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Sammendrag 

Om du lurer på hvordan gjenstander er med å påvirke din opplevelse av både gjenstandene i 

seg selv og utstillinger er dette en oppgave som gir svar. Du finner dessverre ikke alle svar, 

men du vil forstå mer om materialiseringer. Denne oppgaven handler om materialiseringen av 

sverd fra vikingtiden på museum. I oppgaven blir de brukte teoriene om materialisering 

beskrevet og forklart. Men kort fortalt, vil jeg si at materialiseringen handler om hvordan vi 

opplever gjenstander og fenomener. Ting blir materialisert gjennom vår opplevelse av dem. 

Oppgaven utforsker hvordan sverdene skaper opplevelse av forskjellige ting på museet. Dette 

handler om hvordan sverdene fremstilles og materialiseres. Jeg ser også på hva som gjør at 

sverdene materialiseres. I tillegg blir opplevelsen av tid analysert. Oppgaven utforsker 

hvordan sverdene er med på å materialisere tiden i utstillingene. Hvordan vårt forhold til livet 

og døden blir påvirket av sverdene er også analysert. Oppgaven er interessant for personer 

med og uten kunnskaper om materialiseringer. Selv om at oppgaven inneholder og benytter 

flere kompliserte teorier er den skrevet slik at både ansatte på museer og publikum har glede 

av å lese den. 
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Forord 

 

Denne oppgåva dedikerast til min kjære pappa, Halvard Magnussen. Du gjekk så alt for tidleg 

bort.  

Fem år med studier er over, til tross for at jeg var helt sikker på at jeg aldri skulle studere etter 

videregående. Men etter mange år i Telemark bataljon var jeg klar for nye eventyr. Jeg blir 

atter en av dem som må si at det ikke har vært enkelt, men det var ikke umulig. Pennen er 

mektigere enn sverdet, sies det. Nå kan jeg si at jeg har svunget begge, det er det ikke alle 

som kan. Men det er igjen på tide å finne nye eventyr. «Se for deg at jeg sykler inn i 

solnedgangen.» (Men først litt søvn) 

Takk til dere alle som har hjulpet meg gjennom mine studier. Spesielt takk til min kjære kone, 

som har jobbet og stått på slik at vi har fått mat på bordet under mine studier. Frøya, mi kjære 

datter som lyser opp dagene og vekker meg om nettene, skal også få en evig takk. En stor takk 

skal også min familie, mamma, brødre og søstre med samboere, nevøer og kusiner. En stor 

takk også til min kjære svigerfamilie. 

Takk til min veileder Brita Brenna som har gjort meg i stand til å fullføre denne oppgaven. 

Det er ikke tvil om at du kan gjøre gråstein til gull, når det kommer til masterstudenter. En 

takk skal også alle andre som har undervist i, og organisert masterstudiet Museologi og 

kulturarvstudier. 

Takk til mine medstudenter, dere har gjort disse to årene på museologi og kulturarvstudier 

fantastiske.  

Tusen takk til alle som har hjulpet meg med denne oppgaven. Det er umulig å nevne alle som 

har vært en del av innsatsen som måtte til for å skrive denne oppgaven. Derfor velger jeg å si 

tusen takk til dere alle sammen. 

 

Tusen Takk 
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1 Innledning 

Gjenstander er selve essensen av museum. Museene tar vare på gjenstander og forvalter den 

materielle kulturen. I flere hundre år har museene gjennom sine gjenstander gjort det mulig 

for publikum å bli kjent med vitenskap, kultur og historie. Museene har vært en av 

utdanningsinstitusjonene i den moderne staten. Gjennom gjenstander har museene drevet med 

forskning og formidling. Hvordan dette har blitt gjort er veldig forskjellig. Ulike tider har hatt 

sine forbilder og til enhver tid har det vært flere typer museum (Eriksen, 2009, s. 11). 

Gjenstandene er en av det viktigste tingene som skiller museene fra andre 

utdanningsinstitusjoner (Eriksen, 2009, s. 13). Bruken av gjenstandene har også vært i endring 

i takt med museene. Antikviteter har vært en av de eldste betegnelser på gjenstandene og viser 

til at gjenstanden er gammel. Slike gjenstander ble gravd opp i store kvantum på 1700-tallet, 

med søken etter gjenstander som kunne knyttes til sagaene og middelalderens historier 

(Eriksen, 2014, s. 2). På 1800-tallet når museene ble åpnet for offentligheten var antikvitetene 

en del av museumsgjenstandene, men deres betydning ble endret (Eriksen, 2014, s. 99). 

Antikvitetene var ofte gjenstander som hadde tilhørt kjente personer fra fortiden. Det var 

gjenstander som kunne bekrefte de forskjellige historiske tidsepoker. Historien var inndelt i 

systemer som gjenstandene tilhørte. På slutten av 1800-tallet gikk gjenstandene fra å være 

materielt innhold av historiske systemer til å bli beviser på historiske utviklinger (Eriksen, 

2014, s. 100). Fokuset på utvikling og Europa i stor utvikling etter industrialiseringen gjorde 

at museene begynte å samle inn gjenstander i store mengder. Det ble viktig for museet å ta 

vare på fortiden som var i ferd med å forsvinne. Gjenstandene har etter hvert blitt analysert for 

å finne deres mening. Hva var gjenstandene brukt til, og hvordan var de produsert, og mange 

flere spørsmål er stilt om gjenstandene. Museene forsket og formidlet gjenstandenes mening 

eller betydning. Gjennom gjenstandene kunne museene formidle historie og forskjellige 

kulturer. 

Men gjenstandene er ikke ensidige og permanente objekter fra fortiden. Tingene eksisterer 

ikke bare gjennom deres mening, eller ved at vi tillegger dem betydning. Gjenstandene endrer 

seg sammen med oss, de får nye betydninger og relaterer seg til forskjellige hendelser og 

personer. Gjenstandene påvirker oss gjennom å være tilstede i våre liv. Gjenstandene er en del 

av oss gjennom våre opplevelser av dem. At tingene påvirker oss og at tingene endres 

gjennom prosesser og relasjoner kalles materialitet. Et av det viktigste punktet med 

materialitet er, at det er i prosessene og relasjonene mellom subjekter og objekter at 
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materialiteten skapes. En nøyere forklaring på teoriene om materialitet jeg bruker i oppgaven 

vil bli gjort rede for i kapittel 2. 

Denne oppgaven handler om materialisering. I oppgaven vil jeg studere hvordan gjenstander 

kan inngå i vidt forskjellige fortellinger og sammenhenger. I oppgaven utforsker jeg 

vikingsverd og dets materialiseringer i utstillinger og forskning. Jeg forholder meg til sverdet 

som en museumsgjenstand.  

1.1 Bakgrunn for oppgaven 

«Tingenes metode», et forskningsprosjekt mellom Oslo Museum, Kulturhistorisk Museum og 

Norsk Teknisk Museum, er en av de viktigste bakgrunnene til denne oppgaven. Dette 

prosjektet, som gjennomføres mellom september 2015 og desember 2017, utforsker hvordan 

tingene kan brukes til å skape mer åpenhet og inkludering i museenes kjerneoppgaver. 

Tingenes metode utforsker nye metoder for å bruke og forske på gjenstandene i museet. På 

konferanser knyttet til prosjektet har jeg blitt inspirert av materialitet og tingenes betydning i 

forskjellige perspektiver. Dette har gjort at jeg selv ønsker å se nærmere på hvordan tingene 

materialiserer seg og hvordan et fokus på materialiteter kan brukes i utstillinger. Jeg var 

heldig og fikk gjennomføre et semester i praksis hos Kulturhistorisk museum (KHM). Der 

fikk jeg delta i Kongoblikk, et delprosjekt i Tingenes metode. Prosjektet «Kongoblikk» 

utforsket hva som skjedde når museet samarbeidet med kongolesere for å skape nye 

fortellinger rundt Kongosamlingen. Gjennom samarbeid med kongolesere ønsket prosjektet å 

skape nye historier om gjenstandene. Historier som var annerledes enn den vanlige 

fortellingen om kolonisering, vold og primitive kulturer og folkegrupper. For min del er dette 

en viktig grunn til at jeg fortsatt ønsker å utforske hvordan enkeltgjenstander kan formidles og 

fortelle interessante historier. 

I tillegg har jeg jobbet som guide på Forsvarsmuseet (FMU) ved siden av studiene. Etter hvert 

som jeg har studert og blitt interessert i materialitet, har jeg utnyttet forskjellige perspektiver 

på dette i mine omvisninger. Får å skape interesse for gjenstandene og historien i omvisninger 

har jeg benyttet meg av relasjoner, tingenes nettverk og nærvær til tingene. Ved FMU brukes 

det ofte gjenstander knyttet til kjente personer, som f.eks. uniformen til kongen. Det er også 

historier fra soldater som forteller om sine opplevelser i forskjellige internasjonale 

operasjoner. Dette opplever jeg at skaper forbindelser mellom publikum og fortiden. Dette har 
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gjort at jeg ønsker å utforske hvordan materialiteter dannes og hvordan vi kan benytte oss av 

dem i utstillinger. 

I tillegg har min tilknytning til Historical European Martial Arts (HEMA) vært viktig for 

valget til å bruke vikingsverd som objekt i oppgaven. HEMA er et moderne kampsportsystem 

basert på historiske kilder til sverdfekting. Gjennom denne sporten har jeg lært meg å 

effektivt bruke flere typer sverd og jeg har fått en god forståelse for sverdenes egenskaper. 

Dette har gjort meg oppmerksom på at det blir formidlet overaskende lite kunnskap om sverd, 

selv om det er en mye brukt gjenstand i utstillinger. Gjennom sporten dukker sverdene på nytt 

opp som bruksgjenstander. Kunnskapen om hvordan sverdene fungerte som våpen blir også 

større etter hvert som sverdene blir mer brukt i samhandling med de historiske kildene. 

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Problemstillingen oppgaven tar utgangspunkt i er hvordan vi forholder oss til 

museumsgjenstander. Jeg ser på hvordan museumsgjenstander materialiseres og hvordan de 

materialiserer verden rundt oss. Materialiseringer er noe som kontinuerlig skjer med 

gjenstander, både gjennom utstillingene og forskningen. Materialiseringer av gjenstander er 

også med på å materialisere ting rundt gjenstandene. Materialiseringer er sterkt knyttet til 

gjenstandenes forbindelser til oss og verden rundt. Spørsmålet som stilles i oppgaven er: 

hvordan materialiseres vikingsverd og hva materialiseres? Dette må ikke sees på som et 

forsøk på å definere et vikingsverd. Ved å se på dette vil jeg skape en større forståelse for 

hvordan utstillinger materialiseres. Jeg vil også lære mer om hvordan den kan benyttes til 

både videre forskning og formidling. Andre måter å studere sverdet på vil avdekke andre 

materialiseringer. Nye materialiseringer vil skapes ettersom ny forskning blir utført og nye 

utstillinger blir satt opp. Men jeg vil gi et svar som er med på å skape ny forståelse for 

vikingsverdet som igjen kan brukes på nye måter. Forhåpentligvis vil den også styrke 

forståelsen av andre ting som finnes i museenes forvaltning. 

