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FORORD 

.Dette mmuner af NICO.LAY blev opr.indelig planlagt sorr. et te

manununer, der skulle omlandln kvindefor[Jkning indenfor arkæologi. 

Et nummer, hvor· man havde tænkt at tage tråden op fra Norsk Ar

k:eologmøte 'El forslmingsserninar i l9"i9 med ti tlen "Var de aLLe 

menn Y", hvorfra man forventede en publikation i løbet af 1981. 

I den periode redakti.onen har arbejdet med Nr. 36 er der i·· 

mi.cllerticl lndtruffet en del ændring0r med konm~kvens for lndhol

det. 

Publikationen fra "Var de alle menn Y"-seminaret foreligger 

endnu ikke på markedet, og det vin te sig ikke at væn~ den lettes

te o pga ve at skaffe s tof til et nwruner med "ren" arkæologi c>k 

kvindeforskning, derfor bes l uttedes det i IJensonuueren at lade ar

tikler Lndgå, der~ berørte tilgrænsemle emner med relevans for 

"socialarkæolog.i." og forskning i. soc.iale relationer generelt, for

fattet af fagfolk fra vore nære hjælpevldenskaber socialantropo

logi og hist.ori e. ~;åledes artildernc af F'len:m.ing !Jøjlund,Cand. 

Mag. i socialantropologi og forhistoriBk arkæologi, ~1oesgård, 

Arhus Univers.itet,Darunark, og Bjørn Qv.i.ller, Amanuensis, lnsti.

tut for historie, Blindern, Oslo. 

Birgitte Skar 

Stud. mag. Univ. Oldsak. 

(rnedredaktør) 

J 
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Francoise Hanssen Bauer 

Kvinnene 1 norsk forhistorie: 

et forskningsfelt? 

Innenfor arkeologi kan begrepet kvinneforskning brukes som et 
samlebegrep for all forskning som tar for seg kvinnenes aktivite
ter og stilling i vår forhistorie. l 1975 oppfordret NAVF institut
tene til å drøfte kvinneforskning og arrangerte en konferanse på 
Ustaoset hvor også arkeologer deltok. Dette temanwmneret om 
Kvinner i fortiden som Nicolay legger frem i dag, må betraktes som 
et bidrag til å fortsette i dette sporet. 

Det skulle være unødvendig å begrunne hvorfor lcvinneforskning 
er viktig ettersom det nå er almen enighet om forslrningsfel tets 
legitimitet. Men hvilken status har egentlig kvinneforskningen 
fått innen norsk arkeologi?. Følgende tabell skulle gi en viss 
oversikt over hva som er gjort hittil med utgangspunkt i de forskjel
lige sammenhenger hvor dette feltet kunne tenkes å ha fått innpass. 

Organiserte tiltak innen arkeologisk 

Forskningsprosjekter 
Kurs og seminarer 
Forelesninger/gjesteforelesninger 

Utgitte bøker 
Artikler 
Leverte hovedoppgaver 
Utstillinger 

kvi.nneforskning i Norge. 

Antall 

o 
2 

o 
? 

4 

o 

Oversikten viser at lite har vært gjort, særlig av tiltak som 
krever felles planlegging og økonomisk prioritering, slik som for 
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eksrnnpel forskningsprosjekter og utstillinger. De to seminarene 

er unn takene fra dette. 1-:v lnneforskn ing er heller ikke viet nornJ 

oppmerksomhet, i undervisning, hverken .l f'oem av murskilte fore

lesninger i temaet e:U.er inkorporering av kv innen pc si fikke temaer 

i pem~wnli;3telle. J•:n årnctk til dette Ju.n være å finne i at det er 

utgitt lite ntoff om temaet. For det meste begrenser kvinneforsk

ningen seg ti l individuelle t:il·l.ak av aw-r. f<~ pen,over. 

Vi kan w}ke p<~- t.o mulige 2r:oG.kf,r t.U dcr:ne mar.gelJ'ulJe imsat-

scn: Det er mar.glendc interros;::e for· kvinneforskrling, og det el' 

karwl! ~c for tidlig å lf':r:te c. eg en [H pul;_u~j se ring av resultatene 

etterEom t](,tte (!l' et nytt forskringnfel t. 

Kvinneforr;kning er i sin begynnerfase, det er et nytt felt; 

som mA bygge~ opp. Problemstillingene er nye og de metodene soæ 

finnes .i faget må Ulpasses og v.idere~.;tvildes- og det m<''t. søkes nye. 

Videre må de tilgjengelige kildene underkastes kritikk ror A bedø~
me deres bæreevne i foebold til problewst:Ll] ingene. 

Å Hette kvinnen i fokus som forskningsfelt og prøve ii analysere 

hermes rolJ e og posis;jon i de forhistoriske samfunn er ensbetyder,

de mer~ å drøfte hvordan kjør.n og 1 r_este omgang kanskje andre kate

gorier som alder, slektskap osv., kan være eelevant for soroial org

an.ir;as,jon. Det betyr å flytte fokl;_s fra ting og materiell produk

s;jon til samfunnsorganj Ga.sjon. 

Antakelig vil de arkeologiske kildene vise seg otilstrekkeli

ge når do blir gjennomgått på nytt med kvinneforskning for øyet 

og det må hen-LeE stoff fra våre nære fagområder. 

Det vil ta tid før dette forskningsfelt tilfører ess ny h.ltur

historisk innsikt. Men selvom vi ikke er garantert svært originale 

el:J er nye resultater, vil faget kunne utvikle seg ved at det bllr 

~analisert mer ressurser til dette feltet. 

F.H-& 
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Jenny Ri ta N æ s s 

med 

gyldne gubber 

1 arkeologi en 

Da jeg satte meg ned for å skrive artikkelen til Nicolay, 

hadde jeg gledet meg til en spennende oppgave. Jeg skulle 

lete etter kvinner i kult og ta utgangspunkt i gullgubbene -

disse ørsmå, gåtefulle gullblikkplatene fra yngre jernalder. 

Fra dem skulle jeg trekke tråder til det vi vet om kvinner 

og kult i vikingetid; om kvinnelige guddonuner oq om de 

levende kvinners andel i kulten. Jeq visste det var mange 

spor både i det skriftlige materialet og i de arkeologiske 

kildene. Det kunne bare bli leseøvelser, en kompilasjon 

av det andre hadde skrevet, jeg hadde ikke tid til annet. 

Men det skulle ikke by på store problem A sette dem 

sammen - trodde jeg. Særlig llled<"'t jeg meg til A se på 

hvordan kvinnens stillinq ble tolket 1 forbindelse med 

overgangen til kristen kult. 

,leg mente å vite fra arbeid med en vjkinqetidsutstillin9 

i 1972 al de kvinne1iqe quddommene hadde en sterk stilling 



i folks kultutøvelse oq al: kvinner virket som kuU:offisi

anter, både som prest og shaman, både i det religions

historikerne kaller den offentlige kult og i den private. 

Jeq visste også at de kvinnelige quddommene var underlig 

bleke i forhold tll de mannlige, Odin, Tor og Frøy og at 

bare FrØya og Frigg skilte seg ut ved bAde A ha navn, 

opptil flere, oq myter knyttet U.l seG. Hvorfor? 

Med kristendommen forsvinner kvinnen som guddwn, og 

kvinner får ikke lenger utøve sine funksjoner swn kult

offisianter (de gAr under jorda). Kvinner stenqes ute fra 

den selvfØlgeli.qe :1ærhet U.l det hellige som de hadde i 

norrøn tid, Del skjer ikke uten protester eller over 

natta, dertil må forholdet til det hellige, til frukt

barhet og kvinnenes andel l kulten ha vært for sterk. 

Et meqet st(>r:kt. indisium for dette er den dyrkelsen som 

Maria fi.kk og som Kirkens Menn forgjeves forsØker å få 

bukt med, 111en som de tilslutt: avfinner seg med - ved å 

teologisere henne vekk qjennom Maria som Guds mor og 

Jomfru Mari.~ dyrkelsen. 
Men oqså grensen bakover begynte A bli interessant. 

1-;ro Mandt. hadde pi\ Utstein Kloster- seminaret 1979 "Var de 

alle menn" laqt fram en analyse av helleristninqenes 

symbolverden ut fra spørsmålet om hvorvidt "det finnes 

avbildninger som gjenqir kvinner selv eller egenskaper 

forbundet med dem, eller som representerer forestillinger 

om kvinner og kvinnelighet". En rekke motiv måtte 

representere i.d6ogrammer som er knyttet til fruktbarhet 

i dens mange avskygninger. På grunnlag av et komparativt 

materiale viste hun at slike motiv ofte er knyttet til 

kvinnelige quddorrnner (båt, voqn, slanger, orm, trær, 

spiraler, kors, skAlqroper). Konklusjonen - at bronse

alderen kjente personifiserte guddonuner, deler hun med 

andre forskere, men at mange av ideoqranunene med større 

sannsynlighet representm:er kvinneliqe quddonuner enn 

mannlige, er i motsetning til det flertallet av hellerist

ningsforskere har tenkt seg. 

Men hvor og ni'tr skjedde overga11qen fra Nerthus og 

hennes prest, som vi kjenner hos Tacitus, og til Frøy og 

hans tjenerinne i. den eldre Edda? 

'!'rekk .;,ed 9ullgubbene som je9 t.idlioere ikke hadde reflek-

1 
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tert over, ble interessante - at de eldste fra ca. 600 

var nakne små menn ofte med utforming som også antydet 

reist kjØnnslem, mens de yngre - fra vikingetid ofte 

var par, kvinne og mann - og alltid påkledd. Maqnus Olsens 

tolkning av de sene gubbene som en billedlig framstilling 

av den fruktbarhetsmyte som omsettes i ord i Skirnismål og 

som sannsynligvis også ble framstilt i handling av 

menneskelige stedfortredere i kultsammenheng,har vid 

tilslutning. Senere forskere har ment at de eldste 

gubbene tilhører den samme forestillingsverden- ja,så og 

si framstiller det samme som de yngre og at ulikhetene 

bare skyldes en mer sofistikert framstillingsform. Dette 

var plausibelt. 

Men hva om det ikke er så - hva om vi i denne old

saksgruppen kommer på sporet etter overgangen fra en 

periode hvor kvinnelige fruktbarhetsguddommer dominerte 

- guddommer som ikke skulle, eller behøvde bli framstilt 

i billedform - til en tid da hun er redusert til å bli 

en mer eller mindre dØdelig og hvor den mannlige guden 

er slått igjennom som fruktbarhetsguddommen. En fasci

nerende tanke - og enkel - så besnærende at jeg forsøkte 

å finne ut av det. 

Jeg kom ingen vei. Slik jeg ser det, er det simpelthen 

ikke mulig i dag å få etterprøvd slike tanker gjennom 

lesning, det være seg i oversiktsverk eller i spesial

analyser. 

Kvinnen usynliggjøres 

Nå kan man naturligvis si at det ikke er litteraturens 

feil, men en forfeilet problemstilling og manglende 

innsikt i kildenes bærekraft, i religionshistorie og i 

forholdet arkeologi/religion. En slik manglende innsikt 

innrømmes gjerne, men det er ikke det som er essensen 

i min påstand. Den går på at vi har en ballast av forsk

ningsresultater med oss som stenger for en tilfreds

stillende forståelse av kildene ut fra kvinneaspektet. 

Forskningsresultatene eller den forskningsstatus (para

digmesett) vi arbeider ut fra består av en så sammonvaset 

vev av ulike grunnholdninger til kvinner og samfunn, til 



rPligion, til menneskets åndshistorie, at Vi. Vanskellq 

kan bruke resultatene - dersom vi er uenig i forfatterens 

wer eller mindre eksplisitte uttrykte holdninger. Jeq 

tror vi står pl bar bakke. - Vil vi vite noe om kvinner og 

kult som har en tilfredsstillende grad av sannsynlighetens 

skjær over seg, må vi begynne på nytt. Vi ml tenke pl 

kildene p& en annen mAte, stille andre spørsmi\1 og hente 

inn nytt. materiale - som vi i dag ikke vet. hva besti\r i 

~lier hvordan vi skal finne. 

