaven er våpen i forhold 

til kjønn. Som vist kan ikke våpen utelukkende kobles til personer av det mannlige kjønn, på 

tross av at våpen hovedsakelig er påvist i mannsgraver. En undersøkelse som belyser de 

sosiale biografiene til våpen påvist i kvinnegraver eller våpen omtalt i forhold til kvinner i 

skriftlig kilder kunne derfor være et givende prosjekt. Dette er i liten grad diskutert i 

arkeologisk forskning, da man har tatt det for gitt at våpen kun kan knyttes til menn. Våpen i 

kvinnegraver, og kvinner med våpen nevnt i diverse norrøne tekster, indikerer at dette ikke er 

tilfellet. En nærmere studie av dette mener jeg vil være givende for å forstå mer om forholdet 

mellom våpen, kvinner og kjønn.  
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Da den sosiale biografien har vist seg å være en meningsfull tilgang til å forstå mer om våpen 

som gravgjenstand, vil jeg fremholde at dette likeledes er tilfellet for andre type gjenstander i 

graver. Tilnærmingen kan etter min mening utvide forståelsen av graver og det å legge ned 

gjenstander med den døde. 
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