1.3 Kilder, oppbygning og avgrensninger 

Kildematerialet til oppgaven er utstillinger i Oslo som viser frem vikingsverd og 

forskningsartikler om Ulfberht-sverd. Utstillingene jeg bruker er Vikingtid og Ta det personlig 

på Kulturhistorisk museum (KHM), Vikingtid på Forsvarsmuseet (FMU) og Til sjøs på Norsk 
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Maritimt Museum (NMM). Artiklene er valgt ut på grunnlag av at de utforsker Ulfberht-

sverd. Ulfberht-sverdene er spesielle vikingsverd og det er til min kjennskap ingen andre 

vikingsverd det er forsket mer på. Ulfberht-sverdene er myteomspunnet i vår tid og det er en 

spesiell aura rundt dem. Dette gjør disse sverdene ekstra interessante å studere i et 

materialiseringsperspektiv. 

Oppgaven er delt inn i seks kapittel. Første kapittel er innledningen. Andre kapittel er teori og 

metode hvor jeg vil gå gjennom teoriene og fremgangsmåten for oppgaven. Jeg vil også 

definere hvordan jeg bruker teoriene i oppgaven. I tredje og fjerde kapittel blir utstillingene 

og forskningsartiklene beskrevet. Det femte kapittelet er en drøfting av materialiseringen i 

både utstillingene og forskningen. Sjette og siste kapittel er konklusjonen hvor jeg svarer på 

problemstillingen. 

Oppgaven ønsker å utforske materialiseringen av vikingsverd. For å utforske 

materialiseringen av vikingsverd er det mange måter å gjøre dette på. En måte er å studere 

sverdene gjennom populærkultur, filmer og bøker. Jeg kunne sett på hvordan sverdene 

materialiseres over tid i utstillinger. Men jeg ønsker å se på hvordan museene, gjennom 

utstillinger og forskning er med på å materialisere sverdene i dag. Jeg velger å ta hensyn til 

både utstillinger og forskning fordi dette er tett knyttet sammen på museene. Oppgaven tar 

utgangspunkt i fire forskjellige utstillinger og tre forskjellige forskningsartikler som ikke har 

direkte forbindelser. Dette skaper et bredt grunnlag for å svare på hvordan sverdene 

materialiseres i ulike sammenhenger. 

1.4 Sverd gjennom ulike tider 

Sverd er et våpen som har blitt brukt langt tilbake i historien. I Norden stammer de eldste 

sverdene fra bronsealderen, ca. 1500 – 500 f. kr. (Aannestad, 2015, s. 44). Navnet kan føres 

tilbake til det germanske ordet swerda, muligens med betydning til verge eller å beskytte 

(Aannestad, 2015, s. 44). Sverd er våpen som brukes til hugging eller stikking. Jernet ble 

introdusert i Sørøst-Norge rundt 500 f. kr. og dette fikk avgjørende betydning for 

våpenteknologien. De første jernsverdene i Norge er inspirert av keltiske sverd, men i løpet av 

første århundre etter Kristi fødsel dreier sverdene mot romersk form (Aannestad, 2015, s. 45). 

Etter Romerrikets fall, inn i Merovingertid 550-800 e. kr., begynner sverdene å ta form etter 

den frankiske saxen, (Aannestad, 2015, s. 46). Saxen var et enegget sverd med en mer 
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markant spiss enn de toeggede vikingsverdene. I vikingtida tar de karolingiske tveeggede 

sverdene over som den vanligste sverdformen (Aannestad, 2015, s. 48). Mange definerer også 

vikingsverdene inn i eneggede eller toeggede vikingsverd. 

Definisjonen vikingsverd henger sammen med at dette var en type sverd som ble brukt i den 

perioden som blir definert som vikingtid. Dette er knyttet til perioden ca. 750 – 1050 e.kr. En 

ofte brukt definering av vikingtid er fra angrepet på Lindisfarne 793 e. kr. til slaget ved 

Stamford Bridge i 1066 e. kr. På slutten av vikingtiden og gjennom middelalderen endrer 

sverdene seg og blir tynnere og lettere. Lengden holder seg ganske lik, men vekten og 

balansen endrer seg i takt med endringer i kampstilen. Våpen som i dag blir betegnet som 

sverd har mange forskjellige former. Romerske gladius, tohåndssverd, katana, kårde og sabel, 

er alle ulike typer sverd. 

Sverdene har ikke bare vært våpen, men også viktige symboler på makt og posisjon. Sverdene 

kunne gå i arv gjennom generasjoner. Gjennom sverdet ble familiens bragder fortalt ved at 

kampene og seierne sverdet hadde vunnet ble fortalt fra far til sønn. Sverdene ble på en måte 

familiens Curriculum Vitae (CV). I sverdet levde familiens minne om bragder og storheter 

videre fra far til sønn (Oakeshott, 2002, s. 2). Sverdene kunne utsmykkes med gull og andre 

verdifulle metaller for å fungere som pynt og tegn på eierens rikdom.  

1.5 Viking- og Ulfberht-sverd 

Et vikingsverd består av mange deler1, men i hovedsak kan sverdet deles inn i to deler: hjaltet 

og klingen. Klingen er den delen som kvesses og lages enten med en eller to egger. Bakenden 

av klingen kalles tangen og er den delen av sverdet som hjaltet festes til. Grepet, altså der 

hvor du holder sverdet er en del av hjaltet. Hjaltet består av flere deler og settes sammen 

forskjellig på ulike sverd. De fleste hjalter består av over- og underhjalt, grep og hjaltknapp. 

Underhjaltet er stangen mellom grepet og klingen, denne beskytter hånden. Overhjaltet 

marker slutten på grepet, denne festes til tangen og sammen med underhjaltet holder de grepet 

på plass. Hjaltknappen er en motvekt til klingen på sverdet og sørger for god balanse til å 

svinge sverdet. Det varier om hjalknappen er festet til tangen eller overhjaltet. Hos noen sverd 

er overhjaltet og hjaltknappen en og samme del.  

                                                 
1 Se bilde 1 s.6 
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Bilde 1: Røntgenbilde av Langeidsverdet, viser sverdets oppbygning  

© 2017 Kulturhistorisk museum, UiO / CC BY-SA 4.0 Tilføring av tekst utført av Einar Hellvik. 

Blant vikingsverdene er det en type sverd som skiller seg ut og som har fått mye 

oppmerksomhet. Dette er sverd med inskripsjoner i klingen, og blant disse sverdene er 

inskripsjonen +Vlfberh+t mest vanlig. Det er forskning på Ulfberht-sverdene som benyttes i 

denne oppgaven. 

Navnet Ulfberht kommer av inskripsjonen Vlfberth i sverdklingen (V uttales som U). 

Sverdene er funnet mange steder i Europa, men med størst tetthet i Norge. Av rundt 166 sverd 

er 44 av dem funnet i Norge (Stalsberg, 2009, s. 1). Sverdene ser ut til å være produsert i en 

periode mellom 800- og 1000-tallet. Sverdklingene er av særdeles god kvalitet bestående av 

både jern og stål. Det er usikkert hvor sverdene er produsert, men navnet settes i sammenheng 

med områder rundt Rhinen i Tyskland, som da var i det Frankiske riket (Stalsberg, 2009, s. 1).  
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2 Teori og metode 

Dette kapittelet er firedelt og vil ta for seg teoriene jeg benytter i oppgaven, samt min 

metodiske tilnærming. I den første delen av kapittelet vil jeg presentere de viktigste 

begrepene. Deretter vil jeg presentere de viktigste teoretiske perspektivene jeg bruker i 

analysen. Jeg vil forklare hvorfor de er relevante for oppgaven og mitt arbeid. I den siste 

delen av kapittelet vil jeg vise hvordan jeg har valgt ut empiri til oppgaven. Deretter vil jeg 

vise hvordan jeg har arbeidet med analysene av empirien og begrunne min metodiske 

tilnærming. 

2.1 Begreper og bruk av dem 

Det er mange ord som har forskjellige betydninger i forskjellige sammenhenger eller 

fagkretser. En del av begrepene blir brukt på måter som ikke er selvfølgelige eller 

dagligdagse. Derfor vil jeg definere de ordene som brukes mest og som er viktige for min 

analyse. De mest brukte ordene er: gjenstand, ting, materialitet og materialisering. 

Ordet gjenstand blir i min oppgave brukt om den fysiske gjenstanden slik den tar plass i en 

utstilling. Når sverdet er en gjenstand, innebærer dette sverdet som en fysisk form. En 

gjenstand er altså bearbeidet metall, tre eller av andre materialer i sin fysiske form. 

Ordet ting brukes om gjenstanden når den har flere betydninger. Når jeg beskriver sverdet 

som en ting, betyr dette at sverdet f.eks. er et symbol på makt. Sverdet som ting kan f.eks. 

være borte fra monteren, men en tekst forklarer at sverdet som skulle vært der er 90 cm. langt 

og er veldig tungt. Dermed forblir tingen i monteren selv om gjenstanden er borte. 

Jeg bruker ordet materialitet om noe mer enn bare det materielle, materialiteten blir til i møte 

med gjenstandene. I de materielle egenskaper ligger farge, oppbygning og fysisk form. 

Materialitet er med på å gjøre gjenstander til ting. Materialitet blir av Susan Pearce definert 

som noe fysisk. Noe som er overalt, både innvendig og utvendig til kroppene våre, noe som 

oppleves gjennom sansene våre (Pearce, 2012, s. XV). Her forstås sansene som noe mer enn 

bare de 5 sansene i form av syn, følelse, smak, lukt og hørsel. Hvilke tanker og følelser, 

minner og lengsler som skapes, er også en del av materialiteten vi sanser. Materialiteten 

handler ikke bare om objektet, men om relasjonen mellom subjekt-objekt. En gjenstand 

påvirker vår opplevelse av den. Denne påvirkningen trigger følelsesmessige og kognitive 
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tanker. Dette samspillet med den fysiske gjenstanden skaper materialitet (Dudley, 2010, ss. 7-

8)  

Materialisering henger sammen med materialitet. Materialisering og materialitet viser til de 

samme effektene til gjenstander, men forstår dem litt annerledes. Materialisering slik jeg 

benytter det i oppgaven handler om noe som skjer, ikke noe som er. Materialiseringer handler 

om å gjøre. Pearce og Dudley viser til at materialitet er en prosess mellom subjektet-objekt. 

Materialisering viser til enda større prosesser. Materialisering må forstås som noe 

«processuelt, relationelt og performativt.»  (Damsholt & Simonsen, 2009, s. 14) 

«Materialisering skal forstås som et aktivt verbum, hvor der fokuseres på 

praksis og på, hvordan fænomener gøres og gøres om i altid igangværende 

processer. Ethvert fænomen gøres i specifikke og konkrete former. Men 

formene er ikke homogene eller entydige, da enhver gøren invovlerer 

mange elementer og aktører.» (Damsholt & Simonsen, 2009, s. 15) 

Materialisering handler altså ikke bare om subjekt-objektet, men handlingene, relasjonene og 

nettverkene tingene er en del av. 

Jeg vil vise til ett eksempel for å forklare hva jeg legger i materialitet og materialisering. I 

butikken henger to like hammere. Begge har et hode av jern og skaft av tre. Dette er 

hammerens material eller materielle egenskaper. Begge hammere ser like ut, men det er 

forskjellig prislapp på dem. Dette gjør at den ene hammeren er annerledes enn den andre. 