Og dette burde jeg ha visst: at jeg via lesning ikke 

kunne trekke slutninger av den art jeo antydet innlednings

vis. Jeg var nok kjent med lignende slutninger fra 

andl:'e fag, ja til og med innen 111.itt eget (sanunenlign 

"Var de alle menn"). - Kildene strekker ikke til og 

tankemessi.q må man begynne på nytt. - Men det falt meq 

ikke inn at dette også gjaldt innen religionsarkeologi -

(for å bruke Ø. Johansens terminologi. Jeg ser at han 

skriver om forholdet l siste nununer av Viking) - og i 

alle fall ikke for noe sl enkelt som det jeg skulle gjøre. 

Men det jeg nå ser er at når nesten alle som 

arbeider med kv.tnneaspekter eller "samfunn på Huiviclplan" 

opplever slike ting, må det bety at det innen all forsk

ning som har med kvinner l gjøre vil være fellestrekk 

av kildekritisk art. Og det viktigste trekket jeq her 

vil understreke er at enhver som nærmer seg samfunn -

ikke som noe abstrakt, men som sammensatt av individer 

vil måtte gl gjennom en erkjennelsesprosess i forhold 

til kildene, som er basert pA eaen opplevelse av det l 

være kvinne/mann/samfunnsmedlem. Også sLik står man på 

bar bakke, - man vet ikke hva man støter på før man har 

brynt sine egne holdninger mot materialet, hva enten 

dette er gjennom lesning eller mot et konkret materiale. 

Det minner på man9e måter om det man gikk iqjermom som 

9rønn student i sin første kontakt med kildene, men som 

student hadde man alltid en corpus å støtte seg til. Det 

man ni opplever, er at et helt "forskersamfunn" skal 

igjennom en prosess hvor forståelsesformer skifter og 

hvor man skal erkjenne fundamentalt andre saker enn de 

man hitt.U har, 

Og da kan man ikke bare gjenta og bygge på det 
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andre har sagt, etter en bestemt mal. Det vil igjen si 

at man ikke lett "drysser ut kvinnestoff" - skriver 

noe "om kvinner" som var det oppdraget du ga meg og som 

jeg tåpelig nok sa ja til. Det skal mye grunnlagsforsk

ning og god tankevirksomhet til, før vi kan våge oss på 

fabuleringer om kvinner gjennom leseøvelser, hva enten 

vi gjør bruk av oversiktsverk eller andres detaljanalyser. 

Det vil ikke si at jeg ikke tror det nytter å legge fram 

f.eks. skisser til forskningsoppgaver, slik som 

kvinner og kult og jernalderens symbolbruk, men vi må 

være varsomme ;;!. vj ikke undervurderer vanskelighets

graden av de oppgaver vi står foran, og jeg tror ikke det 

er mulig å ta utgangspunkt bare i en kildekategori, 

f.eks. gullgubbene, slik jeg prøvde. 

Skjønt sporene etter kvinner i kildene er tydelige 

nok, i alle fall i det skriftlige tilfanget, kan det være 

vanskelig å anvende dem. Verre er det kanskje· med det 

arkeologiske, men i begge tilfeller underkownuniseres 

sporene i litteraturen. Dette sier meg at vi har med 

barriærer å gjøre som i mindre grad går på kildene selv 

og som i langt større grad er knyttet til våre holdninger 

til kildene. 
Det materiale som først og fremst kan v~se det er 

de skriftlige kildene. Storparten av det er såvel pro

dusert som tolket av menn. De som skrev var menn. 

Samtidens kommentatorer fra Tacitus til Adam av Bremen 

var ikke tilstede ved de begivenheter de beskrev, men 

nøyde seg med opplysninger fra andre skriftlige såvel 

som muntlige kilder. Ibn Fadlan danner et unntak. De 

som senere tolket kildene - Saxo og Snorre - var menn som 

levde en god del tid etter at kristendommen hadde satt 

sitt stempel på menneskenes sinn. Saxo og samtidskommen

tatoren Adam av Bremen var tillike geistlige - og det 

er mye kvinneforakt/hat å spore hos de eldre kirke

geistlige. Også i dag tolkes kildene ut fra en "mannlig" 

synsvinkel, mindre påfallende i eldre litteratur, noe 

som mulig har sammenheng med at de store overbygninger 

først kom et stykke ut i vårt eget århundre. Et unntak 

er arbeider av Anne Holtsmark, men ikke f.eks. H.R. Ellis 

Davidson. 



A lete etter kvinner hos disse forfatterne blir 

sllledes først og fremst ,~ lete etter oq !i klar<riøre 

holdninger til samtidens kvinner, enten de tilhørte 

middelalder, 1800-tallet eller vår egen tid. Vi må 

med andre ord vite mer om oss selv (om menn) og om de 

holdninger som preger oss (menn) tør vi kan ha håp om !i 

se vikingetids-kvinnen l kultsammenhenq med en sannsyn

lighet som kan grense n~t visshet. 

Den andre barriæren som gjØr det vanskelig !i få 0ye på 

kvinnen har sanmænheng med måten kildene systematiseres 

på. Ikke bare er de fleste kilder skriftlige, næn de er 

oqsi\ myter. spørsmålet blir sil hva mytene forteller om 

gudelære, tro og kult. Er de mytene som et· overlevert 

oss representative for de bærende krefter i den hedenske 

religiØsiteten, og i tilfelle er dette noe som deles av 

alle innen et samfunn? Man kunne tro at den systemati

serte gudelære som vi finner i Snorres yngre Edda og 

også litt i eldre Edda, er vikingetidens krigerreligion 

som bare dekker et: lite aspekt av tilværelsen oq som 

kanskje også deles av en mindre del av samfunnet. Odin, 

einherjenes hersker i Valhall, krigernes og dikternes gud, 

æret kanskje fØrst og fremst hos de utvalgte gjennom et 

mannsforbund, vil han være den hØyeste også for andre, 

for de som står utenfor, for kvinnene? 

Myter er drama. Dersom det er så at kvinner særlig 

var knyttet til tanker og handlinger som hadde med livets 

bestående å gjøre, med fruktbarhet i vid forstand, vil 

man anta at det er relativt begrenset hvor mange ulikart

ede myter man kan spinne over den historien. Er dette 

riktig, vil mytene være særlig farlige i forbindelse med 

avdekking av kvinner i kulten. 

Ved systematisering av kulten anvender man ofte skillet 

privat kult og offentlig kult. Man antar at kvinnene var 

enerådene i den private kult, men at hun hadde lite å 

si i den offentlige. Problemet blir å avgjøre hva som 

skal defineres som privat og hva som er offentlig i 

vikingetidens samfunn. Våre tolkninger vil i stor ut

strekning måtte baseres på en tolkning av hvilke verdier 



et samfunn har og hvilke krefter som ligger bak disse 

verdiene. Finner man at det viktigste elementet ved 

norrøn religion, (norrøn tankeverden) også i vikingetid, 

var hensynet til liv, vil man selvsagt ikke kunne rele

gere handlinger som foregår på den enkelte gård, i hus

lydens påsyn, til en privat kult. Antar man det norrøne 

samfunnet hadde en dynamisk verdensoppfatning i motset

n.lng til kristendommens statiske, er det selvsagt ikke 

nok med 3-4 store blotinger om året for å opprettholde 

liv, da må nærhet tll det hellige så og si være en 

daglig foreteelse. FØlger man Dumezils tolkninger av 

samfunnets ideologiske overbygninger, med de tre 

"functions•, vil vår forståelse av folks handlinger bli 

andre. 

Vi må altså først bestenooe de verdier samfunnet er 

bygd opp på, før vi kan arbeide med kvinnens plass l 

kulten. 

Og hva angår arkeologer har vi i ny tld en forsknings

tradisjon som i dag også er blitt en barriere: det å se 

samfunn som en abstraksjon. Vi benytter begreper som 

impulser, kulturstrømmer, migrasjoner. Vi forklarer 

samfunnet gjennom begrep som gjØr det umulig for meg å 

se kvinner i det arkeologiske materialet, fordi jeg 

ikke ser samfunn. I dette ligger en veldig begrensning -

jeg vri.r meg unna det å skulle tenke på samfunn, sammen

satt av mennesker - i samhandling. 

Likevel, det er her vi må begynne, - hvordan skal 

jeg ellers få fram et arkeologisk materiale som kan be

lyse kvinner? 

En lignende barriære som henger nær sammen med den 

foregående og som er en ganooel metodisk tradisjon i. 

arkeologien, er det at man i felt skal være sA nøytral/ 

objektiv i forhold til det man samler, at man verken i 

feltet eller i sine rapporter får diskutert eller reist 

spørsmål om mennesker og deres handlinger. Selv om 

denne tradisjonen nå er i ferd med å tape seg, henger den 

igjen, og vi vil i alle tilfeller slite i lange tider med 

dårlig tilgang på et adekvat arkeologisk kildemateriale. 

Aksiomet at man finner sjelden annet enn det man leter 



etter, har full gyldighet oysA her. 

Kravet til en &pen "ikke forutinntatt" feltinn

samlinq, kombinert med en hØy grad av abstraksjon i 

synt.esene, førør s,,ledes til at vi frerl1111<'dCJ:jQires overfor 

det arkeologiske materialet. Det gir sterke negative 

utslag i alle undersøkelser som har med samfunn i\ qjøre. 

Sterkest slår dette ut i kvinneforskninqen, her skal vi 

formulere spørsmål som ikke er formulert før. Vi vil 

famle etter holdepunkter, etter kildekateqorier og 

spørsmål pi\ el vis som man unnqiir i emner som har lang 

hevd. llvilke spor setter enkt~ltindividet. Og dette får 

være vAr unnsky ldninq for at vi er konuTtet så kort. 

Men likevel - Det var et sjokk for en arkeolog at his

torikeren, i en resension, foreslo at de langsmale tøy

remsene fra Gamlebyens doer i Oslo var bind, noe som 

umiddelbart føltes som en plausibel forklaring, utve

tydige spor etter kvinner - som arkeoloqen ikke turde 

eller ville se? Er kanskje kvinnen for nær - tenker 

vi ikke mennesker, eller fAr vi ikke lov til A skrive om 

menneske? 

Den siste barriæren vil mulig være den vanskeligste 

a forsere, ford1 vi er et så l i te fag med få ut.Ø ve re (?l 

- Motviljen og direkte motstand mot .~ sti.lle spørsmål 
som synliggjør kvinner under foregivende av at emnet 

ikke er interessant nok eller at våre kilder er for 

svake. Man våger vanskelig i dag å hevde at emnet i seg 

selv er uvitenskapelig 1 men som en kollega sa da "Var 

de alle menn" ble arranqert: "Hadde dere nå enda tatt 

opp emnet demografi". 

Del: er så lett A bortforklare eller omtolke famlende 

forsøk, og ta dem for dårligere eventuelt, hederligere 

utgaver av "vanlig" forskning. Det er så lett A sette 

strenqere krav til avhandlinger som tar opp slike tema i 

en tid med paradigmeskJ fte. Det er s,'\ lett å vise ti l 

at man ikke holder internasjonale mål. En legitim forsk

ningsret:ninq innen faget arkeologi er det enda ikke å 

lete etter kvinner. 

Når jeq sammenholder alle disse barrierene innen 

mitt fag får jeg en følelse av makteslØshet. Jeg inn

podes holdninger som gjør det vanskelig, ja nesten umulin 

13 
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å stille spørsmål som jeq kan ha håp om l besvare. Når 

dette skjer innen en vitenskap som teller ca. 35% kvinner, 

hva må man ikke da vente innenfor f.eks. religions

vitenskap hvor det bare er 3%. 

fE~_f!l_t i <!!5.L} i .rU~ 

Jeg tror det ligger veldige muligheter i det arkeo

logiske materialet av religionshistorisk art. Selv om 

vi beveger oss på en grense hvor det er vanskelig å skille 

mellom det vi vet, det vi kan forutsette å kunne vite 

og det vi skulle ønske å vite om folks tanker, tro og 

handlemåte er det en mektig intellektuell utfordring som 

vil gi en stor tilfredsstillelse for den enkelte. Men 

det er like uomtvistelig at det innen et sl:!.kt forsk

ningsfelt vil være vanskelig å vinne gehør for sine egne 

tanker og resultat, og man vil ha størst vansker med å 

godta andre forskeres tanker. 