Prislappen er med på å endre materialiteten til hammerne, du som kjøper vil derfor se etter 

denne forskjellen. Samme hammeren vil også fremstå forskjellig ut fra hvor den selges. 

Selges hammeren i en billigkjede kan den oppleves som av lav kvalitet, men av god kvalitet 

om den selges i en butikk for profesjonelle snekkere. Hvordan hammeren materialiseres blir 

påvirket av enda større prosesser. Den dyre hammeren, kan ved å være dyr, oppleves som 

bedre og et selvfølgelig valg. Den billigste hammer kan bli opplevd som overpriset og ikke 

interessant. Denne materialiseringen foregår i nettverket og relasjonene mellom kjøper, 

hammer, lommebok og mange andre aktører. Men rent fysisk er altså hammerens materielle 

egenskaper akkurat identisk og helt lik hele tiden. 
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2.2 Oppgavens tilnærming til materialisering 

Oppgavens teoretiske grunnlag er hentet fra antologien Materialiseringer: Nye perspektiver 

på materialitet og kulturanalyse. Antologien er en del av den aktuelle interessen for det 

materielle og presenterer nye empiriske studier (Damsholt & Simonsen, 2009, s. 9). Det 

«nye» i deres studier handler om at de ønsker å gå bort fra en tilnærming til materialitet som 

noe passivt hvor betydninger kunne festes til gjenstandene (Damsholt & Simonsen, 2009, s. 

14). Materialitet er med andre ord ikke bare en mening eller betydning som tillegges 

gjenstanden. Forfatterne ville også problematisere at materialitet var noe som kunne tildeles 

gjenstander gjennom tekst og tale, og at gjenstandene var effekter produsert av tekst eller 

menneskelig mening (Damsholt & Simonsen, 2009, s. 10). Det er spesielt den språklige 

vendingen de ønsker å gå bort fra, hvor en så gjenstandene som konstruerte og 

kontekstualiserte elementer i narrative forløp (Damsholt & Simonsen, 2009, s. 14). 

Gjenstandene er altså ikke bare materialiserte ideer eller tanker. Men antologien viser til at det 

ikke er noen motsetning mellom materialitet og ideer eller diskurs, tingene eksisterer ikke 

uavhengig fra dem. Det gir ingen mening å forestille seg en kulturløs kjole, heller ikke et 

språk uten ting å snakke om (Damsholt & Simonsen, 2009, s. 12).  

Deres tilnærming til materialitet og nye perspektiver søker heller å undersøke hva materialitet 

gjør i verden eller hvordan det materielle gjøres i konkrete tidsmessige og romlige kontekster 

(Damsholt & Simonsen, 2009, s. 13). Det er tre tilnærminger til materialisering som 

presenteres i antologien. Den første er materialisering som prosess og aktør som handler, det 

vil si at materialiteten er noe som kan handle eller påvirke verden. Den andre er 

materialisering som relasjon, nettverk og forgrening. Denne ser på materialiseringen som 

sammensatte fenomener, fremfor selvstendige enheter. Den tredje tilnærmingen er 

materialisering som performativt, det vil si teorier om materialitet som praksis (Damsholt & 

Simonsen, 2009, s. 16). Tilnærmingene er beslektede og det er ikke klare skiller mellom dem. 

Men det er en forskjell på hvilke problemstillinger tilnærmingen kan svare på (Damsholt & 

Simonsen, 2009, s. 17). De benytter seg også av aktør-nettverk teori (ANT) i sine analyser. 

Det er i hovedsak sosiologen Bruno Latour, Simonsen og Damsholt viser til når de forklarer 

ANT. Det er spesielt tre forhold fra ANT som benyttes i antologien. Dette er grunntanken om 

nettverk og relasjonell materialitet, ANTs idé om ny empirisme og begrepet om ikke-humane 

aktører (Damsholt & Simonsen, 2009, s. 23). Nettverk og relasjonell materialitet handler ikke 

om faste strukturerte nettverk. Det handler om at nettverket blir til underveis og utvikler seg. 
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Det trekkes en sammenligning med et rhizom, et rotnettverk som vokser ut fra planten og 

danner nye planter. Det relasjonelle handler om at nettverket kan binde seg sammen med 

andre deler av nettverket og forbindelsen setter noe nytt i gang (Damsholt & Simonsen, 2009, 

s. 24). Ny empirisme handler om at studiene ikke forholder seg til gitte fakta, men fokuserer 

på bakgrunnen, dvs. produksjonen, stabiliseringen og fikseringen til det som fremstår som 

fakta (Damsholt & Simonsen, 2009, s. 24). Aktører skal forstås som de knutepunkter i 

nettverkene som setter i gang virkninger. Disse knutepunktene blir avdekket empirisk etter 

hvert, de kan ikke defineres på forhånd (Damsholt & Simonsen, 2009, s. 24). Ikke-humane 

aktører blir dermed de effektene som settes i gang i relasjonene og nettverkene som skapes 

(Damsholt & Simonsen, 2009, s. 25). Studieobjektet som undersøkes i antologien er 

prosesser, relasjoner og praksiser hvor fenomenene materialiseres (Damsholt & Simonsen, 

2009, s. 16).  

I bokens første kapittel står det blant annet at intensjonen med antologien ikke er å vise til de 

nyeste teoretiske strømninger, men å inspirere leseren til å bruke teoriene i egne undersøkelser 

av materialiseringer (Damsholt & Simonsen, 2009, s. 16). Dette følger jeg opp med å bruke 

teoriene i mine egne undersøkelser av vikingsverd som en museumsgjenstand. Jeg vil i mine 

undersøkelser av vikingsverdets materialisering benytte meg av noen av antologiens analyser. 

Jeg vil vri litt på noe av den teoretiske tilnærmingen for å tilpasse dem mitt arbeid.  

Det teoretiske grunnlaget i oppgaven bygger også på to antologier hvor antropolog Sandra H. 

Dudley har vært redaktør. Dette er Museum Materialities og Museum Objects. Artiklene i 

antologiene fokuserer på gjenstander og hendelser som foregår i tilknytning til museum, og 

vil være viktig i min undersøkelse. Dudley har vært en viktig teoretiker for min forståelse av 

materialitet. Hun har ikke samme tilnærming til feltet som Damsholt og Simonsen. Dudley ser 

på materialitet som noe mer objekt orientert (Dudley, 2010, s. 7). Analysene i antologiene 

setter søkelyset på museumsgjenstandene. Hennes antologier forholder seg til materialitet som 

prosesser mellom subjekt og objekt. Materialitet er ikke bare mening, heller ikke fysisk form, 

men den dynamiske interaksjonen mellom disse sammen med våre sanselige opplevelser 

(Dudley, 2010, s. 8). Materialiteten er altså knyttet til relasjonene som skapes mellom objektet 

og subjektet. Det er ingen motsetninger mellom materialitet i de tre antologiene, men det er 

bare i antologien Materialiseringer at det legges vekt på prosess, relasjoner og 

performativitet.  

Jeg vil videre presentere hvilke artikler jeg benytter meg av i oppgaven.  
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2.2.1 «Museer, materialitet og tilstedevær» 

I sin artikkel «Museer, materialitet og tilstedevær» studerer etnolog Camilla Mordhorst 

materialisering gjennom nærvær. Artikkelen analyserer hvordan et bord fullt av piller er med 

på å skape nærvær eller tilstedevær i en utstilling i British Museum. Mordhorst viser til at 

både nærvær og tilstedevær er ord som kan brukes på dansk, men hun bruker tilstedevær. Jeg 

velger å bruke nærvær på norsk, siden dette betyr å være til stede. Å bruke nærvær passer 

ettersom Mordhorst viser til at nærvær blant annet handler om stedlig, ikke tidvis oppfattelse 

av gjenstander (Mordhorst, 2009, s. 125). Nærvær bygger på en annerledes måte å oppleve 

ting. Tidligere har ting i hovedsak blitt fremstilt som noe som har en betydning eller mening. 

Dette henger sammen med den språklige vendingen, hvor alle kulturelle gjenstander kunne 

analyseres for å finne deres mening. Mordhorst viser til litteraturviter Hans Ulrich 

Gumbrechts diskusjoner om betydningskultur og nærværskultur (Mordhorst, 2009, s. 124). 

«Nærvær» handler om en opplevelse av tingene med kroppen som referanse, fremfor 

«betydning» som bruker tanken som referanse. Ved «nærvær» trenger ikke kunnskap å bli 

konstruert av et subjekt. Kunnskapen blir til ved at den kommer til oss uten at den må 

fortolkes. I tillegg bygger nærværet på en romlig opplevelse av tingene. I betydningskulturen 

er opplevelsen av tiden viktig som parameter. Dette kommer av at tankene som konstruerer 

mening gjør dette gjennom refleksjoner i tid. I nærværskulturen skaper kroppen opplevelser 

gjennom kroppens posisjon til tingen. Dimensjonen hvor kroppen omdanner inntrykkene, 

skjer i rommet hvor inntrykkene mottas av kroppen (Mordhorst, 2009, s. 125). Men det er 

ikke slik at betydningskulturen og nærværskulturen er i konflikt. Betydningen og nærværet er 

forskjellige, men de styrker hverandre fremfor å utelukke hverandre, hevder Mordhorst 

(Mordhorst, 2009, s. 126). 

I oppgaven vil jeg utforske hvordan sverdene materialiseres gjennom nærvær. Min hypotese 

er at utstillingene handler mest om betydning. Jeg vil derfor se hvordan sverdene 

materialiseres, både gjennom betydning og nærvær. Jeg vil studere hvordan nærvær til 

vikingsverdene dannes og hvordan dette materialiseres. Mordhorst nevner at betydning og 

nærvær beriker hverandre, jeg vil derfor undersøke om en betydningsorientert fremstilling er 

med på å styrke materialisering gjennom nærvær. 
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2.2.2 «Tidens materialisering» 

Etnologene Astrid Jespersen og Torben Elgaard Jensen utforsker hvordan tiden materialiseres 

i en undersøkelse av allmennlegers praksis. I artikkelen «Tidens materialisering» blir tiden 

utforsket som noe som ikke er håndgripelig og stabilt. I deres analyser kan tiden deles inn i to 

virkninger. Uferdig tid og ferdig tid er begreper som brukes for å forklare disse to tidene. Den 

uferdige tiden er ikke lineær, hendelser følger ikke hverandre i en konstant flyt i tiden. Tiden 

er en flytende substans som brer om seg og knytter bånd til forskjellige hendelser og tider 

(Jespersen & Jensen, 2009, s. 183). Den ferdige tiden er en konkret forståelse av tiden. Hvor 

den er gripbar og ferdig definert, som en lineær utvikling, eller ferdig inndelt i timer og 

minutter (Jespersen & Jensen, 2009, s. 177). I Jespersen og Elgaards analyser av legepraksis 

ser de på tid som noe som knytter sammen hendelser, ting og personer. Fortid, nåtid og 

fremtid knyttes sammen ved legekonsultasjoner som i seg selv er tidsbestemte i nåtid 

(Jespersen & Jensen, 2009). Ved konsultasjonen blir hendelser i fortiden aktører som påvirker 

hendelser som skal skje i fremtiden. Tiden materialiseres gjennom både ferdig og uferdig tid 

og både hendelser og tid er med på å materialisere hverandre. 

I oppgaven vil jeg utforske hvordan vikingsverdene materialiseres i uferdig og ferdig tid og 

spørre: Hvordan knyttes sverdene til tiden og hvordan er sverdene med på å definere tid? 

2.2.3 «The surface of objects and museum style» 

I artikkelen «The surface of objects and museum style» studerer kunsthistoriker Ernst van de 

Wetering vårt forhold til å se og analysere konserverte museumsgjenstander (Wetering, 

2012). Wetering skriver om hvordan synet påvirker vår oppfattelse av objekter (Wetering, 

2012, s. 104). Hans artikkel diskuterer hvordan vi kan definere gjenstander vi ser ved å 

tillegge gjenstanden våre egne meninger om dem. Det er ikke alltid vi tar inn inntrykkene av 

gjenstander vi ser, men at vi heller bestemmer oss for hva vi ser på (Wetering, 2012, s. 104). 

Han diskuterer hvordan museumsgjenstander oppfattes gjennom vår evne til å se alderstegn i 

gjenstander. Han diskuterer også hvordan konservering påvirker de visuelle ved gjenstander 

(Wetering, 2012, s. 105). Wetering viser også til at fotografier ofte kan oppfattes eller brukes 

som virkelige gjenstander (Wetering, 2012, s. 104). Jeg benytter meg av Wetering for å forstå 

hvordan vi oppfatter sverdene gjennom visuelle inntrykk.  
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2.2.4 “When ethnographies enter art galleries 

Antropolog og kunstner Lydia Nakashima Degarrod skriver i artikkelen «When ethnographies 

enter art galleries» om et prosjekt hvor hun slo sammen kunst og etnologisk arbeid 

(Nakashima Degarrod, 2010, s. 128). Hun studerte en minne-tradisjon i Santiago, Chile hvor 

det blir bygd små monumenter for personer som opplever en voldelig død. Degarrod malte 

deretter bilder av monumentene som ble vist frem på tre forskjellige utstillinger. Utstillingene 

ble studert i den hensikt å se hvordan publikum opplevde og interagerte med maleriene og 

monumentene (Nakashima Degarrod, 2010, s. 136). Hun studerte hvordan traumer eller 

representasjoner av traumer, som bildene var, påvirket publikum. Dette ble gjort ved at 

publikum fikk forskjellig informasjon om bakgrunnen til bildene ved de ulike utstillingene 

(Nakashima Degarrod, 2010, ss. 136-138). Jeg benytter Degarrods arbeid for å forstå hvordan 

vi oppfatter sverdene som våpen ment til utførelse av vold og krig. 

2.2.5 “Objects and the Representation of War in military Museums” 

For å forstå sverdene som gjenstand i utstillinger benytter jeg en artikkel fra museolog James 

Scott. Scott har i sin artikkel «Objects and the Representation of War in Military Museums» 

sett på hvordan våpen blir fremstilt. Scott utforsker tre metoder for formidling av krig i flere 

militære museer i Nord-Irland. Den første fremstillingen er den hyllende fremstillingen, 

«Celebratory Display» (Scott, 2015, s. 490). Slike utstillinger viser frem symboler på triumfer 

eller krigssuvenirer, de hyller militære avdelingers seiere. Den andre fremstillingen tar for seg 

å nøytralisere krigens virkelighet, «The Sanitization of musseum objects» (Scott, 2015, s. 

493). Dette går ut på å unngå de vanskelige delene av krigen, ofte ved å fremstille våpen 

gjennom den teknologiske utviklingen. Den tredje metoden han forklarer er realistisk vold, 

«Violence and “Realism”» (Scott, 2015, s. 495). I denne typen utstillinger blir krigens 

realiteter vist frem. Dette kan gjøres ved å for eksempel vise gjenstander ødelagt av krig. Han 

ser på hvordan valg av gjenstander, kontekster og forbindelser til personer påvirker 

fremstillingen av krig. Scotts undersøkelser brukes for å forstå og identifisere hvordan 

sverdene stilles ut i utstillingene. Jeg bruker også hans arbeid for å forstå hvordan 

fremstillinger påvirker formidlingen. 
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2.2.6 “The Devil is in the Detail” 

I mitt arbeid med å analysere utstillingene har jeg benyttet meg av en artikkel fra arkeolog 

Stephanie Moser. Hennes artikkel «The Devil is in the Detail: Museum Display and the 

Creation of Knowledge” handler om å analysere museumsutstillinger. I artikkelen tar hun opp 

viktige faktorer som er med på å forme formidlingen i utstillinger. Artikkelen kan forstås som 

en veileder for metodisk og teoretisk analysering av utstillinger. Moser tar opp litt av historien 

bak utstillingsanalyser og bruken av gjenstander som forskningsfelt. Moser diskuterer hva 

som er viktig å innhente av informasjon for å analysere utstillinger. Hun diskuterer også 

hvordan man kan finne informasjon om utstillinger. I artikkelen diskuterer Moser de viktigste 

elementene som burde bli tatt hensyn til i en analyse. Jeg benytter meg av Moser som 

utgangspunkt i mine egne analyser. 

2.2.7 En kritikk mot materialitet 

I tillegg til disse teoriene eller teoretiske tilnærmingene jeg har beskrevet så langt, vil jeg kort 

nevne en problematisering av materialiseringer. Antropolog Tim Ingold skriver i sin artikkel 

«Materials against materiality» om hvordan fokuset på materialiteter fjerner seg fra objektene. 

Ingold problematiserer blant annet at selv om det finnes stadig flere teorier rundt materialitet, 

er det ingen som kan si hva materialitet faktisk betyr (Ingold, 2007, s. 2). Ingold ser blant 

annet på hvordan vi glemmer det materielle som en del av gjenstandene. Materialiteter har tatt 

over for det materielle. Gjenstandene er borte, og materialitetsteoriene fokuserer bare på 

mening eller oppleving av gjenstandene (Ingold, 2007, s. 3). For å møte denne 

problematikken har jeg forsøkt å ta med en god del om selve sverdet, slik at tingen jeg 

analyserer ikke forsvinner helt. Det er også slik at det ikke er selve sverdet jeg analyserer, 

men hvordan sverdet gjøres for oss. Materialiseringer ser ikke på selve gjenstanden, men på 

verbet – gjenstanden “gjør” noe i møtet med oss (Damsholt & Simonsen, 2009, s. 16). 

2.3 Metode 

2.3.1 Valg av empiri 

Jeg startet med å finne hvilke utstillinger og hvilken forskning jeg kunne benytte som empiri i 

oppgaven. Utvelgelsen har blitt gjort med grunnlag i geografisk nærhet, og jeg har valgt 
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utstillinger i Oslo slik at jeg selv kunne besøke dem. Utstillingene måtte inneholde 

vikingsverd, men utover dette satte jeg ikke kriterier for innhold eller utforming av 

utstillingene. Forskningsartiklene måtte studere Ulfberht-sverd fordi sverdene er spesielle og 

de har en forankring i vikingtiden. Mye av forskningen på Ulfberht-sverd handler om sverdets 

tilknytning til vikingene og betydningen av navnet. Ulfberht-sverdene har i hovedsak blitt 

ansett som sverd produsert utenfor Skandinavia, men likevel blitt definert som vikingsverd. 

Dette gjør dem interessante for oppgaven min om materialiseringer.  

Utstillingene er varierte og tar for seg forskjellige sider av vikingtidens historie. Utstillingene 

er fra ulike tider og viser forskjellige utstillingspraksiser. Dette danner et godt grunnlag for å 

analysere materialisering i ulike former. Utstillingene ble studert med tanke på innhenting av 

informasjon knyttet til materialisering. Det ble vektlagt å finne ut hvordan sverdene er 

fremstilt. Hvilken informasjon om dem som er tilgjengelig i utstillingene og tematikken 

sverdene er en del av. Utstillingene ble dokumentert gjennom foto og notater for bruk i videre 

analyser. En viktig grunn til dette var at minimum en utstilling ville bli avsluttet før oppgaven 

skulle fullføres. Dette gjorde at utstillingsdokumentasjonen og analyser måtte gjennomføres 

tidlig i oppgaven. Utstillingene ble dermed studert før jeg analyserte forskingsartiklene. Siden 

utstillingene ble utvalgt og begynt analysert før artiklene, gjorde det at jeg fokuserte på 

utvelgelse av artikler med sammenlignbare materialiseringer. 

I mitt arbeid med forskningslitteraturen rundt Ulfberht-sverd fant jeg tre artikler som utforsket 

sverdene på ulike måter. To av artiklene studerte Ulfberht-sverdenes opprinnelse. Den siste 

utforsket bruk av medisinske røntgenapparater til undersøkelser av arkeologiske gjenstander. 

Artiklene kunne deles inn i tre forskjellige arbeidsmetoder. Den ene fokuserte på arkeologiske 

og historiske kilder. Den andre fokuserte på analyser av metallet i sverdene. Den siste studerte 

sverdene gjennom røntgenbilder og digitale 3D-bilder.  

Artiklene ble valgt ut på grunnlag av at de utforsker sverdene forskjellig. I artiklene 

identifiserte jeg forskjellige former for materialiseringer, men med likheter til utstillingene. 

Temaene rundt sverdenes opphav gjorde dem interessante å studere sammen med 

utstillingene. Hills studie (Hill, 2016) av røntgenbilder var interessant å se på siden noen av 

sverdene i utstillingene også var representert gjennom bilder. Dette gjorde at jeg kunne 

analysere og diskutere materialiseringer på tvers av forskning og utstillinger. 
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2.3.2 Metode for analysene 

For å analysere utstillingene brukte jeg i hovedsak en fremgangsmåte fra Mosers artikkel 

«The Devil is in the Detail». Jeg var interessert i å se hvordan utstillingene formidlet 

kunnskap om sverdene og hvordan sverdene ble fremstilt. Det var i hovedsak et visuelt 

uttrykk jeg var interessert i, derfor ville jeg benytte meg av utstillingsanalyse. Samtidig var 

det ikke selve utstillingene jeg ønsket å studere, men materialiseringer i utstillingene. Dette 

gjorde at Mosers veiledninger måtte kombineres med teorier fra antologien Materialiseringer. 

Jeg benyttet også ANT, slik dette er beskrevet i Materialiseringer, for å studere 

materialiseringene i utstillingene og artiklene. I den første delen av analysene var det Moser 

jeg benyttet meg av til å studere utstillingene. Jeg benyttet ikke alle punktene Moser 

beskriver, men har benyttet de jeg fant mest relevante.  

Design, lys og farge er et punkt som jeg benyttet meg av. Å analysere dette inkluderte å se på 

hvordan lyssetning, utstillingsdesign og fargevalg var med på å påvirke fremstillingene. 

Moser skriver blant annet at individuell lyssetning på objekter fremhever deres status (Moser, 

2010, s. 26). Jeg fokuserte på hvordan utstillingsdesignet og lyssetting var med på å påvirke 

gjenstandene og materialiseringene. 