Et emne som kvinner og kult vil gi vl.de perspektiver 

over og dypere innsikt i forhistoriske kvinners liv og 

dermed for vårt eget. Godtar vi f.eks. det synet at det 

i alle selvgrodde folkereligioner er et dyptgående samband 

mellom religion og sosialt liv, at selve n~t:tsordningen 

blir religiøst fundert oq at reliqiØs homogenitet opp

fattes som livsviktig for at samfunnet skal bestå, vil 

vi gjennom den måten kvinnen oppfattes i forhold til 

religionen kunne tenke oss hvordan hun psykologisk 

sett oppfattes i samfunnet for øvrig og hvordan hennes 

aktuelle situasjon er. Med andre ord - ved A studere 

de religiøse system vil vi kunne si noe om kvinners 

stilling i dette samfunn generelt. Dersom dette er 

fruktbare tanker vil vi kunne drøfte hvordan en ute

stenging av kvinner fra det religiøse liv innvirker på 

hennes selvforståinq. Overført til vikingetidens Norge 

burde vi rent konkret lettere kunne forstå hvilken inn

virkning f.eks. kristendouunens kvinneundertrykkende 

id6ologi kan ha hatt. 

Derfor vil emnet jernalderens symbolbruk også være 

verdt en nøyere granskning. Mange har behandlet jern

alder-ens ornamentikk og stiler, enkelte har oqsi\ tolket 



Innholdet i stilene i forhold Ul f.eks. myter -Ose

bergrevlene, gotlandske billedstener - cl!~r de har som 

Gjessinq, tatt for seg hesten. Likevel er lite gjort 

i forhold til kvinner slik G. Mandt har 0egynt pA for 

bronsealderens vedkommende. Symbolanalyser oq klassifi

sering av kildetilfanget, direkte billedframstillinger, 

o[fer, graver osv. sammenholdt med det: man kjenner av 

myter og kultbruk av stedsnavn er en stor og - tror jeg 

-· takknemlig oppgave som venter behandling av en arkeo

log med kunnskaper innen semiologi og religionsvitenskap. 

00 /INDRE 
HAt.I/PA/~TEN? 
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Lil Gustafson 

Kll_UMI(NIVER 

OG 

l(VINN~~ARl~EID 

Samtiden påvirker vår forestilling om fortiden. Dagens 

arkeologer stiller andre spørsmål til kildematerialet enn går

dagens, påvirket av det samfunn vi er en del av. 

Diskusjonen omkring kvinnens situasjon idag, har også skapt 

særlig interesse for fortidens kvinne. Hvordan var hennes 

posisjon i tidligere tiders samfunn? Har det alltid vært slik at 

mennene har dominert og sittet i maktposisjon, og tatt de 

avgjørende bestennelser? Det blir fremholdt fra visse hold at 

det er naturbestemt. Kanskje har arkeologene en oppgave her 

ved at vi disponerer og behandler kilematerialet fra største

delen av vår historie. 

Har vi mulighet for å belyse slike problemer? Den teoretiske 

bakgrunn må vi hente hos sosialantropologene, som har samlet 

kulturerfaring fra fØr-industrielle samfunn. Det er viktig å 

unngå overfØring av vår erfaring fra vårt eget samfunn. 

Peggy Sanday (1974) har studert kvinnens posisjon i en rekke 

kulturer. Hennes konklusjon er: at det er en sammenheng mellom 

kvinnenes produksjon og hennes status. Iler menes med status 

hennes makt/autoritet i offentlig sammenheng - hennes anerkjente 



rett til å ta avqjørelser på Økonomiske/politiske område!:. De 

krysskulturelle undersøkelsene viser en stor samvarians mellom 

høy status og kontroll over sentrale ressurser og produksjon 
av etterspurte varer (utover famflieenhetenl . 

Ved menns fravær (ex.krig)kan kvinnene få en viktigere rolle 

l produksjonen enn de t.idlJ.gere har hat L I':ndr ing er .i. Økonom.iske 

system som skaper nye behov kan og virke inn på kvinnens status. 

Dette er altså faktorer v.i må V<~re oppmerksom på når vi skal 

prØve A belyse kvinnens status i det forhistoriske samfunn. 

En undersøkelse qjort av B.inford viser at det burde være 

nrulig å benytte graver i en analyse av roller og status i de 

levendes samfunn (1971). Gjennom krysskulturelle sammenlikninger 

har han påvist at variasjon av dØclsritualer har sanunenheng med 

samfunnsform - jo mer komplekst et samfunn er, jo flere aspekter 

ved den dØde blir symbolisert ved gravskikken. De aspekter 

som oftest markeres er: alder, kjØnn, sos.ial status (pos.l.sjon) 

og sosial tilhØrighet (ex. til undergrupper innen samfunnet~ 

dessuten spesielle dØdsårsaker. 

Jeg skal her legge fram et kildemateriale som jeg synes viser 

interessante tendenser og mønstre som er verdt å frenilieve i 

den problematikken jeg har antydet ovenfor. Materialet kjenner 

jeg bare fra publikasjoner. Det omfatter flat:m<u:ksgravfelt fra 

eldre jernalder med enkle branngraver fra Vest-Sverige. Jeg 

vil også trekke inn noe norsk materiale (se kart). 

Bare en utvalgt del av befolkninqen fikk begx·avelse med 

gravgaver. Et balansert forhold mellom kvinne- og mannsstatus 

burde resultere i et 1:1 forhold når det gjelder ~"!._t;all graver, 

og når det gjelder 9ra~~ antall og "verdi" !som er van

skeligere å målel. S. Welinders demografiske undersøkelser 

basert på gravfelt i sør- og Mellom-Sverige 119751, viser at 

det. er flere K- enn M-9-raver i fØrromersk jernalder og romer

tid, i motsetning til de øvrige forhistoriske perioder, hvor 

det vanligvis er en overvekt av M-graver, Welinder kommenterer 

(s. 70) at normalt er menn overrepresentert, og karaktiserer 

forholdene i den eldste jernalderen som et merkelig unntak, 

som kan skyldes en spesiell religiØs skikk. Det er en tendens 

til at arkeologer setter uventede fenomener i sammenheng med 

"kult". Grunnen til at·menn vanligvis er overrepresentert 
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forklares aldri med "kult". Fordi mannlig domlnans er alment 

akseptert? 

Sverige 

Steder med fonn av krumkniver og andre 
redskap 

Bankalla 
2 Kyrkbacken 
3 Stora Ro 
.. Mellby 
5 Ekeh6gen 
6 Ula 
7 Møystad 

Min hypotese er at kvinnene i en periode av eldre 

jernalder hadde en spesiell posisjon i samfunnet i Vest-Sverige 

(evt. også Ø-Norge) . Hypotesen er basert på de tendenser som 

kommer fram i Tabell l. nedenfor~ 

l) det er gjennomgåendd flere K-graver enn M-graver. 

2) blant gravene med gravgaver er det flere K-graver enn M-graver. 

Videre er hypotesen at denne posisjon har sammenheng med at kvinnene 

produserte Økonomisk viktige varer, basert på en analyse av 
gravgavene. 



KjØnnsbestemte graver 'l'otalant.--:111 graver 
Gravfelt m.qravg. -~-:9!:~':2~ Uls. M:K m.gravg. u.gravg. tUs. 
---------- -···~ -- ---------- ----- ------------

Kyrl\backen K 9(19) 9 18 (28) .91 54 154 208 

M 5(9) 30 35(39) ( 1. 39) 

flankålla K 5 5 lO 8 58 66 

M o lO lO 

Stora Ro K 5 lO 15 lO 37 47 
0,33 

M l 4 5 

~cllby l< 13 12 25 27 56 8:1 
0,72 

M 2 16 18 

EkehØgen K 15 25 40 35 101 136 
0,65 

M 6 20 26 

Kilder: Sah1strøn og Gejvall 1948,1951,1954. Cullberg 19D. 

Det er viktig at gravene er kjØnnsbestemt ved beinana1yse, en 

ikke-arkeologisk metode (de 4 fØrste ved Geijvall, det siste ved 

Ekman ) . 

Dobbeltgraver med M+K er ikke medtatt i denne eller de 

etterfølgende tabeller. På alle unntatt ett gravfelt (Kyrk

backenl er over halvparten av gravene med gravgaver kjØnnsbestemL 

En feilkilde er muligheten for at M og K ble gravlagt på 

forskjellige områder, og at det vesentlige er K-delcn av grav

feltet som er undersØkt. Gravfeltene som behandles antas å 

være tilnærmet totalgravd. Det finns tendenser til gruppering 

av gravene etter kjønn på 3 av feltene, men utbredelseskartene 

viser at det er en stor grad av overlapping, og at M-grav

områdene ikke kan være dårligere undersøkt. Det ville og være 

et merkelig sammentreff om K··delen av gravfeltene systematisk 

skulle være bedre undersøkt enn M-delen. 

Sammensetningen av gravgaver i K- og M-graver fremgår av tabell 

2 og 3. De er konstruert på grunnlag av publiseringene av grav

feltene (Sahlstrøm og Gejvall 1948,1951,1954, Cullberg 19731 o 

Jeg har tatt utgangspunkt 1 gravene som er kjønnsbestemt ved 

beinanalyse" I tillegg er det tatt med graver som har gjenstander 

som synes å være kjØnns!nd!kerende ut fra sammenset.ningen i. 
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TABEll 2 

~~kbor~:v k·.-
Redskc 

krum $y! sy-
! 75-100 nr '~'' ll<n;v l fllll 

80 k • • • 
173 • 

70f.k 207 • 
15 .. 211 • 
240• 216 

222 • 
208 V o o o 

kr.l. 210 o o 
31 o o 

20ik 205 .. o o 
96 o 
30 o 

120 o 
160 .. o 

41 " o 
214 k 

32 V 

25 
204 k 
175 
63 " 250• 77 m 

137 
139 
194 " 
156 V 

8 7 
197 V 

l?'l _m -- r---
Bankiillo 
330-24(){1<~0 k • • 

42 . • • 
40eJ<. 50 • 7 • 

19 • ? 
32029()11<57 . • 
Storo Ro 

39 k? • o ... • 
32 k • 
6 ·-~ • 

la V 

5 k 
25 U? o 

_____ ___..]§_ _mj' --- --
k = kvwne 
m;: monn 
v =voksen 
u" ungdom 

• • 
• • ·--

• • 

Hårpynt Annet 

sigd ipitol ~"P" bein glan hals· ~~Ile li- an111!1 ltåbaf .,..;... br. 
P.,rie flå l !Perle rin!l sl. b.ia )liørn :pen kiel 

• • • • • • • 
o o 

oo o o 
o 
o 
o 

o o o o o 

o o 
• • o o o o o 

o o o i • • • o 00 
... 

... A ... 
... ... ... 

... 
o 
X X 

o o 
·f---

.....!._ _ 

• • • • • 
• - - ·--

• • • • • 
o o 

• o 
l. l . . 

-- .___ --- -- ·- L.-.-.. 

• kv1nnegrov, bes~~mt v~,d bein~1nalyse 
A manns.grav 
O voks en, ungd.gr. 
X ingen beinanalyse 

LG 81 

graver med beinbestemmelser, og med gjenstander som kan 

symbolisere høy status. Graver uten kjØnnsbestemmelse på bein 



TABEll J 
M ellby __ R~~s_l!oe___ 
i•(:-~;;- _kj:-- krum syl sy

~~.:'!.f!__llr. ~~!:. ~.~. ·-- t:~.9L 

. -·--· 

lBOf.k. 5 k•b • 
85 k? • 
16 • • "' 

150" 

535" 
200. 