Tema, fremstilling og tekst i utstillingene har blitt analysert. Moser skriver blant annet at. 

«The subject and message of any exhibition and how it is presented in 

textual accompaniments to the displays is a critical factor that needs to be 

considered in museum display analysis.” (Moser, 2010, s. 26).  

Jeg har derfor fokusert på fremstillingen og hva som blir formidlet i tekstene i utstillingene. 

Jeg undersøkte hva som ble skrevet om sverdene og hvordan tekstene var oppbygd. Blant 

annet om de var akademiske, spørrende eller om de refererte til historiske kilder. I tillegg har 

jeg fokusert på å analysere hva tekstene sier og hvordan det påvirker sverdene og 

materialiseringer.  

Andre punkter jeg har benyttet meg av var å se på organiseringen av gjenstandene. Hvordan 

gjenstandene er vist frem og hva de settes sammen med, var viktig å analysere. Det samme 

var virkemidlene i fremstillingene. Var det bare originale gjenstander, kopier eller modeller 

som ble brukt i utstillingene?  
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«The distribution of the components of the display and their relationship to 

each other is in itself a narrative that the visitors subconsciously “read” 

when they move through an exhibition.» (Moser, 2010, s. 27). 

Jeg ser derfor også på hvordan organiseringen av sverdene er med på å fortelle historier om 

sverdene. 

Mosers fremgangsmåte for utstillingsanalyse var ikke god nok som metode for analysene av 

materialiseringer. Derfor benyttet jeg meg av de forskjellige teoretiske tilnærmingene fra 

Materialiseringer til dette arbeidet. Gjennom utstillingsanalysen identifiserte jeg hvilke 

materialiseringer jeg skulle ta videre til analysering. Dette inkluderte bilder som 

representasjon av sverdene. Fremstillingen av tid og geografi. Samt temaer rundt handel, krig 

og vold som ble trukket frem i utstillingene. Dette var temaer som også kunne analyseres i 

artiklene. Dette bekrefter valget av artiklene til oppgaven. Det er viktig å huske på at det ikke 

er selve gjenstanden som er analyseobjektet i oppgaven. Det er ikke gjenstanden som skal 

forklares gjennom analysene av materialiseringene. Materialiseringene må forstås som et 

aktivt verb og materialiseringene er effekter eller fenomener (Damsholt & Simonsen, 2009, s. 

15). Vikingsverdene er noe som gjør, eller påvirker materialiseringer. Mine analyser søker å 

skape en forståelse for hvordan sverdet som ting blir en del av vår verden gjennom museet.  

2.3.3 Begrensninger ved metoden 

Jeg brukte utstillingene og artiklene for å analysere materialiseringene av sverdene, men med 

størst vekt på utstillingene. Utstillingene er besøkt av meg selv og all informasjon om dem er 

hentet ut fra tilgjengelige kilder i utstillingsrommet. I dette arbeidet kunne jeg brukt 

spørreundersøkelser eller studert publikums bruk av utstillingene. Jeg kunne også intervjuet 

de museumsansatte, eller studert arkivene for å finne fram til begrunnelser for valg og 

prosesser bak utstillingene. Moser skriver blant annet at det er viktig å studere hvem som har 

vært med på å produsere utstillinger i analyseringene av dem (Moser, 2010, s. 23). Samt hva 

som har vært målene med utstillingen, hvem var den tiltenkte publikumsgruppen og 

begrunnelse for gjenstandsvalgene (Moser, 2010, s. 24).  

Dette valgte jeg å ikke ta med i mine analyser av to grunner. Den første er at jeg fokuserte på 

materialiseringene i dag, derfor anså jeg ikke det historiske som så viktig. Den andre grunnen 

er at dette ville tatt for stor plass i oppgaven. Fullstendige utstillingsanalyser ville gjort at jeg 
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ikke kunne studert så mange utstillinger. Dette hadde skapt mindre bredde i mine analyser av 

materialiseringer på tvers av utstillinger. Jeg måtte da forholdt meg til en enkelt utstilling.  

Å analysere materialiseringer ut fra publikums opplevelser av dem anså jeg også som mindre 

relevant. Spørreundersøkelser ville fort ende opp med ledende spørsmål. Dybdeintervjuer av 

publikum ville gå ut over tidsrammen og resursene jeg har tilgjengelig for oppgaven. De 

fleste av studiene jeg kjenner til rundt materialisering er gjennomført med forskeren selv i 

sentrum. Dette gjorde at jeg fokuserte analysene på mine egne observasjoner. 
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3 Vikingsverd i utstillingene 

Kapittelet vil gi en presentasjon av hver enkelt utstilling som skal brukes i analysene av 

materialiseringer. Den første utstillingen er Vikingtid på KHM. Den andre er Ta det personlig 

på KHM. Tredje utstilling er Vikingtid på FMU. Den siste utstillingen er Til sjøs på NMM. 

Utstillingene er laget på forskjellige tid, og er ulikt bygd opp. Jeg vil ikke gå nærmere inn på 

hvordan utstillingene er bygd opp, men utstillingens variasjon vil bli tydelig i beskrivelsene. I 

beskrivelsene legger jeg vekt på sverdene, de delene av utstillingene som ikke omhandler 

vikingsverd er utelatt. I dette kapittelet vil sverdenes mangfold og hvordan de brukes i 

utstillingene bli synlig. Jeg vil også ta opp hvilke virkemidler som brukes i fremstillingen av 

sverdene. Dette kapittelet vil gi deg som leser en mulighet til å forstå hvordan sverdene 

kommer til syne i utstillingene selv om du ikke har besøkt dem.  

3.1 Beskrivelse av utstillingen «Vikingtid» på 

Kulturhistorisk museum 

       

       Bilde 2: Vikingtid på KHM Foto: Einar Hellvik 

Utstillingen ble åpnet i 1993 og er delt inn i forskjellige temaer som sammen forteller en 

helhetlig historie om vikingenes samfunn. Første tema som blir tatt opp er “en variert 

gudeverden”. Dette er egentlig ment som slutten på utstillingen, men er i dag eneste ankomst 

til utstillingen. Dette temaet forteller om de forskjellige gudene og det spirituelle 
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verdensbildet vikingene trodde på. Her er det få sverd å finne, men to stykker henger i hver 

sin monter sammen med andre gjenstander. 

Videre i utstillingen blir vikingenes kunst vist frem under temaet «Kunst ble verdsatt». Her er 

våpensmedens evner vist frem i en monter bestående av 14 sverd2. Det er viktig å merke seg 

at når jeg sier sverd, betyr dette også i noen tilfeller bare deler av et sverd. I flere montere 

ligger brukne sverd, fragmenter og hjalter. Det er også en spydspiss i monteren, men fokuset 

er tydelig på sverdet. Det er også et bilde av et sverd som viser hvordan et nysmidd sverd kan 

se ut. I en annen monter i dette temaet er klingen skjult slik at bare hjaltet er synlig. Dette gjør 

at fokuset ligger på hjaltet som er utsmykket i Jellingstil. Jellingstil er et spesielt 

utsmykningsmønster. Dette mønsteret er synlig rundt det nedre hjaltet på sverdet. I andre 

montere rundt kan man se alt fra perler til spenner, trearbeid og ringer. Alle mulige former for 

utsmykning. 

Neste tema i utstillingen handler om samfunnsstruktur, «Det var forskjell på folk». Her blir de 

forskjellige samfunnsklassene vist frem. Det starter med trellene i bunn, frie menn, bøndene, 

jarlene og kongen på topp. Bare trellen mangler sverd. Det er verdt å merke seg at monteren 

som viser jarlen inneholder Norges eneste vikinghjelm, Gjermundbu-hjelmen, den eneste 

hjelmen som er funnet i en vikinggrav. I gjenstandsteksten kan en lese at dette er en hjelm fra 

en mannsgrav fra Gjermundbu 900-tallet. Kongen som er på toppen er ikke plassert i en 

monter. I representasjonen av kongen er det hengt opp noen kopigjenstander på veggen. En 

hjelm, ei flott rød kappe og et sverd skaper inntrykk av kongen3.   

Etter dette bærer det videre til «Fra fjord til fjell» som handler om jakt, fiske og gårdsdrift. 

Også her er det flere sverd å finne. Blant annet hos smeden, som jobbet med å forsyne 

samfunnet med jernredskaper. 

Neste tema i utstillingen er «Driftige handelsfolk og dyktige håndverkere». Her blir publikum 

kjent med forskjellige typer vareproduksjon og handel. Sverd er representert i en monter som 

viser frem handelsmannen. 

Det siste temaet er «Vikingene var voldelige». Her blir vi kjent med et rettssystem som 

forsøkte å kontrollere voldsbruken i samfunnet. Krigføring og plyndringstokt er vist frem og 

munkenes frykt for angrep omtales. I denne delen av utstillingen har våpen en markant 

                                                 
2 Se bilde 9 i vedlegg. 
3 Se Bilde 6 i vedlegg. 
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representasjon og det er mange sverd i monterne. Her er det også lagd montere formet som 

graver4. Disse viser hvordan krigere ble gravlagt med sine våpen. I denne delen av utstillingen 

er det over 20 sverd. Dette inkluderer også en moderne kopi av et vikingsverd.  

Det er i utstillingskatalogen en finner beskrivelser og informasjon om sverdene. Tekstene er 

delt opp slik at de forteller om de forskjellige monterne, og er nummererte likt som monterne. 

Det er dermed mulig å følge utstillingen og lese tekster knyttet til hver del av utstillingen. 

Noen av tekstene gir informasjon knyttet direkte til sverdene, slik som sverdenes utvikling. I 

tilknytning til den første monteren med sverd, er det i katalogen en tabell med Jan Petersens 

kronologi av sverdhjalter. Gjennom tabellen kan en se hvordan sverdhjaltene endret seg i 

løpet av vikingtiden. Det blir også tatt opp hvordan sverdklingene endret seg. I katalogen står 

det blant annet at sverdene ble lengre og toeggede ut over 600- og 700-tallet. Sverdene endret 

seg fra stikkvåpen til huggvåpen. 

Det er funnet veldig mange våpen i norske vikinggraver. I katalogen blir det drøftet om dette 

henger sammen med Gulatingloven. Loven krevde at alle frie menn eide sverd eller øks, spyd 

og skjold. Alle måtte vise våpen i god stand ved våpentinget hver vår. I katalogen stilles det 

spørsmål ved om det er dette som gjør at stadig flere graver fra 900-tallet inneholder fullt 

våpensett.   

I katalogens del om «Våpensmeden» står det at de fleste sverd var enkle bruksvåpen. Sverdets 

egenskaper var viktigere enn dekorasjonene, men noen våpen lyser av prestisje. De fineste 

sverdene hadde stål og jern som var sveiset sammen for å lage en mønstersmidd klinge. 

Sverdklingene er imponerende, men det er de flotte utsmykkingene på hjaltene som er mest 

imponerende, ifølge katalogen. Mange av de beste sverdene kom fra utlandet hvor noen hadde 

navn smidd inn i klingen som Ulfberht, heter det. Flere slike utenlandske praktsverd fikk nye 

flotte og vakre hjalter produsert i Norge.   

Sverdene er en del av hele utstillingen og er inkludert i alle temaene. Over 50 sverd fordelt på 

50 monter. To sverd er kopier og ett sverd er et bilde, resten av sverdene er arkeologiske 

gjenstander. Alle sverdene stammer fra funn fra Sør- og Østlandet som er museets 

forvaltningsområde (Damstuen, 2015, s. 14). Men det er viktig å påpeke at utstillingen i sin 

helhet er meget rik på gjenstander. Gjenstandene i utstillingen har lite tekst knyttet til seg. I 

eller ved monterne er gjenstandene kun omtalt med typebetegnelse, årstall og funnlokalitet. I 

                                                 
4 Se bilde 7 i vedlegg 
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noen tilfeller er også små tekster med informasjon tilgjengelig i eller ved monterne. Dette er 

ofte vers fra Håvamål eller andre former for poetiske tekster. I de fleste monterne er sverdene 

bare en del av gjenstandene som assosieres med tematikken. I noen få montere er sverdene 

den eneste eller klart mest betydningsfulle gjenstanden. Alle montere fremstiller sin del av 

historien og de fleste gjør det gjennom et mangfold av gjenstander. 

3.2 Beskrivelse av utstillingen «Ta det personlig» på 

Kulturhistorisk museum 

        

         Bilde 3: Ta det personlig på KHM Foto: Ellen C. Holte 

Utstillingen tar for seg temaet personlig utsmykning og ble åpnet i 2015. Utstillingen strekker 

seg fra antikken til dagens samfunn. Det er dempet belysning i utstillingen, den er dermed litt 

mørk. Alle gjenstander og tekster på veggene er belyste med ekstra lys. Jeg beskriver kun den 

delen av utstillingen som inneholder vikingsverd. Tema i utstillingen er at vikingsverdet er en 

form for utsmykning av vikingkrigeren. Det første jeg ser når jeg kommer til utstillingen er et 

fotografi og en monter med fem sverd og et sverdhjalt. På bildet er en mann i bar overkropp, i 

hånden holder han et vikingsverd. Denne delen av utstillingen er bygd oppå et podium slik at 

utstillingen er hevet med to trappetrinn. I det hevede gulvet ligger det en hodeskalle og fire 

bøyde sverd. I en annen monter i veggen er det forskjellige gullringer, finger-, hals- og 

armringer. Videre i utstillingen henger det mange plaketter med forskjellige navn. Alle 
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navnene tilhører forskjellige sverd. I utstillingsteksten står det at det var vanlig i mange 

kulturer å navngi våpen. De navngitte våpnene var symboler på makt og forbundet med magi. 

Magi og sverd blir forbundet flere plasser i utstillingen. En liten animasjonsfilm om en 

kvinnes jakt etter familiesverdet går kontinuerlig innerst i utstillingen. Sverdet er magisk, men 

også forbannet. Kvinnen må hente det opp av graven til sin far, farens spøkelse fraråder 

datteren å ta sverdet. Men kvinnen nekter å lytte til advarslene om forbannelsen, hun krever 

sverdet som er hennes rettmessige arv. Det å smi metaller var også knyttet til magiens verden. 

Denne utstillingen har fremtredende tekster på veggene side om side med gjenstandene. I 

monterne er det små tekster med funnsted og katalognummer. Katalognummeret gjør det 

mulig å søke opp gjenstandene og se mer informasjon om dem. Tekstene er i stor grad 

spørrende og skaper deltagelse. Spørsmål som, «har du holdt sverdet? kjent på sverdets 

tyngde?» er med på å skape undring hos publikum. Gjennom spørsmålene fremstiller ikke 

utstillingen gitte sannheter. Utstillingstekstene spiller på publikums evne til å selvstendig 

skape egne meninger. Ved monteren som ligger i gulvet er det mulig å lese om de bøyde 

sverdene. Teksten sier: «Var ødeleggingen en måte å bryte sverdets makt?» I tillegg er teksten 

åpen i informasjonen sin. «DRAPSVÅPEN OG MAKTSYMBOL; MANNSMYKKE MED 

MAGISKE KREFTER.», er måter å skrive på som åpner for refleksjon. Utstillingen fokuserer 

på personlig utsmykning og teksten former sverdet som en del av vikingkrigeren. Tekstene 

former sverdet som makt- og status-symboler.  

3.3 Utstillingen «Vikingtid» på Forsvarsmuseet 

                  

      Bilde 4: Vikingtid på FMU Foto: Einar Hellvik 
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Utstillingen Vikingtid er en liten utstilling som består av tre montere, en tekstplansje og et 

kart over vikingenes båtreiser. Utstillingen ble åpnet i 1984. Temaet i utstillingen er den 

militære strukturen i Norge mellom 900- og 1300-tallet. Utstillingen står i trappegangen i 

andre etasje, rett utenfor en utstilling om dansketiden (årene 1400-1814).  Når en kommer opp 

trappen ser en rett inn i en tekstplansje, to montere og et stort kart som viser vikingenes 

sjøreiser. I tillegg står det en monter på gulvet ved siden for trappen. På veggen i den første 

monteren henger et vevd teppe som viser en kriger til hest, en tegning over noen krigere som 

hugger i en bekjempet motstander og et vikingsverd. I bunnen av monteren ligger en hjelm, to 

kastesteiner, en spydspiss og et sverd. I den andre monteren henger et skjold og tre tegninger 

som viser hver sitt vikingslag. På bunnen ligger to sverd, en spydspiss, to økser, ene uten 

skaft, samt en liten modell av et vikingskip. I monteren som står ved siden av trappen er det 

en modell av Tønsberghus festning. Det eneste som er tilgjengelig som informasjon om denne 

festningen er de arkeologiske merkene etter bygningene i jorden. Selve festningen er borte og 

vi mangler informasjon om hvordan den så ut. Modellen viser dermed hvordan vi tror den kan 

ha sett ut. 

Det er tre utstillingstekster i utstillingen. Den ene befinner seg mellom den ene monteren og 

inngangsdøren til neste utstilling. De to andre er mindre tekster som står inni de to monterne 

langs veggen. Teksten som henger ved inngangen til neste utstilling forteller om kvinnenes 

rolle i vikingenes militære struktur. I den første monteren er det mulig å lese om leidangen, 

som var den første formen for verneplikt i Norge, og ble innført av Håkon den Gode på 900-

tallet. I den andre monteren er det mulig å lese at vikingene var dyktige sjøfarere og at båtene 

gjorde det mulig for dem å bedrive både handel og krig over store avstander. Ellers er det ved 

hver gjenstand i monterne mulig å lese hva gjenstanden er og datering (f.eks. sverd, 800-

tallet). Dette er eneste informasjon om selve gjenstandene. 
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3.4 Utstillingen «Til sjøs» på Norsk Maritimt 

museum 

       

Bilde 5: Til sjøs på NMM Foto: Einar Hellvik 

Tema for utstillingen er sjøfolk og livet til sjøs gjennom tusen år. Utstillingen ble åpnet i 

2014, og gir ett innblikk i livet til sjøfolk gjennom forskjellige tider og deres roller om bord i 

fartøyer på havet. Utstillingen er delt inn i 12 forskjellige epoker og situasjoner. Vikingenes 

sjøreiser er den første fortellingen publikum ser i utstillingen. Utstillingen består av en 

monter, tekst om tidsperioden, et stort bilde og en lyd-presentasjon. Denne utstillingen skiller 

seg fra de andre ved at den ikke inneholder noen fysiske vikingsverd. Sverdet som gjenstand 

er ikke tilstede, men tingen er likevel tilstede. 

I monteren er det fire gjenstander og tre bilder av gjenstander. Gjenstandene som ligger der er 

gjennom tekst knyttet til havet eller sjøreiser. Hvalrosskraniet som ligger der knyttes til havet 

gjennom å være et havpattedyr. Teksten påpeker at støttennene var en handelsvare. Geviret fra 

reinsdyr ble brukt til å lage knapper. Geviret i utstillingen ble funnet på havbunnen ved vraket 

av et vikingskip fra ca. 1000-tallet. Der er også en klebersteinsgryte i monteren. Kleberstein 

tåler høy varme, de var derfor populære som kokegryter og støpeformer. Gryten i monteren 

ble funnet på havets bunn. «Var den mistet over bord?» spør gjenstandsteksten. Den siste 

gjenstanden i utstillingen er to kvernsteiner. Kvernsteinene som ble brukt til håndkverner for 

korn kunne stables i bunnen av båten som ballast. Kvernsteinene var også en handelsvare. 

«Mange vikinger var fredelige handelsmenn», sier teksten. Disse fire gjenstandene danner det 
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fysiske gjenstandsmaterialet i utstillingen, men det er fortsatt tre andre gjenstander 

representert i monteren. 

Bakgrunnen i monteren inneholder bilder av tre gjenstander. Det er bilder av to sverd, 

Gjermundbu-hjelmen og et av dyrehodene fra Osebergfunnet. Teksten knytter også dyrehodet 

til skipsfart og forteller at slike dyrehoder ble brukt til utsmykning av skipsstevner. Hjelmen 

og sverdet er ikke knyttet til tematikken om havet. Om hjelmen står det at det bare er funnet 

én i Norge og at hjelmer ikke var en vanlig del av utrustningen. Teksten om sverdene sier at 

sverd var en vesentlig del av krigerens utrustning. Sverdene var også maktsymboler, men 

prisen på sverd gjorde at mange brukte øks fremfor sverd i sin utrustning. 

Sjøreisen som er tema for utstillingen handler om Harald Hardrådes tokt mot England i 1066. 

Ved å trykke på en knapp på gulvet blir ett lydklipp om sjøreisen til England spilt av. 

Gjennom lydklippet får lytteren høre om et hardt liv om bord i vikingskipet. Det hadde vært 

vindstille og de hadde rodd kontinuerlig på skift. Vikingen forteller om hans opplevelse av 

møtet med kristendommen. Han likte ikke tanken på at han snart måtte delta i krigføringen til 

sin konge, men slik var det. Når kongen kalte til krig måtte man bli med. Men han tenker å bli 

igjen i England. Etter hvert vil han hente kona og sønnen, han må bare få en gård som 

familien kan bo på først. 

Historien blir litt trist for dem som kjenner til hvordan det gikk med dette krigstoktet. Verken 

nederlaget ved Stamford Bridge eller at mesteparten av hæren ble drept, kommer frem i 

utstillingen. Historien skiller seg fra den vanlige fremstillingen av vikingene. Her hører en om 

en som bare ønsker å være bonde og leve fredelig sammen med sin familie. Tor og Odin blir 

ikke nevnt, men det er Gud han ber til i det flåten nærmer seg land og lydklippet avsluttes. 