45 2k 
73 
10 
57 
15 
79 
82 

6 
27 
40 
68 
56 
46 

V 

? 
k 

y 

k 
24 m? 4 

17 .. " 
Ekehogen __ 

35 
68 
34 
22 

183 
101 
140 

91 
81 
43 
4 l 
46 
75 
63 
74 

170 
171 
77 m 

110 
163 
135 ~ 
48 ~1 

126 " 
38 V 

() 

• 
• 

• • 

o o 
o 

"'G'"'t"'t t--!-----1f----'"'7 " 
U1u 

63 k • • 
29 " k? 
33 " "' 
37 " "" 
51 
61 U V 

senlralg. ? 
16 m?k 
17 ..... 

Sigd 

• • 

• 

• • • • • • 

o 
o .. 
A 

• 

--
•• • • • • 
00 

11orpynt __ Annet 

spirol rin~ bein gluss .. ~,;F~~.;-
'!!_le no __ nEI ~_!_le rin9 fuls_t, 

• 
l • • 

l 
! 

• • 
• • 

fi~--~.~~~~r -_---;:--_11 __ 
vi(J_' ---r-- pen 

o ' 

~l 
!l 

:·.i. 
o 
•? • 

--- ----f-- ~-

• 
• 

' 

• 
@ 

• • • • • •• • ; ,- • l • • • • • • 
.. 
.. .. .. 
o o 
o o -

•• • 

__ __j_j' l 
··-·· - l 

~ed gravgaver uten interesse for problematikken er ikke med. 

21! 
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Disse utgjør en liten del av gravene med gravgaver. 

'l'abellene viser at typiske gaver i K-graver er spesielle red-: 

~_!<aper: ett sett bestående av krumkniv (3 typer), syl, nål, 

dessuten en liten sigd. Ofte er bare deler av settet medigraven. 

Disse redskapene finns _!:!~lden i M-graver. Dessuten er det 

visse funn som bare finns i K-graver, ~ldr_:i,_ i M-graver, og som 

sannsynligvis har sammenheng med hå!"fasong2_!!: spiralperle av 

bronse, ringnål av bronse og beinnål (se Martens 1969 s. 19, 

Sahlstrøm 1954 s.64). Hårfasongen var neppe tilfeldig, den 

er generelt et viktig sosialt signal, som kan vise gruppetil

hØrighet, status, rolle o.l. Disse funnene kan hjelpe oss til 

å identifisere K-graver som ikke er kjØnnsbestemt ved beinana

lyse. Belteutstyr og draktnåler er felles, mens våpen og bjØrns

klØr er funnet i M-graver (riktignok et sverdskedebeslag i en 

K-grav) • 

Gravfeltet på Kyrkbacken skiller seg fra de andre ved at 

det er flere kjØnnsbestemte M-graver enn K-graver. Av Tabell 

2 fremgår det at halvparten av redskapsgravene er kjønnsbestemte 

som K-graver, ingen som M-graver. I de ubestemte redskapsgravene 

er det funnet gjenstander som kan ha sammenheng med hårfasong. 

Det er altså sannsynlig at disse 10 gravene er K-graver, sam

tidig som 4 graver med våpen/bjØrneklør kan være M-graver. 

Dette endrer noe på forholdet M:K-graver, som angis ved tall i 

parentes i Tabell l. KjØnnsbestemmelser på grunnlag av gravgaver 

vil ikke forrykke forholdet M:K graver på de øvrige gravfeltene. 

I Norge er det undersøkt gravfelt med samme gravtype og red

skapsutstyr som de Vest-svenske: By i Løten, (Hagen 1951, 

Martens 1969) og Ula i Glemmen (Vibe-Miiller 1956). Beinmateri

alet ble ikke samlet inn fra By-feltet, men beina fra Ula er 

kjønnsbestemt av Gejvall og Holck. Av Tabell 3 fremgår at det 

er stor overensstemmelse for gravene med E~c!..e;_!I._~E• som er bestemt 

som K-graver. Redskapsgravene fra MØysLad på Vang (Nybruget 

1975) er også bestemt som K-grav. Tendensene i Sverige gjentar 

seg altså i Ø-Norge, (Opplysningene om beinbestemmelsene har 

jeg fått fra K. Vibe-MUller og P. Holck). 
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HegskilJ21313.~I;;_e(: i K-gravene er utførlig behandlet av U. E. Hag berg 

(1967 s. 115 ff). Han tolker det som skinn- og lærbearbeidings

redskapeJ:, på qrunnlaq av paralleller fra forskjellige kulturer, 

fra "de gamle Egyptere" til dette århundres sadelmakere l Sverige. 

Han antar at kniver med krum egg har vært brukt over lang tid 

i Skandinavia (jfr. støvelformede skiferkniver) - sannsynligvis 

kontinuerlig. 

Uagberg hevder også at fremstilling av skinn- og lær

produkter må ha vært kvinnearbeid i eldre jer·nalder i Sveriqe. 

Når han skriver at .?J.l.'O: graver med krumkniver sorn har beinanalyse 

er K-graver, er nok dette feil, slik det fremgår av Tabell 2 

og 3. På gravfeltet Fiskeby i Øst-Sverige er nær halvparten 

av redskapsgravene i M-graver (Lundstrøm 1970) . Det er altså 

lokale forskjeller. 

En del av gravene mangler krumkniv, mens flere har en liten 

sigd. Det er antydet at denne kan ha vært brukt som lauvkniv, 

til innsamling av husdyrf6r. P.O. Nybruget (1978) har fore

slått at sigdene med liten krwnning kan være lærkniver, ut fra 

moderne paralleller, ( brukt på annen måte enn krumkniven), mens 

de med sterk krumning er kornsigder. 

Skinn-· og lærvarer må ha vært en viktig vare l handelen med 

Romerriket, hvor hæren hadde et stort behov for slike produkter. 

(Jfr. Hagberg 1967 s. 121 f.f.) 9e fleste redskapsgravene som 

behandles her er trolig eldE_~ enn importen. Gravfeltene l mine 

tabeller antas å være vesentlig fra yngre del av fØrromersk jern

alder, med mulig fortsettelse inn i eldre romertid. (Sikker 

datering av graver med bare redskap er vanskelig.) Jeg vil 

hevde at skinn- ug lærvarer kan ha hatt Økonomisk betydning også 

.f~E romerhandelen. Når disse "tidlØse"" redskapene blir lagt 

graver innenfoL· et kort tidsrom med !:!! gravgaver, tolker jeg 

det slik at redskapene har hatt en spesiell verdi - fordi 

produktene de fremstilte var blitt særlig viktige i dette tids

rommet. 

Denne tolkningen av redskapene i K-graver i Vest-Sverige (og 

Ø-Norge?) innebærer at kvinner i den eldste del av jernalderen 

produserte varer av Økonomisk betydning for samfunnet. 
At det er _!_ler~ K-·graver enn M-grave:r: med sravg_~!';'!: tolkes som 

et tegn på høy posisjon. Visse gravgaver kan symbolisere det 
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sarmne: halsringer av bronse (sklLtorques) og glassperler 

(importert)finns bare iK-graver. Det er få M-graver med gjen

stander som kan tolkes i samme retning: t.re våpengraver, i elt 

tilfelle med bronsekjel. Det er derfor ikke sannsynlig at 

kvinnene har fått sin posisjon gjennom mannen. 
Innebærer denne spesielle posisjon høy status, slik den blir definert 

av Sanday? Hvis det er riktig at fremstillingen av ettertraktede 

varer primært var et kvinnearbeid, er en av forutsetningene opp

fyllt. Om hun hadde kontroll over viktige ressurser er van

skeligere å påvise. 

Hagberg mener at det vesentlig var kveg som skaffet rå

varene til skinn- og lærproduksjonen i Mellom- og Sør-Sverige 

(1967 s. 128 f). Iflg. Tacitus var husdyrhold viktig for 

Germanerne, kveg var et mål på rikdom, og ble brukt som betalings

middel (Klejnstrup-Jensen 1973). 

Kan underskuddet på M-graver tyde på fravær av menn - (av 

en forelØpig ukjent årsak)? Har dette medfØrt at kvinnene har 

fått større kontroll over produksjonsmidlene - ved at hun 

nødvendigvis måtte ha hovedansvaret for husdyra? 

Iler er mange ubesvarte spørsmål. Min hensikt har vært å påvise 

et mønster som kan tyde på at kvinnene hadde en spesiell stilling 

i Vest-Sverige i en periode av forhistorien. Hypotesen krever 

grundigere studier av samfunnet som helhet. 

Hva skjer videre i perioden med den rike importen fra romersk 

område? Er det fortsatt kvinnene som produserer skinn- og lær

varer? Hvem kontrollerer handelen med disse produktene? 

En av de rikeste gravene i Norge fra eldre romertid er 

fra Store Dal i Østfold. Den inneholder gull- og sØlvsmykker 

og romerske luksusgjenstander av glass og bronse. En grav på 

linje med de ypperste fyrstegravene i Sør-Skandinavia/Nord

Tyskland. Dette er en kvinne-grav. Hun fikk også med seg 

en krumkniv. 
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Mari Lløgcstøl 

Markering av alder og kjønn 

i forh istoris){ gravtnate ria le 

MålGettingen med denne artikkelen er å diskutere i hvilken 

grad kjønn og tildels alder markeres i forhistorisk gravmateriale 

(gravgodr; og gravminnenes konntruksjon), samt å vise hvordan 
eventuelle mønster endres over tid. 

Kjønn og aldersgrupper vil altså behandles som kategorier. 

Eventuelle forskjeller i sosial posisjon o.l. vil ikke trekkes 

inn. 

Premisset for å sette denne type problematikk jnn i et tids

perspektiv, er at en grovt tJett kan regne med en utvikling fJ:a et 

noenlunde egalitært til et mer stratifi:cJert samfunn. Ved å jam

føre denne endring med varias,jon i graden av kjønns- og alders

markering, vil en forhåpentligvifJ kunne trekke visse slutninger 

om forholdet mellom sosial organiflering og ulik status (her i. 

betydningen et sett rettigheter og plikter) for kvinner, men11 og 
aldersgrupper. 

Til A belyse dette er det valgt ut en del undersøkte svenoke 

gravfelt fra neol.i tilnun til viking tid, hvor kjønns- og alders be
stemming av beinmaterialet er utført. 

F:t forbehold flOm må understrekes er at få gravfelt inngi'tr i 

underoøkehwn: V lsby og Vasterb,iers (nwllorn neoli ti.ktun), ~ii.mris l 

og Il (yngre brorwealder og romerrJk ,jernaJ.der), J,ovø ( folkevand
ringstid og merovingertid) og Fiskeby (periodene fra jernalder 

ør brukt). De olutninger som senere trekkes i artikkelen, må 

derfor bare bøtraktefl som representative for de gravfelt som er 
benyttet. 



Metoden. 

Mitt utgangspm1kt for å bruke graver i en sosial 
arkeologisk sammenheng, er en forestilling om at grav
skikk må være uttrykk for bevisste handlinger og er nært 
knyttet til et samfunns sosiale organisasjon. 

Når dette er sagt, er en likevel ikke kommet nærmere 
det egentlige problem: På hvilken måte skal de utallige 
variabler (f.eks. ulike gjenstandskategorier, elementer 
ved gravminnenes konstruksjoner osv.) som graver består 
av tolkes og settes i system? 

For å problematisere dette ytterligere, må graver 
dessuten sees som en samling symboler. Det karakteristiske 
for et symbol er at det både har et innhold og en form. 
Disse to aspekt har en tilskrevet betydning, dvs, likhet 
i form betyr ikke nødvendigvis likhet i betydningsinn

hold. Sagt med andre ord: Nye "moter" kan spre seg slik 
at store områder har ens gravskikk, på tross av dette kan 
lik form ha ulik betydning i forskjellige kulturer. Og 
motsatt- ofte kan en finne lokale variasjoner, betyd
ningsinnholdet kan likevel være likt. 