3.5 Oppsummering 

Det er stor variasjon i utstillingene og sverdene blir fremstilt på mange måter. Sverdene blir 

presentert gjennom originale sverd fra vikingtiden, kopier og fotografier. Sverdene blir 

fremstilt som våpen, maktsymboler, gravfunn, handel og estetisk kunstverk. Det er bare 

utstillingen på FMU som omtaler sverdene som vikingsverd. På KHM og NMM blir de bare 

omtalt som sverd. Hjaltene får mye oppmerksomhet, sverdklingene får i hovedsak 

oppmerksomhet gjennom symbolikk i brukne eller bøyde klinger. I neste kapittel vil jeg se på 

sverdene i forskningsartiklene før jeg går videre til å analysere materialiseringen av sverdene. 
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4 Ulfberht-sverdene  

I dette kapittelet vil jeg gå gjennom noen artikler som tar for seg forskningen på Ulfberht-

sverd. I hovedsak benytter jeg tre artikler av tre forfattere som utforsker Ulfberht-sverdene 

forskjellig. Jeg deler artiklene inn i tre typer etter perspektivene på sverdene: metallurgiske, 

arkeologiske og digitale perspektiver. Det metallurgiske perspektivet blir analysert gjennom 

en artikkel skrevet av Allan Williams. Williams er kontroversiell på grunn av hans 

konklusjoner. Jeg er klar over at de er få som støtter hans konklusjoner, men det viktige er at 

ulike meninger er en del av vitenskapens utvikling. Jeg velger derfor å bruke hans artikkel, 

selv om at ikke alle mener at hans konklusjoner stemmer. Det arkeologiske perspektivet blir 

analysert gjennom en artikkel skrevet av Anne Stalsberg. Hun har forsket mye på sverdene og 

hennes arbeider refereres ofte til. Det digitale perspektivet blir analysert gjennom en artikkel 

skrevet av Robert A. Hill. I sin artikkel undersøker Hill et Ulfberht-sverd gjennom 

røntgenapparat og CT-skanner.  

For å forstå analysene av sverdene er det viktig å forstå hva et sverd er, materielt sett. Noen av 

Ulfberht-sverdene er en kombinasjon av jern og stål. Andre sverd består bare av jern. Det er 

mengden karbon i metallet som skaper forskjellen på jern eller stål. Stål er en bestemt 

legering av jern og karbon hvor karbonet skal være mellom 0,8% - 2% av legeringen. Det er 

vanskelig å produsere et sverd uansett om en forsøker å lage det av stål eller jern. Klingen er 

avhengig at to forskjellige egenskaper. Kjernen skal helst være fleksibel for å unngå å knekke, 

mens eggene skal være harde for å forbli skarpe. Dette gjør at de fleste sverdklinger har 

forskjellige verdier av både karbon og hardhet i kjernen og eggene. De beste sverdene har en 

fleksibel kjerne bestående av mykere metall og sterke egger bestående av hardt metall. 

4.1 Beskrivelse av den metallurgiske forskningen 

Allan Williams har analysert 44 vikingsverd med inskripsjonen Ulfberht i klingen (Williams, 

2009). Inskripsjonene som har forskjellig stavemåter blir klassifisert inn i fire forskjellige 

stavemåter. Williams studerer sverdene metallurgisk og fokuserer på karbonverdier, hardhet 

og materiell sammensetning. Hardheten til metallet blir målt i Vickers Pyramid Hardness 

(VPH) Ved undersøkelser av sammensetningen blir det brukt mikroskop. I undersøkelsene 

med mikroskop brukes begreper som ferritt, perlitt og sementitt. Dette er krystalliseringer og 

legeringer som oppstår i jern og stål.  Gjennom disse testene blir Williams i stand til å 
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definere kvaliteten på stålet og jernet i sverdene, hvor myke og harde sverdene er. I flere av 

undersøkelsene kan han konkludere om hvordan sverdene er smidd. Det blir forklart hvordan 

sammensetningen av jern og stål i sverdet, metodene sverdet er smidd, skaper 

brukskvalitetene til sverdene. Williams undersøker altså de materielle egenskapene til 

sverdene, først og fremst sverdklingene. 

I undersøkelsene av sverdklingene er også inskripsjonen en del av analysene. Skrivemåten 

eller stavingen i inskripsjonen er den vanligste måten å kategorisere Ulfberht-sverd. Williams’ 

to første grupper (A= +Vlfberh+t og B= +Vlfberht+) er de to vanligste skrivemåtene 

(Stalsberg, 2009, s. 25). Resten av sverdene består av alle andre skrivemåter. Disse er delt inn 

i to kategorier, jern- og stålsverd. 

Ulfberht-sverdene er definerte som særdeles gode sverd med sterke egger som holder seg 

skarpe på grunn av den gode stålkvaliteten. Flere av Ulfberht-sverdene med stavemåter 

utenom +Vlfberh+t blir av Williams definert som mulige falske kopier. Ifølge Williams er 

+Vlfberht+ sverdene laget slik at de fint kunne lurt en mindre observant kjøper. Men etter 

relativt få slipinger ville eggene slutte å forbli skarpe siden stålet bare var få millimeter tykt 

(Williams, 2009, s. 131). Det ser også ut til at hardheten i sverdene ikke stammer fra styrken 

til stålet, men derimot fra varmebehandling som gjør metallet hardere men vesentlig mindre 

fleksibelt. Analysene tyder på at sverdene med +Vlfberht+ inskripsjonen er jernsverd med en 

ytterkappe av stål som er blitt varmebehandlet for å gjøre eggene ekstra harde. Noe som gjør 

det sannsynlig at disse sverdene er produsert av samme produsent og med intensjon om å 

kopiere de bedre +Vlfberh+t -sverdene. 

I artikkelens konklusjon trekker Williams frem det mest kontroversielle ved hans forskning, 

hans teori om hvor Ulfberht-sverdene kommer fra. Ut fra sine metallurgiske analyser antar 

han at smeden eller produsenten hadde tilgang på høykarbonholdig stål (Williams, 2009, s. 

143). Dette mener han kan være digelstål importert fra Midtøsten via elven Volga. Digelstål 

av denne type kvalitet er kjent produsert i området rundt dagens Herat (Williams, 2009, s. 

143).Williams antar derfor at sverdene er produsert i Baltikum, som var handelstedet som i 

vikingtiden knyttet Midtøsten til Europa via elven Volga. Ifølge Williams er det også i 

Baltikum de fleste Ulfberht-sverd er funnet. Andre argumenter Williams tar opp for å støtte 

denne teorien er den store mengder med Samanid-mynter funnet i svenske vikinggraver og at 

produksjonen av Ulfberht-sverd stopper i samme periode som vikingene slutter å bruke Volga 

som handelsrute (Williams, 2009, s. 143). 
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Williams mener også at det er en sammenheng mellom kvaliteten og inskripsjonen på 

sverdene. De beste stålsverdene tilhører gruppen med inskripsjonen +Vlfberh+t. Dette mener 

Williams støtter teorien om ekte sverd og kopier. Williams går også ut fra at navnet knytter 

seg til smeden eller produsenten av sverdet. Williams mener at skaperen av Ulfberht måtte 

vært mestersmed eller mestersmed/kjøpmann (Williams, 2009, s. 143). 

4.2 Arkeologiske undersøkelser 

Arkeologen Anne Stalsberg studerer Ulfberht-sverdene med fokus på å finne sverdenes 

opprinnelse. Artikkelen starter med en kort bakgrunn til Ulfberht-sverdene og tidligere 

forskning på dem. Hun presiserer at inskripsjonen ikke er kategorisert og at dette er noe som 

trengs for videre forskning. 

Stalsberg fortsetter artikkelen med å undersøke inskripsjonene: 135 inskripsjoner blir 

analysert. Av de 135 inskripsjonene er det 99 markeringer på baksiden av klingen. Stalsberg 

organiserer en typologi med 7 forskjellige inskripsjoner og markeringer. 

Neste tema i artikkelen er undersøkelser av Ulfberht-sverdenes utbredelse. Stalsberg nevner at 

det ikke finnes noen fullstendig kronologisk typologi av sverdklinger. Det eneste vi har å gå 

etter for dateringer av vikingsverd er hjaltene. Problemet er at hjaltene kan være byttet ut på 

eldre vikingsverd. Det er fortsatt Jan Petersens typologi fra 1919 som brukes i dag, men med 

noen endringer. Ulfberht-sverd er funnet med hjalter fra rundt 800-tallet til 1000-tallet.. Ved å 

se på sverdenes utbredelse blir det tydelig at flertallet er funnet i Norge. Utbredelsen til 

Ulfberht-sverdene henger sammen med hedenske gravskikker. I kristne Europa er alle 

Ulfberht-sverd funnet i elver, men i hedenske områder er de fleste gravfunn (Stalsberg, 2009, 

s. 29). 

Etter den geografiske og kronologiske undersøkelsen av sverdene blir selve inskripsjonen 

undersøkt. Inskripsjonen er i latinske bokstaver, eller nærmere bestemt karolingiske 

bokstaver. Men navnet er ikke nødvendigvis av karolingisk avstamming. Det finnes ingen 

identiske skrivemåter i andre skriftlige kilder. Det har vært vanlig å anta at navnet Ulfberht 

stammer fra smeden som har produsert sverdene. Ifølge Stalsberg er dette lite sannsynlig. 

Smeder i det Karolingiske riket kunne ikke lese og skrive. Navnet må stamme fra en som 

styrte produksjonen, ikke den som produserte (Stalsberg, 2009, s. 30). Korset i inskripsjonen 

kan inneholde viktig informasjon om opphavet. Det er ikke bare Ulfberht-sverd som 
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inneholder slike kors. Dette tyder på at korset har hatt en betydning. Denne betydning 

kommer mest sannsynlig fra biskoper eller abbeder. Det er mulig at biskoper og abbeder har 

signert med slike kors siden 600-tallet (Stalsberg, 2009, s. 31). Det er ikke usannsynlig at 

inskripsjonen stammer fra en biskop eller abbed. Personer i disse embetene både produserte 

våpen og kriget for kongen (Stalsberg, 2009, s. 31).  

Stalsberg fortsetter å undersøke selve inskripsjonen, men med et annet fokus. Hva kommer 

skrivefeilene av? Hvordan har det seg at høytstående menn har feilstavet Ulfberht? Dette 

kommer mest sannsynlig av at det er slaver som har smidd våpnene. Det er slaver uten 

skriveferdigheter som har laget inskripsjonene, hevder Stalsberg (Stalsberg, 2009, s. 32). 

Dette gjør at det ikke er unaturlig med noen feil i inskripsjonen. Har det først kommet en feil, 

er det ikke mulig å endre på inskripsjonen (Stalsberg, 2009, s. 32). Dette kan muligens 

forklare forskjellene i skrivemåter og endre synet på at noen sverd er forfalskninger 

(Stalsberg, 2009, s. 32). 

Siste tema i artikkelen er handel. Det er mange bevarte frankiske skrifter som henviser til 

forbud mot å selge våpen til fremmede (Stalsberg, 2009, s. 33). Et forbud mot salg av våpen 

til fremmede er blitt brukt som bevis på at salg foregikk til vikinger i tiden før forbudet. Men 

nyere forskning endrer på dette synet. Forbudene mot salg må ses på som forsøk på å stoppe 

smugling, ikke stoppe salg (Stalsberg, 2009, s. 34). Den mest sannsynlige grunnen til at 

frankiske sverd endte i vikingenes hender var plyndring eller smugling (Stalsberg, 2009, s. 

34). 