Problemet ligger med andre ord i å finne metoder 

hvor forskjell i markering av kjønn og alder kan lcomme 
(f.eks. ved srunmer.ligning i tid og rom), på tross av lik/ 
ulik symbolbruk, 

Det er derfor benyttet en statistisk metode- cluster 
analyse (S. Welinder, 1981). Metoden går kort ut på å 
registrere tilstedeværelse eller fravær av et gitt antall 
variabler: l denne analysen ulike gjenstandskategorier og 
elerr:enter ved gravminnenes lconstruksjon. Etter å ha kjørt 
denne registreringen gjennom ulike EDB-program, vil en 
tilslutt få et diagram hvor gravenes relative likhet 
(grupper av graver) på de enkelte gravfelt blir tegnet 

ut. En vil derved kunne srunmenligne måten gravene 
grupperer seg på i tid og rom. Formene vil derfor kun ha 
betydning for de enkel te felts ilmbyrdes relasjoner. 
I•'ordelen ved slike metoder er og:Jå at en sruntidig kan 

trekke inn så mange variabler en ønsker. 
Diagrrurunene vil ikke bli presentert, da spalte-

plassen er begrenset. Det endelige resultat vil derimot 
bli kommentert og tolket. 
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1\esult:J.tct; ----------
l'ør::t mi't det opplyses at det .ikke er no<en g;jennomgårmde 

sammeHlteHg mellom gravene~~ innhold og gravrnl.nnenes konn truks j on. 

Gravene grupperer seg delvis fon;k,jellig i de to fonJøkene. 

Årsaken kan vmre at mange andre dimenujoner enn aldel' og lc;jønn 

markeres ved gravlegging. i)om Binford ( 1971) viser ved si.n kl'ync;

kulturelle wnlernøkelse av eksisterende, .i.kke-komplekc;e scunfunn: 

Onm tend.igheter omkring dødnfall, nosial posiiljon og tU.Jmytnj.ng, 

:m,mL iJted for dødsfall, kan gi uli.lm gravrormer. 

Diagrammene fra gravgodsanalysone viser e~t kjønnsgr<Ipper 

skUler seg ut på alle gravfelt. !'ra antropologlBk forskning vet 

en ogr:;å at kjønn i de fleste før-:Jtatlige samfunn er en over

ordnet status, dvs. bestemmende for hvilke andre statuser en 

person kan inneha. 

Ut fra analyGene ser det sarnt.idig ut til at kjønnsmarker.ing

en blir sterkere proponjonalt med tidsforløpet. Gruppene blir 

altså mer entydige. 

Analysene av gravminnenes konstruksjoner støtter opp om 

dette mønster. Bare på gravfeltet fra vikingtid kan bruk av ulike 

variabler klart relateres til k;jønn. I';"t de øvrige felt fra jern

alder er det tendenser, mens i neolit:Lkum og bronsealder er det 

ingen markering. 

Barnegraver ttar ofte mange variabler felles. De kan danne 

egne grupper, eller flere kan gå <Jamlet salllln'Jll med enkelte graver 

nom inneholder voksne/gamle. Dersom en ser barnegravenn 1 forhold 

til alder/kjønn, er det et skille mellom de eldste feltene og de 

fra jernalderen (forbehold: det finnes svært få barnegraver i 

s1stnevnte periode). 

J jernalder grupperer barnegraver seg altid sammen med 

kvinnegraver. Dette gje:tder såvel for gravgods- som for analysene 

av gravminnenes Jconstruksjoner (dog med et unntak i siDtnevnte 

analyse). 

Gravgodsanalysene fra de eldøte feltene viser en mor 

kompliuert sarmnensetn.tng. På et av de neolltlske feltene går i 

første rekke mannngravene Ba.rrunen med barnegravene. På de øvrlge 

felt har kv.inne-samt graver som .inneholder yngre menn (under 40 

:"u:)høy l.ikhetsgrad med barnegravene. Graver som inneholder eldre 

menn skiller seg mod ru~re ord fra de øvr1ge med en noe spesiell 

gra vgod G swmnens e tnlng. 



Cluster analyse av gravminnenes konstruksjoner viste seg å 

være unødvendig for de neol.i.tiske feltene. Gravene er for ens

artete. På bronsealderfel tet llannet barnegravene grupper både 

med kvinne- og marmsgravene, men uten at noe differensiert 

aldermnønster kom fram. 
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Det er altså påfallende hvor mer sammensatt forholdet barn

alder/kjønn er på de eldste feltene. I jernalder ser det stort 
sett ut til å være et skille mellom kvinner uansett alder og barn 

på den ene, og menn på den annen side. 

Tollming. 

lo~n såvidt overflatisk analyse som dette må nødvendigvis 
medføre overflatiske tolkninger. Verdien av denne type fram

gangsmåter ligger nok helst i at den kan ~i bakgrunn for mer 
dyptgående problemstillinger. 

1 tolkningsforsøket vil jeg støtte meg Ul antropologen 
Hosaldo's (1974) begrepsapparat: Alle samf1mn er teoretisk delt 

inn i en offentlig og en privat sfære ("verden").Med privat 
sfær·e menes aktiviteter rundt mini-institusjonen mor/barn ( den 

inkluderer selvsagt også andre kvinner og menn). 
Offentlig sfære betyr da akt.iv:iteter utenfor den private,som 

også binder sistnevnte til helheten. 

Overført på ulike forhistoriske (og nåtid:ige) samfunnsnivå, 
kan en tenke seg at i. egalitære samfunn flyter den offentli.ge og 

den private sfære sanunen (pol:Ltiske og religiøse akti.v:Lteter er 

f.eks. ikke institusjonalisert). Videre- jo mer stratifi.oert et 

samfunn er, de:Jto større v.il avstanden mellom den offentlige og 

pri.vate sfære være. Ut fra kryss-kulturelle undersøkelser veL en 
at dette ofte innebærer 9n atsklllelse mellom menns og kv:Lnnees 

verdener. 
Innledningsvis ble det stllt som prem.iss at gravskikk alltid 

er uttrykk for bevisste handlinger og er nær lmyttet til et sam

funns sosiale organisering. Dette innebærer at komplelcs:Ltet i 

gravskikk har en tendens til å øke proposjonalt med kompleks.itet 

:L organi.ser.lngen av samfunnet (Bindford 1971). Grtmnen er at i 

enkle samfunn er det få statuser å markere (f.eks. bare lcjønn, 

alder,erverv). I mer komplekse kommer i større grad sosial pos

isjon og tilknytning, samt mer spesiall.serte arbeidsoppgaver o.l. 

inn. Dette medfører at barrieren mellom de ulike sfærer blir mer 
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framtredende, samtidi.g som aktivi Leter og po<dlljon .innen de u

like sfærer blir mer differensiert. 

r:n rnå derfor anta at den økende grad av forskjell mellom 

mannG·~og kvinnegraver har sin årsak .i en ntadig mer differensi

ering av akt.iv.i.teter og pollisjon krtyttet t;i.l k.jøn.IL 

Markering av alder er mindre frwntrcdendc enn forventet. 

Bare på to av de eldste feltene kan alder (kombinert med kjønn) 

som status mullgvis ha vært av en vir;s betydning. Dim:e feltene 

er uom t.idl:Lgere nevnt openi.elle ved at barne·· og graver som 

i.n11eholder eldre menn aldri grupperer Bec; r>:cumnen. At Rl:Lke 

møm,tor mangler på de øvrige fe1t kan ha rnlnst to årsaker: l"or 

det første, selv om alder alltid har hatt en viss betydning f.eks. 

for hvilke arbeidsoppgaver en person kan utføre,betyr ikke dette 

nødvendigvis at alder :L alle samfunn har vært overordnet 

status. Fra antropologisk empiri vet en at dette kan variere. 

Ji;nkel te samfmm er sterkt a1dersde1 te, alder kan r. ekG. danne 

rammen rundt det sosiale liv. I andre samfunn spi.ller alder i en 

slik Dammenheng en underordnet rolle. Ji'or det andre kan alder 

muligv.is markeres på andre måter enn ved kombinasjoner av gjen

standskategorier og elementer ved gravm.innenes konstrukejoner. J:i,'n 

kan f.eks. tenke seg gravenes pla::wer.i.ng på fe l tet, de dødes o ri-

en ter ing, gravgodsets plasser ing langs sk;jelettet osv. Din se 

faktorer er ennll .ikke tilstrekkelig undersøkt. 

~;om det frrungiir av artikkelen har jeg ikke satt res ul tat ene 

.inn i et dlrektø kvinneforskningspernpektlv. not var da 11eller 

ikke artikkelerw bovodm5.L3etting. En diskus.jon om konselcverwene 

av ovenfornevnte resultat og tollr.nlnger (dvc:<. kv:Lrmeforskn:Lng), 

ville bli for omfattfmde, sruntidig som det ville kreve under

søking av en del nye problemstillinger. 

Imidlertid- dersom aktiviteten på dette forslmlngsfeltet 

ble intensivert, burde vårt fag lmnne gi et viktig bidrag. Dette 

gjelder både på det b:skrivende plan, dvs. hvordru1 kvinner har 

levd før oss, og på det mer forklarende/analyserende: Arkeologiens 

muligheter til å se endrlnger i et langtidsperspektiv kan bidra 

til å forklare og å avdekke de variabler som har innvirlming på 

kvlnners status og posisjor:. 
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Bjørn Qviller 

philogyni til IlllSOgynl 

Den greske polis· opprinnelse og 

forandringer kvinnenes status 

I<'ormålet med denne artikkelen er å lage en strukturell ty

pologt over kni.rmenes adferd 1 det fJamfunnet som beskrives i. de 

homeriske dikt. En slik typologi vil være et nødvend.i.g hjelpe

m.i.ddel for å besvare llpørsmål om .i. lw.i.lken utFJtrelming kvinnene 

var aktører j_ utviklingen fram ti l opprettelsen av det klasse·

delte polis-sam.funnet. 

K.ildematerialet til å belyse kvinnenes innflytelae på ut

vi klingen er diktene o om tilskr.i ves Ho:ner og !Iesoid og arkeolo

giske funn. Man Jean coelvsagt beklage knappheten på k:ilder, men 

en slik klaging hjelper ikke langt i retning av større forstå-·· 

else. Oppgaven ligger .i å anvende det som trosn alt .finnen. Den 

viktigste framgango;rnåten vil være å anvende en komparativ meto·

de hvor materiale fra andre 8amfunn på et sammenljknbart utvik-

l.i.ngstrinn er atgangr;punkt for dannelse av teorier som uå prø

ves mot det greske materialet. Den underliggende antakelse som 

styrer utvalget av komparati.ve data går ut på at arkaiske sam

funn, dvs. samfunn som er i. ferd med å utvikle strat.ifikasjon 

og statlige maktorganer, er underkastet sa:nrne utvikling J. ho

vedtreklc. Trekk som preger utviklingen av institusjo:"lalisert 

sosJ.al ulikhet er, ølming i folke tallet, begrensete migras jons

muligheter, intensivering av produksjonen og en mer intens re

distribusjon av merproduktet. Konkurransen om resS'.l.l'sene re

sulterte i at de brede lag av befollmingen ble ekspropriert fra 

sitt livsgrunnlag. I r1.then ble bøndene gjort avhengige gjennom 
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fore; ,i eld:Lng, i Spar ta ble d'cl wniddclbare produsentene kuet i 

krig. Prosessen er skildret med prcnisjon av 1'yrtaeuH, Hpar

tannk dikter, clom sier om measenerne~ forvandling til he1oter 
"'l'ynge t ned av tunge bører, liksom eBlor, bringer de til sine 
herrer under den :frygtel.ige nødvondighets tvang halvparten av 
sine jordbruksprodukter. Både de selv og deren hw;truer sørger 

over sine herrer, hver gang en av dem blir overra.slcet av dødens 
Hørgelige skjebne." Opprettelsen av den spartanGko J!Olis bar 

altuå til fælge at den meBsenske bondehusholdning - o.ilcoø'- au
tonomi blir aterkt innskrenket. Dette har også følger for 
kvinnene i Messenia. 

1 de fleste verker om kvinnenes plass i arkaiske samfunn 

anlaE de A ha lav status og begrenset innflytelse uten at dette 
blir viBt på en empirisk måte. Jo'orståelsen av kvinnenes otatus 
og adferd stiger ikke hvis man taler i endimensjonale begreper 
om "marmsdomi nans", Kjønnsrolle begreper som kan være re le van te 

for å forstå vår:\; eget samfunn, trekker med seg moderne tanke
sjalJloner når de anvendes på vårt eget samfunn. Bruk av slike 

begrew)r på tidlige samfunn innebærer et teleologisk og unili-· 
neært syn på t>or>.ial evolusjon hvor vårt ;,;amfunn er det fulle 
uttryk for forhold som er tilstede i alle samftmn, I stedet 
vil jeg foreslå å bruke begrepet "autonomi" som målestokk . 
. ';pørsmålet blir da: I hvilken utGtrekning har kvirmene i den 
homerinke verden kontroll over de ulike aspekter av sin nitua
Gjon og hvilken kontroll har de over andres? 

'l'eorien bak dorme artikkelen går ut på at kvinnenes auto

nomi fremdeleB er Btor, og Btørnt for de høyest rangerte kvin
nene. Dette er forsåvidt rimelig i et samfunn med lav folke
tetthet og en tilsvarende anarkisk autoJ'.itetsstruktur. På looo 
tallet var tallet på folkesatte områder i Hellas nede i 4o. På 

grunn av folkeveksten som setter inn i det åttende århundrede 
r>teg tallet til 22o. 

Dette førte til en stigende ressursknapphet solll forårsaket 

at den kvinnelige seksualitet ble oppfattet solll en a.nt.isosial 
kraft som måtte kontrolleres. 

Det homeriske samfunnet har en patrj.arkalsk og patrilineær 
ideologi solll dekker over at forpliktelser regnes både på mors

og farssiden i en slekt. Det er relativt v-anlig at mannen ved 
ekteskapsinngåelse flytter til sin hustrua familiegruppe. Den 

politiske makten i samfunnet lå i hendene på storbøndene. De-



res posisjon ble opprettJwldt ved at de fungerte som red i stri

butører. 

Kvinner var blant de meGt etterspurte ting som ble red.is

tr.ibuert. l den homeriske verden regnet selv trellene med at 

herrene ville gi dem kvinner ved frigivelse (Od.l4,64). På 

ti.Lwarende måte var konflikter om kvinner blant de alvorlig:J l.e 

pol i tiske konfliktene i den lwrneri ske verden. A.gamernnon ble 

flere ganger truet av mytteri fordi han søkte å monopoli:3ere 

kvinner tatt c:om la:igsbytte. ( !VJenn tatt som krigsfanger ble 

derimot slått ihjel eller løslatt mot løsepenger.) 

I de homeriske dikt er lcv.tnner og kveg målet for de kri.ge

ne som utkjempe~;. 8tterhvert som husholdnLngene vok:Jte, ble 

det nødvendig å proclm:ere mange sønner som kunne nyt ti ggj øre 
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seg ressurser Dom det var ~;t:Lgende rift om. Dehovet for mange 

sønner førte t.il et belwv for flere kvinner cJom kunne produse

re avkom. 'l'il tross ror at ekteakapet var monogamt, akat'fet le

dende menn seg kontroll over mange kvinner som var tjenestefolk 

lconlmb:Lner, ~:llavlnner etc. Væpnete konflikter om kvinner opp-

:.> to antakelLg som følge av at de høyest rangerte menn kunne 

c1kaffe seg herredømme over flere kvinner som belønrLi ng for po

lttislce, m.il.itære og ~Jeremontelle lederfunksjoner. Dette kan 

ha ført ti.l en mangel på :Josial stabtlitet innad som ble t:ølct 

utjevnet gjennom erobring og redi.atr.i.busjon av kv.i.nner til la

vere rangerte menn. 

Det ligger i }Jalcem; natur at kv.innene ønsket å unngå A bJj 

tatt til fange med de følger det innebar (voldtekt, ll.II,Yi4t'f 

slaveri ,konkubinat (pasairn)). De homerske lcvi.nnene er derfor 

beskrevet tlom talerør for de maskuline verd lene i samfunnet, 

etterDom det var mennene som måtte ta Eleg av beskyttelsen av 

l .i v, f3ta tus og eiendom. Den trojanske hel ten l!ector ill åt te a å

ledes begrunne c>.i.n rolle aom foravarer av byen med å si at der

~3om han i.ldte kjempet, vi.lle t1ar1 bli kri.tiaert av de trojanske 

menn og de tro,ianal}e kvi.nnene (Il. VI, 441). Den skjønne llelena 

beklaget flere ganger at hm1 var gift med en dott, prins Paris, 

som i. leke kunne slåus (l l. IJ I, 428 f.). He lena var selv redd for 

kvinnene i tro ja :c1om mente at det var kri. tikkverdi.g å ha }lelmu

ell omgang med en fei_g mann. Aphrodi te sendte bud på \le lena 

for at hun akulle elf;ke prln:J Paris aom var· sl&tt i. due:Ll med 

hennes før:J te ektemann, kong tvfenelao3 av Spart a, Helena ~JVarte 

gudinnen: "~ielv vil jeg ikke gå dit, ForakteLig ville det være 



34 
blot .for å dele hann leie; for da viLle trocrneB kvimwr håne 

mr~g aLle som cn"(1l.Tll,1ll' ff). llelena kriLjøerte Pario rett 

opp i ansiktet: "Du pleidde å si du var en bedre mam~ enn den 

meldirr,e fVJenelcwfJ, ... llvo.rfoe går du ikke ut; og utfordrer ham?" 

(11.111, 45o rr). Som følge av hermes og llectors kri tikk deltok 

han nerwre i krunper og viste til hennes ord com grunn ttl at 

lwn kjempet (1l.V1,337 f). 
l dette samfuunet :;kulle mødrene oppdra krjgere. Andrornac

he, r;o1u hadde rnh,tet alle mannlige slekt:n.inger i kmnp, forsøkte 

å Ut ok temannen Hec tor til å k;jernpe mer defensivt. Heetor av

~>luttet samtaleu med henne med følgende bønn:" ~eus og alle de

re guder, unn meg at denne min cønn måtte bli lJkoom jeg, den 

fø.n;te blant trojanerne ... Måtte det i franl~iden sies:" ,Ja san

nelig, llenue er bedre enn sin far, når han koum1er fra kamp med 

f:i n felte fiendes blodige våpen, og måtte hans mor bli glad i 

uil;t hjerte" (Il.VI,431 ff.). Forøvrig ble do deler av 1\ndro

mrH.:ller> ~ale, hvor hun {!,a llector råd, strøket av Aris·~arch, en 

homerfilolog i hellenintisk tid, fordi han anså det upausende 

u\, fra forholdene i sin ti.d,at Andromache som var kvinne, skul

le konkurrere med Hcctor m r;trategien. 

lli~ien er et tUkt om ll.ehi l les' myt ter l da ll.garnemnon tok 

fra hmn en ptke han hadde vunnet i krtg. Det gjøres i dikt1~t 

tre intervensjoner for å påvirke hæn til å oppgi raseriet og de 

har stigende <>Uksess alt etter statusen til den kvinnen som på

virker ham. Første intervensjonsforsøk som ble iverksatt av 

tre menn vn.r en total fiasko. 

Ved sluttkampen mot dødGf.ienden Hcctor er det hans mor twm 

bringer ham våpen med følgende ord:" 1\usl deg lnu·tig til krig, 

ifør deg styrke. ~>åledes hun talte og gJøt inn .i hans bryst 

dHn mandige tapperhet;"(Tl.XIX, 36). Mor-ens oppfor-dring fikle det 

ørwkete reGultat. Hector ble drept. 1\ectksjonen fra llectors 

moe er typisk for samfunn hvor vendettaen har en Bentral plaus: 

"Oh kunne jeg modt i hans lever hugge min tann og hugge den rå, 

da flk:k jeg vel fuLlgod hevn for ndn :;ønn, for deL var ingen 

usling han drepte, men han kjempet modig for trojanernes menn .. 

uten å tenke på flulct ... "(ll.XXlV, ff.). 

Slike utbrudd og t.ilfelle hvor kvinner egger mennene til 

·la·.ig og annen voldsbruk, er vanlige i Jlomer (1l.JX,565 ff. ,Od. 

1f3,215 ff.,Od.22,4o'{ ff.23,47 ff.). I det arkai.ske ripFU'ta fort 

satte kvi.nnene å fr;unelske de krig<"rske verdiene. 'l'y rtaeus 



skriver om den perfekte lwpLL tkriger: "Ja et under er han å se 

til for menn og elsket er han av kvinner, så lenl?e han er i LL-
ve, og vakker er han når han er falt i første linje". 

En annen viktig funkajon de homeriske kvinnene ivaretar er 

å verne stratifikasjonen mot angrep og å hindre sosial mobili 

tet:Da Odysseue hadde dr0pt .frierne i nitt hus unnnkyldte han 

t>in hustru nom ikke vU.le kjenne ham igjen: "l'ordi jeg er skit
ten og i filler gi.r hun meg den lcolde nlculder og vil ikke inn--

rømme at jeg er den hun venter"(Od.23,115 ff.). 
Det homer:i uke samfunnet har en uutviklet offentlig sfære. 

l stedet dominerer to andre institusjoner, ulelctskap og hushold 

ning. Av disse var husholdningen den vikttgste. Gitt hushold
ningens styrke og gitt kvinnenes sentrale plass i denne er det 

naturlig at mange personkonflilder har sin rot i kvin11enes mu

lighet til å manipulere selcsuelle normer. Potifars hustru-mo

t:ivet har fått en karakteristisk gresk utforming i de mørke år
hundreder. Om Proetus' hustru beter det at, "hun brente etter 
å vinne hans elskov i lønn, men hun fikk ikke dåret helten så 

edel av sinn, den krigernke Bellorophontes. Derfor· løy hun for 

kongen sin mann og talte til Proetus: "Proetus, dø eller drep 
den skamløse Bellorophontes, han nom med vold ville favne meg 

den gang jeg verget min ære""(ll.Vl,l6o ff.). 
Mødrene hadde J det hele stor makt over sønnene 1 tlpørtlmål 

aom angtklc seksuelle normer. Phoenix, som var en slaga vasall 
under Ach.illes' far, u a at han hadde rømt hjemmefra for å unngå 

atr.id med sin far "med ... den kjekke Amyntor, ja for han hatet 

meg vilt og en akjonlokket; frille har skylden, en som han el

aket til Dlcam for min mor sin forsrnåede hustru. Idelig knelte 
min mor og tiggende ba htm meg favne kvinnen i elakov og vekke 

hoa horen hat til den gamle"(ll.IX,448 ff.). 

Det er viktig å peke på at kvinnene i den homeriske verden 
hadde stor råderett over bevegelig rikdom og at de i mange nam

menhenger delte ut si.n rikdom for å få innflytelr:>e. Enda vik

tigere er det at de kunne ta initiativet til utLikning av of

fentlige utgifter, slik :omn da Arete, dronningen blant phaia
lcerne, oppfordret de andre kongene til å gi OdyDseus gaver. 

Den kvinneli.ge redjDtr.i.buDjon kan muligens forklare to 

forhold som er forstyrrende for en teori om lcvirmeneD almene 

underordni.ng i den homer.i.flke ver·den: Homer understreker phaia-

kerdeonningens gode_[~Land og !tenne~> dyktighet i å megle j_ 
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tviroter mellom metul (Od.7,73). Det andre forholdfct er at fri

entP-:3 utholdende konkurranse om Perwlope vtlle ha vært men:ingu-

1<1::, ltvh; ikke Penelopen ",ja" ville ha leg i ti.mert en pn~tendcn 

p:"t l tlmka. 

De greukc kongene i den homerLske VfH'den leg.itimerte sin 

por:ir;jon g;jennom :'i eed.Lstr.illuere ::.Ln rikdom. Denne r·ediutribu-

:.; ,jon foranlediget en produk:.c; jorwvc,ke t som tJtimulHrte en kraftig 
befolkuingut.ilvelwt. HHi'olknj_ng::;l; U veksten resulterte i kri.c;er 

Ql!!_j.Q_Ei og :i.kke bare om kvinner oe; kveg, kolon:lsa:;jonen av IVIid

dnlhavets og ~)vartehavetn kynter og en begynnende urbaninering. 

l økotwtnlcn skil:tet tyngdepunktet; fra kvegprodulmjon til korn

produks,jon tJom gir mer kalorier og er rner areal- og arbe.itlrdn

tencl.i v t. 

f'ølge arkeologene stiger folketallet i Hellas mellom 13oo 

og '/oo f.Kr. med 4% pro anno. Denne ek~:treme tilveksten krevør 

rm Bær:ddlt forklaring ut over kongenes red.lstr.lbusjon og jeg 

hae lyBt til at framkaste som ide at den kvinnelige fertilitet 

har cmdret karakter. l homerink tid var det intet påfallende :L 

at menareh-alder og gLrtealder falt sammen (Od.l~,363 ff.). Ut 

:fra sænmenhengen ser rnenarch-alderen ut t:Ll å Ila vært tidlig. 

J de hesiode.lskfl dikt som er noe yngre enn Homers er det :ikke 

lr~nger oarnmenfall. Han anbefalte at man Glmlle gifte seg fem 

år etter aL piken fikk menstruasjon. Man kan ane en reproduk

tiv krirJe bak He:;iodn råd. T,av menarch- og glftealder skaper 

muli.gltet for en høy demograf:i.ok vekstrate. Men og:;å andre for

hold kan ha ntimulert den kvinnelige JertL1itet ved overgangen 

~il arkaisk tifL Menarøh-alderen er antakelig avhengig av en 

adekvat ernæring i oppveksten. l <le ;nørke årlnmdreder hvor ø

.konomi.en i hovedrJa.k var pastoral, og folketallet var lavt, slml 

le muligheten ha vært god for en adekvat ernæring. Pødse1Dhyp

pi.gheten trenger derimot .Lkke å ha v;nrt IHJY. Den meget lave 

t.i.lvolwten mellom loao og Boo kan tenke:;; å bero på at alterna

tiv upebarnsrnat til rnorGmelk i.ldte lenger var tilgjengelig. lVJan 

mener at in\;enn, hyppig og langvarig amming hindrer menst[·uasjo 

nen etter en fødsel. 

1 arkaink, poat-homerink tid har nnn v.Ldnesbyrd om at bøn

dene opfattet kvinner Dom arnmet som en belat>tn.ing. " •.. en tje

ne3tejcnte som ammer et barn er bry}w:n",øi.er Hesi.od (Verker,6o3) 

:!2~E~ . .J:!.t2!!!0:.:.E.:!:.ske hymne til Demeter Il.. viser at kornmat ble brukt 

i tillegg til morsmelk (263). Dette kan ha ført til en mindre 



intens amming og til en betydelig tidligere opptaking av tnen
struasjonen. 

Befolkningstilveksten førte antakelig til framvekst av 
kvinnefiendtlige holdn.inger som er så typ.iske greske litterære 
kilder .i arka.isk tid. Det er nærl.iggende å fortolke de kvinne
fi.endtl.ige - misogyne - holdningene i arkaisk tid som forsøk på 
11. kontrollere den kvinnelige seksualitet i takt med en stigende 
ressursknapphet som fulgt.e av vekst i folketallet. I Hellas 
tok den m.isogyn.e holdning form av mistill.it t:Ll kvinnelig sek
sualitet og produksjonspotensiale. 

Mens ekteskapsinngåelse i homerisk tid ble markert med 
brudepris, evt. kombinert med medgift, skiftet den økonom.ii3ke 
ytelsen karakter i post-homerisk tid. Da jord ble et knapt go
de, forsvant brudeprisen, medgiften forble. Brudepris er ett 
uttrykk for likestilling mellom kjønnene og betyr at familien 
ble holdt skadesløs for tapet av et økonomisk verdifullt fa
miliemedlem. Medgiften er derimot uforståelig hvis den ikke 
anses som et forsøk på å lcompensere ektemannen for byrden ved å 
underholde en kvinne hvis produktive og reproduktive evne er 
lite verdsatt. Medgift er et uttrykk for at man ønsker å hin
dre at e.iendom går fra et priviligert stratum til et mindre 
priviligert stratum. Den er uttryklr for økende sosial distanse 
og .for reprodulct.i vt prerw, 

I moderne l.itteratur har man pekt på at frykt for kvinne
l.ig seksualitet og forest.illinger om kvinner som rituelt urene 
smnvarierer med befolkningspresset. Hesiod, som avspeiler sam
ftmnet på et senere tidspunkt enn Homer, si er at den kvinnel.ige 

seksual.itet var "skjære svindelen". Kvinnene var "menns store 
problem", som :Urke h,jelper dem i "hatefull fattigdom, men er 
rede til å dele på r.ikdorrunen 11 (The og. 558 .ff. ) , De horneri.ske 
dikt er fri.e for slike utfall. Misogynikerne hevdet at det e

neste kv.innene brød seg om var å konsumere uten å produsere. 

Semonides fra Arnorges, som liksom Hes.iod var velstående uten å 

høre til det aller høyeste skiktet, konsentrerer sitt angrep på 

kvinnene helt og holdent om seksualitet og arbeid:" Alt i hen
nes hus ligger uten orden og ruller på gulvet oversmurt med 
skitt •.. Hun vokser seg fet 1 uvaslcete klær ... Det eneste for
står er å ete ... hun eter dag ut og dag inn., .alle menn er li
ke velkomne i hennes seng ... Den som bor sammen med en kviane" 
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tc;kal ikk "hurtig kante Sulten p;'i d<Jr ... " 

Heuiod var redd for å bruke c:om vn:;\(evann rlet nom en kvin

ne hadde brukt (Vm·ker,Tj3). Bare den 'J.dag i måneden var hel-· 

dig for forplantninG (fll2). fl\enr; hele fem dager i måneden var 

heldig fot' fødcel av puttebarn, var to heldig for fødr;el av pi

ker ('/ll3 ff.). l tråd med vurderingen av det kvjnnelige arbeid 

ble slaver viktigere. •ralle t på .':laver kunne økes radikalt u

ten at det gtkk utover hunholdningerw r;tyrke. ::>laver kreve l; jo 
ikke arv. Videre er det en lang relcke ld lder flom vi flor at kvin 

nene ble holdt på sultegrensen av s.ine menn nom mente at do åt 

for tneget (llesiod.,Verker,.373 fl'., Semonides 7,55, Aristovhanes 

'l'her>.418,556,812, Ecc1.14 f.) . 
.Den tidlige polis fulgte opp: ~;o lon forbød. at kvinner ktm

ne redistr.ibuere (1'1ut. ,Solon 21). l klassisk litteratur er 

referarwe.r til gr·eske kvinner som d i.sponerer over økonomiske 

midler mer enn sjeldne. 

I tillegg til at kvinnene ble nedvurdert r>eksuelt og som 

produr>enter, ble prostitusJon mer alment. Både l'olykrates, ty

rannen på Samos og Solon ble berømt for å !ta opprettet bordel

ler (Athenaeus 54o d-f,569 d-e). 

I det eldste greske samfmmet hadde kvinnene åpenbart stor 

Jnn.Clytelr>e på mennenen adferd i og utenfor husholdningen. 

Denne .Lnnflytelne besto ikke ml.nnt .i kontroll med at maskuline 

normer ble etterlevd, Den sterke befolkningstilveksten fra 

nlutt.cn av arkaisk tid førte til at kvirmenes autonomi ble 

sterkt :Lnnslcreuket. Innr>krenlcningen av kvinenes økonomiAke 

rettigheter og diskrimineringen av deres r>ekoualitet må ses com 

følgene av en befolkningsvekst som truet med å r>ette alles le

vestandard uncler eksistensminimum. 
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Flemming Højlund 

Økser og køller: 

1:1restigevåben 1 rum og tid 

B~tydningen af distribution af genstande er et tilbagevendende 

tema i arkæologiske diskussioner. Tidligere hovedsagelig rubri

ceret under begrebet "handel", er der nu en stigende erkendelse 

af, at sådanne transaktioner kan involvere en række andre sektorer 

af samfundet end den Økonomiske - f.eks. den politiske og reli

giøse sektor. Således kan selve udvekslingen af værdifulde gen

stande være en måde, hvorpå man i visse samfund kan opnå politisk 

indflydelse. En sådan anvendelse af værdigenstande, specielt øk

ser, har jeg beskrevet for "big-man"-stammer i Papua Ny Guinea 

(hikuin 5, 1979). Efter et kort resum~ af denne undersøgelse, 

som var begrænset til den centrale og vestlige del af IIØjlandet, 

vil jeg antydningsvis forsøge af udvide perspektivet i rum og tid: 

Hvorledes forholder stenøkserne sig regionalt til andre typer af 

prestigevåben, og er der nogen mulighed for at forklare udviklingen 

af de stærkt specialiserede prestigeøkser i HØjlandet på bekost

ning af andre ·typer af symboler. 

Men fØrst vil jeg minde om, at dette Ny Guinea-system - hvor 

altså selve manipulationen med udveksllngen af værdifulde genstan

de er en central vej til rigdom og indflydelse - kun er ~t ud af 

flere tænkelige systemer, hvori værdifulde genstande optræder med 

vidt forskellige funktioner og betydninger. Eksempelvis kendes 

fra Sydøstasien en række samfund, hvor forskellige, især bronze

støbte genstande er "rene" symboler på status og positioner, som 

er opnået på anden vis, dvs. ikke gennem manipulation med de samme 

genstande, men f.eks. ved at anvende et agerbrugsoverskud til at 
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afholde fester for hele landsbyen. 

I Papua Ny Guineas l~jland blev stenØkser stadig fremstillet, 

distribueret og anvendt pl forskellig mAde 1 l940'erne, 50'erne 

og på afsidesliggende steder helt op l 60'erne. Befolkningen 

værdsalte i hØj grad stenøksens teknologiske funktioner : Uden 

Økser kunne man ikke bygge rigtige huse, rydde marker, fremstille 

qravesLokke og vltben og hugge brænde. Bortset herfra dannede sten-· 

~se:_!'_, sammen med !:"_l!Eli~skall~, p~ltpa~, træoHe -~ bambus

)~ho_ldc~::.~ 09 svin, en speciel gruppe af særlig værdifulde ting, 

der spi.llede en domJnerende rolle J det soclale og pol.itlske llv 

l d.I.Bse smit lokalsamfund. Den essentielle forudsætnlng for magt 

og position i IIØjlandet var ikke kontrol over jorden. Denne ejedes 

kollektivt, og kun brugsretten uddelegeredes til den enkelte fami

lie. Afgørende var dex:·imod den direkte kontrol over mennesker o~ 

deri.gennem resultatet af deres arbejde. Denne konl:rol effektuere

des primært vla udveksU.ngen af værdigens!:.ande, f.eks. stenØkser, 

som var uundværlige for at knytt.e og vedligeholde sociale relatio-

neJ:. 

En større produktion af stenøkser fandt sted i et forholdsvis 

lille område af det centrale HØjland, hvorfra øksm:ne blev spredt 

vidt om. Øksernes form og funktion varlerede i relation til de 

sociale og geografiske forskelle. Nær steriliruddene ejede en "big

man" flere forskellige Øksetyper med specialiserede funktioner : 

arbejdsØkser med ret-og tværæg, ceremonløkser og "brudeprisøkser". 

Bevæger nmn si.g herfra vertikalt nød ad den sociale rangstige eller 

hod.sontalt l retning af periferien af Øksedlstrlbutionsområdet, 

optræder .identiske strukturelle ændringer: Typeantallet i.ndskrænkes 

gradviGt,og de enkelte t.ilbageblevne typer pålægges flere funktio

ner. Fra at være mult.i-typisk og uni-funktionelt bliver Øksesættet 

uni-typlsk og multi-funktionelt. Disse systematiske variationer 

defineres primært af den kvantitative adqang til slenøkser, som 

igen bestemmes af relativ velstand (socialt) og egnens generelle 

forsynlngsnivcau m.h.t. stenØkser (geografisk, handelsmæssigt). 

Produktionen og distributionen af stenøkser og andre værdigen

stande havde også i videste forstand en afgørende .indflydelse på 

HØjlandssamfundenes reproduktionsbetingelser. Områder, srnn kon-
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trollercde mange værdigenstande, var i stand til at tllglfte sig 

flere kvinder, end de afgav til andre grupper. De rige klaner 

var .i.nteresseret i at få så mange koner som mullgt, for eftersom 

svlneopdræt var kvindearbejde, kunne de gennem flerkonnri Øge 

produktionen af svin. De fattlge klaner var pl deres side inter

esserede i at gifte deres dØtre ind i velstående klaner for at 

få del i deres rigdom gennem brudepris og aPdre præstationer og 

for at etablere alllancer med stærke grupper. Pl regionalt plan 

skabes eler således centre med mange polygame ægteskaber og en 

periferi med mnngel på kvinder og derfor en del ugifte ntænd. Ved 

at inkorporere både giftefærdige kvinder og ungkarle fra periferi

grupper Øqer cenl:rene deres kontrol over arbejdskrafL Derved 

muligqøres en forøgelse af de centrale klaners produktion af vær

digenstandc, som lnvestcret i udvekslinger skaber yder.llgere poli-

tisk ekspansion i form af udvidelse af alliancerelationer. 

~)'it se i rum : KØlle, bue-E!l, spyd og Økse 

Over store dele af Ny Guinea anvendtes våben som fremtrædende 

ceremoni- og statusobjekt i mændenes personlige udstyr. Selvom 

man mangt'.~ steder havde mere end en ceremonie l våbentype, var der 

Em tendens til, at: 6n eller to af dem indtog en dominerende posi

tion, med glidende overgange til naboregionerne. Hos kiwai ved 

Papua GuLf var stenkpllen et højt est.imeret våben, der ligesom 

buen og et bundt pile ledsagede enhver mand, selv på korte ture 

som til det daglige arbejde i haverne; stenkØllen var også en 

del af den normale dansemundering. Hos kukukuku i det øst.lige 

HØjland spillede køllerne ligeledes - ved siden af bu~, og pil -

en stor rolle, og man besad en vældig ekspertise i tlldannelsen 

af de forskellige kØllehovedformer : kuglerunde, dlskosformede, 

ananas formede, "morgenstjerner" m. fl. Spyd an vend tes der i mod ikke_ 

hos kukukuku. Vest for kukukuku ophører kØllerne med at være i 

brug, og bue-pil tager p.ladsen som det dominerende ceremonivlben. 

Fremstillingen af fint udskårne pile inclt,og her en betydelig posi

tion i m~0enes rituelle aktiviteter, Specielle pile opbevaredes 

omhyggeligt indpakket i b.lade og anvendtes som værdigenstande sam

men med musllngeskaller og svin. Hos chimbu og kuma, længere vest-
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på, dukker store fintudskårne og udsmykkede ceremonispyd op som 

det mest typiske udstyr. CeremoniØkser, handlet ind fra vest, og 

bue og pil opt.ræder også hos chimbu, kuma og siane, omend i mindre 

grad. I Mt. Hagen-distriktet er Øksen nok det vigtigste ceremoni

våben, men ceremonispyd (fremsti.llet hos kuma og chimbu) og bue

p.i.l har desuden en vis betydning. 

Sådanne regionale udbredelser af prestigesymboler undergår ganske 

givet ændringer over tid. Et eksempel herpå skal præsenteres l. det 

fØlgende. I det centrale HØjland, især i Waghi- og Baiyerdalene er 

registreret et stort antal jordfundne stenkØller. Befolkningen 

har ingen ld~ om deres oprl.ndelige funktlon; de anser dem for at 

være af overnaturll.g oprl.ndelse og anvender dem i kultiske sammen·· 

hænge. Disse køller må i tidligere tider have været anvendt som 

prestlgevåben og værdigenstande, sandsynligvls ved siden af sten

økser. Det vil være rimeligt at se kØllernes forsvinden og udvik··· 

lingen af de specialiserede Øksetyper i Højlandet som sammenhængen

de fænomener: Med påbegyndelsen af en intensiv udnyttelse af sten

bruddene i det centrale HØjland og distributionen af produkterne 

over et stadigt ekspanderende område, skete der en enorm st:ign.ing 

i antallet af stcnøkser l. omlØb, først og fremmest i selve produk

tionsområdet. Dette resulterede i en l.nflationsagtig nedgang i 

øksernes værdi, som truede deres funkt:ion som prestigesymbol. og 

værdigenstand. Begge funktioner forudsætter nemlig en vis sj;elden-· 

hed, enten af nat.urlige qrunde eller kulturelt orqan.ise.ret. Hvis 

økser bl.ir så almindelige, at alle kan anskaffe sig dem udcn stør

re udgifter, afspejlcr deres interne variation ikke statushierarki

et, og de kan derfor ikke fungere som symboler på status. Økserne 

kan heller ikke bruges som værdigenstande, hvis alle har muU.ghed 

for let at konune i bcsicldel.se af dem. gn af værdigenstandenes væ

sentl.igste funktioner i disse samfund er netop at gøre det mu-· 

ligt for dem, der råder over værdigenstande, at kontrollere og 

til en vis grad udnytte dem, der ikke har. Med udviklingen af 

nye og mere værd.ifulde øksetyper, som færre havde mul.ighed for at 

anskaffe sig p.gr. af materialets sjældenhed og den investerede 
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arbejdskraft i tildannelsen, muliggjordes Øksens fortsatte funktion 

som presl:ige8ymbol oq værdigenstcmd. Øksens essentielle karakte

ristika blev bibeholdt, men ved en ekstrem udvlkling af visse pro

portJonc~:. overskred de nye økser grænserne for deres praktiske an

vendelighml, hvorved deres symbolske funktion blev understreget. 

I løbel: af denne proces blev ceremoni-og brudeprisøkserne så spe

cialiserede og udviklede, at de langt overgik kØllerne i værd.l, 

både hvad angik de anvendte stenressourcers sjældenhed, .investeret 

arbejdskraft og æstetiske kval.itetør. Dette rnedEØrte, at kØlle~:ne 

i 1Øbet ,1.f en årrække blev udkonkurreret som foretrukket våbentype 

og ceremoniobjekt. Denne proces spredtes fra centret for produk

tionen samt.idig med, at økseproduktlonen ekspanderede,og større 

og større områder inddroges i dist:r.ibut.ionen. Øksedistrlbutions

systemet l IIØjlandet kan på et tidspunkt have etableret. forbindel

r.,e med de netværk, som fØrte muslingeskallerne fra kyst.en ind i 

landet, og dette kan yderligere have stimuleret processeno 
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BOKANMELDELSE: 

((l(j et:tarar, pre star 

og sagakvinner)) 
J,unden er professor j historie i. Oslo; speaial.int i nd.rl

delalder, men tydeligvis med et alloidig intere:::sefelt. Denne 

siste boken J·,ans er er. DaJnling artikler over mange ulike emner. 

l~n del av disse har vært putli:Jert tidligere for heller populæ

re formål. Ven er derfor lagt an i en letfattelig og journal.i.s

tiok stil. 

Boken har unde rU ttelen: "Om historie eg historieproduksjon'.' 

Kortfattet går dette ut pA historikerer.s, histori.eno og san•fun

neto g;jensidige innvirkning på hverandre. Dette har han delt j_ 

to deler : del I : llistorif: og t>amfunn, og del II : l''orskning og 

u11dervisning. Del li er tLi tt svæl:'t kort i forlwld ti.l ret~ten 

av boken, mer. ikke desto mindre interessant. 

Lunden skisserer historie aom et svært aktuelt fag. Han 

fremhever hiatoriena atøn1te samfunn svi te re, c>om Mar:x, \\feber og 

Polanyi, sorr. bac>erte seg på langt id sperspektiver, Med det te v .i.l 

lJan understreke bvor vilctig faget er for å forstå og skape be

vissthet om der. eksis teL·er•de samfunnsprot>ess. Han nevner f'. eks. 

U-landsproblematikken i våre dager, og hvordan hinto.de som del 

av sosialiner:lngsprosessen har srunlet undertrykte grupper til 

opprør og revolusjon. 

Blant de tema u om tas opp j_ del I, er teknolog.i.histori e, 

kvinnesak, objekti.vitet, og forholdet til sosialantropologi som 

hjelpefag. Han berører her en rekke problemer som burde være 

aktuelle for de fleste som arbeider med humanistiske fag. Og 

I,lmdens friske synsptmkter gjør det interessant og spennende for 

de flec>te. 

Største svakhet med boken fant jeg i de to kapitlene om 

kvinnesak. Særlig kap.5 om kvinnesak i dag var svakt. De so

siale og historiske faktorene som har vært viktige ved analysen 

av andre gruppers situaøjon, blir fullstendig unngått. Iste

denfor treklces analyøen ned på et aktørnivå, der seksuelle as-
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pekler er :;vært vesentlige. Han komrr.er rla ogs[t til ten pl.tSU.ig 

konkluuJon: kvinnene ldae; er m: pri.vi1igert gruppe, i ferd med li 

miste sine privilegier. ,Jeg or fristet til å tro at del; er den

ne lwr:k1u8jonen uoro l1ar: 1edet argtuneJJtasjonen l1or, ikke omvendt, 

og at kapitlet derfor er ment til å provosere. rl\.standen orn at 

kvinnel:i.:3tor.ien først har oppstått .idag er vel og:;å heller tvil-
som. 

Når forfatteren uv.ilk~rllg ko~ner inn på Eeksuelle aspekter 

n!\.r det er snakk om kv.innen, og ikke ellers, blir .ieg skeptif;k. 

Da ledes man til å tenke på kvinnen som et irrasjonelt vesen. 

1\.t kvinnen ifølge I,under: handlet med "ufoeklårleg dovelskap" i 

sagatiden, henger l ogi.sk sanunen mecl et slikt kv inne syn. ~)ærlig 

når dette gjaldt kvinner son: handlet .i opprør mot menn; bl.a. 

utnyttet rwksuelt av andrfl menn for å minnke hennes ~l::J:~!!l<J.:I.~ 

status 

l del 11 var det my,'J godt å leBe. Bl.a. en god og tlpen

nemle drøfting av mønsterplanen, og hitJLorierw rolle her. Des;;

uten et høyst aktuelt kapittel om hiwtorie, forskning og Wl.der

visning, hvor han meuer at kritikk og nytenlrning burdr" kuxme in

GLiLIIDjonalJGeres. Kjetteren er foruker.irlealet - i motsetning 

til "gamleguclen". 

J•:n dei "N~rL';" var ganunEllt nytt, og en del :~vakhetHr er å

pell bare. Jo'. ek<>. å gjøre kvi.nneli.e; gt1drlon: som na l;urllg for j ege

ren ( dyrer,es fruktbarhet), og mannlig gvddom for jordbrukere 

(ruannem; stridsevne). Der er oeså en del tvilsorrmw bemerkninger 

om kannibalisme. JV!en alt i alt er det en fengende tok; skrevet 

på et korwekvent nynon1k. En blir provosert og lwgeistret på 

hver annen side. Og ikke minst: Gn tvinges tUtt tenke,- og i

fø1ge 1JUnrlen er det sunt! 

Kåre Lunden: Kjettarar, prestar 

og sagakvinner 

Sæbjørg Walaker Noreide 

Stud. mag. Univ. Oldsak. 

(Oslo, Bergen , Tromsø 1981) 
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