Stalsberg konkluderer sin artikkel med at det fortsatt ikke er mulig å bekrefte hvem som 

produserte Ulfberht-sverdene. At Ulfberht viser til navnet på en smed er avkreftet, men hvor 

navnet kommer fra er usikkert. Det kan heller ikke stemme at Ulfberht- og vikingsverd er blitt 

eksportert til Skandinavia. Inskripsjonen, korsene og markeringene på klingene må også bety 

noe – ingen av disse kan være påført tilfeldig. Men det trengs fortsatt mer studier på sverdene 

for å trekke konklusjoner på Ulfberhts identitet eller posisjon (Stalsberg, 2009, ss. 34-35). 

4.3 Digitale undersøkelser 

Hills artikkel tar for seg et av flere sverd som er undersøkt sammen med andre arkeologiske 

gjenstander. Undersøkelsen vil vise medisinske røntgenmaskiners nytte ved studier av 

arkeologiske gjenstander. Artikkelen starter med bakgrunnsinformasjon om Ulfberht-sverd og 
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bruk av røntgenundersøkelser av museumsgjenstander. I tillegg til bakgrunnsinformasjonen 

blir metode og medisinsk utstyr gjort rede for. I arbeidet med å organisere gjenstandene i 

studien ble alle gjenstandene skannet. På bildene fra denne røntgenskanningen kunne en se 

inskripsjonen i klingen som var usynlig for det blotte øyet. Det var først på disse bildene at 

inskripsjonen ble kjent. 

Videre i artikkelen beskriver Hill sverdet som er undersøkt. Dette var et privat sverd som 

trolig er funnet i elven Donau sammen med et kokekar (Hill, 2016, s. 19). Sverdet hadde 

rustskader både på hjaltet og klingen, men det var mulig å se at det var toegget. Hulslipingen 

var synlig og klingen var 5,5 cm bredt på det tykkeste. Når sverdet ble funnet var 

hjaltknappen omsvøpt av en konkresjon (en hard og kompakt masse). Den hadde delt seg i to 

slik at hjaltknappen nå var synlig. Konkresjonen var tilstede for undersøkelser også. Hjaltet 

var i forkant av røntgenbildene identifisert som en, tea cosy type hjalt, etter Oakeshott sin 

typologi, og en X eller V type, etter Petersens typologi (Hill, 2016, s. 20). 

Neste steg i artikkelen er selve undersøkelsen av sverdet i de medisinske røntgenapparatene. 

Det ble tatt røntgenbilder med forskjellige innstillinger for å fremstille best mulig bilder av 

inskripsjonen. I tillegg til inskripsjonen kunne en se antydninger til at klingens egger var 

smidd sammen med en indre kjerne (Hill, 2016, s. 21). Ved å bruke vanlige fotoprogrammer 

kunne en redigere røntgenbildene og dermed utforske inskripsjonen i klingen (Hill, 2016, s. 

22). På røntgenbildene av hjaltet ser det ut til at hjaltknappen ikke er festet til tangen, men 

kun til overhjalten. 

På bildene fra CT-scanningene kommer hulslipingen bedre til syne enn når en studerer 

sverdet med det blotte øyet. I tillegg er det mulig å bruke bildene og ulike dataprogram til å 

utføre forskjellige målinger. Blant annet kunne Hill måle vinklingen eller spissingen på 

eggene til klingen og dermed klassifisere klingen etter for eksempel Geiberg klassifisering 

(Hill, 2016, s. 22). Hjaltet ble i tillegg analysert både med og uten konkresjonen, for å 

undersøke mulighetene til digital utgraving. Ved CT-scanningene ble det tatt over 1600 bilder 

med 0,6 mm intervaller. Dette gjorde det mulig å skape 3D-bilder som gjør at sverdet kan 

studeres fra alle vinkler digitalt. I tillegg fikk man snittbilder både i lengde- og bredderetning 

som gjør det mulig å studere konstruksjonen. Dette var spesielt nyttig i hjaltet (Hill, 2016, s. 

23). Det var mulig å se hjaltet og konstruksjonen godt selv når dette lå inni konkresjonen. 
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Gjennom CT-skanningen er det mulig å gjennomføre digital utgravning. Ved digital 

utgravning er det mulig å se hva som ligger på innsiden uten å gjøre fysiske endringer på 

gjenstanden. I denne studien ble sverdknappen lagt tilbake i konkresjonen som var falt av for 

å se hvordan røntgen-bildene fungerte som digital utgraving. Knappen var synlig gjennom 

konkresjonen og det var mulig å se hvordan metall fra hjaltknappen var blitt en del av 

konkresjonen. Det var derimot ikke mulig å se hvilke metaller som fantes i knappen eller 

konkresjonen (Hill, 2016, s. 24). I tillegg til å studere konkresjonen, avdekket den digitale 

utgravingen hjaltets konstruksjon. CT-skanningen produserte bilder av hjaltet som viste at 

sverdtangen kun var festet til den øvre hjalten. Den hule hjaltknappen var festet til den øvre 

hjalten, men bildene klarte ikke å vise hvordan disse var festet til hverandre (Hill, 2016, s. 

23). 

Hill konkluderer med at røntgenanalyser er gode verktøy for å undersøke vikingsverdene. 

Spesielt klingenes oppbygning, små detaljer og inskripsjoner. Røntgenbilder er også effektive 

i undersøkelser for hjaltenes konstruksjon. 3D-skanninger er effektive i digitale utgravinger 

og helhetsbilder av sverdene. Men medisinske røntgenapparater har en svakhet ved at de 

arbeider med svake røntgenstråler. Mange arkeologiske gjenstander vil trenge industrielle 

røntgenapparater for fullstendige undersøkelser. 

4.4 Oppsummering 

Både Stalsberg og Williams konkluderer med at sverdene stammer fra andre plasser enn 

Norge. Navnet knyttes til det kristne Europa, metallet i klingen knyttes til Midtøsten og 

Baltikum. Williams viser derimot til at det er gjennom vikingene at sverdene fant veien til 

Europa, han er også den eneste som kaller sverdene for vikingsverd. Hill sin artikkel viser 

hvordan moderne teknologi kan brukes til å forstå sverdene på nye måter. Dette skaper flere 

muligheter til både forskning og formidling. Sverdhjaltene er viktige, men artikkelforfatterne 

fokuserer mer på klingene. Dette skiller artiklene fra utstillingene. Utstillingene og artiklene 

viser at hele sverdet er viktig for forståelsen av sverdene. Sverdenes estetiske verdier er ikke 

en del av fremstillingene i artiklene. Sverdene er som i utstillingene fremstilt som våpen, 

statussymboler og handel. Sverdenes tilknytning som gravgods er fortsatt viktig siden det er 

gjennom vikinggraver de fleste sverd er bevart til vår tid. Dette gjør at sverdene blir sterkt 

knyttet til vikingene også i forskningen. I neste kapittel vil jeg diskutere selve 

materialiseringene av sverdene. 
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5 Analyser av materialiseringer 

I dette kapittelet vil jeg vise hvordan vikingsverdene materialiseres på ulike måter i 

utstillingene. Jeg vil vise til hvordan materialiseringen er en prosess som foregår gjennom mer 

enn bare vikingsverdene. Sverdene presenteres i mange forskjellige former. I utstillingene 

utstilles de som våpen knyttet til vold, krig og forsvar. De presenteres som symboler på makt 

og rikdom. Handel, industri og kunst er også aspekter som sverdene knyttes til. 

Vikingsverdene er en del av geografiske forflytninger i både utstillingene og i forskningen. 

De tilhørte enkeltindivider vi ikke vet hvem er. Ukjente vikinggraver blir knyttet til mange av 

vikingsverdene i utstillingene. Ulfberht-sverdene forbindes til den ukjente personen Ulfberht. 

Hvem dette var, er usikkert, men han kommer tydelig frem gjennom inskripsjonen i sverdene.  

Hvordan disse aspektene materialiseres gjennom vikingsverdene er forskjellig. Jeg vil vise 

hvordan sverdene materialiseres forskjellig gjennom mening og nærvær. Analysen viser også 

hvordan sverdene materialiseres gjennom forskjellige materialer, nærmere bestemt 

fotografier. I analysen vil også forholdet til tid, livet og døden bli drøftet. Gjennom analysen 

vil det synliggjøres hvordan vikingsverdene er med på å skape forskjellige forhold til både 

fortid og nåtid, samt vikingtid. 

Først vil jeg vise til hvordan sverdene fremstilles i forskjellige utstillinger og forskningen. 

Deretter vil jeg følge på med materialiseringsprosessen gjennom bilder. Deretter kommer 

materialiseringen av tid. Til slutt vil jeg vise hvordan materialiseringen er med på å 

materialisere livet og døden. 

5.1 Fremstillinger av vikingenes sverd 

Utstillingen Vikingtid (KHM) starter med å si at vikingene var voldelige. Gjennom mange 

ulike sverd knyttes sverdene til krig og vold. Allerede i andre monter i utstillingen vises hele 

14 forskjellige sverd5. Inni monteren står et vers fra Håvamål, «Se ikke opp når du er i kamp 

Galskap kan ofte gripe en kriger». I tillegg starter utstillingen med å vise angrepene på 

engelske munker. Vold, død og våpen går hand i hand i den første delen av utstillingen. 

Sverdene presenteres i ulike roller og med forskjellige metoder. Sverdene ligger i montere 

formet som graver. Dette viser til hvor sverdene stammer fra, siden de fleste sverd er funnet i 

                                                 
5 Se bilde 2 s.19 
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vikinggraver. De gravlagte vikingene har fått med seg sverdene i døden. Vikingene er 

forsvunnet med tiden, men våpnene deres ligger nå i utstillingen. Utstillingskatalogen stiller 

spørsmål ved om det store antallet våpensett i mannsgravene reflekterer lovene om at alle 

måtte ha våpen. I katalogen står det at alle frie menn måtte vise frem sverd eller øks, spyd og 

skjold på våpentinget som ble samlet hver vår. Dette måtte gjøres for å sikre seg at samfunnet 

hadde mulighet til å reise en forsvarshær skulle det bli behov for å motstå angrep. Dette er 

fokuset på Vikingtid (FMU) også, sverdet var en del av den frie manns utrustning. Alle som 

skulle samles i leidangen måtte vise til at de hadde gode våpen tilgjengelig. Det store antallet 

vikingsverd er også med på å fortelle hvordan våpenteknologien har utviklet seg. I 

utstillingskatalogen er det tilgjengelig en tabell som viser hvordan sverdhjaltene endret seg 

gjennom vikingtiden. Dette er en tegning av Jan Petersens kronologiske typologi. Sammen 

med sverdene er det mulig å studere både sverdenes utvikling og tidens organisering gjennom 

vikingsverdene.  

Denne fremstillingen vil jeg si sammenfaller godt med det som er kalt en «sanitized» 

utstilling (Scott, 2015, s. 493). Målet med en slik fremstilling er å vise frem krigen på en 

nøytral måte. Dette gjør det mulig å snakke om krig og vold på en realistisk måte uten å 

fornærme noen. Den vanligste måten å fremstille våpen på, med en nøytral tilnærming, er å 

fokusere på det teknologiske (Scott, 2015, s. 493). Sverdene i utstillingen fremstilles som en 

del av det voldelige samfunnet og plyndringene av kristne. Men hvordan volden utartet seg 

eller hvordan sverdet fungerer som et våpen forblir skjult. Sverdene blir i stedet fremstilt som 

sverd med en typologi og tidsforankring. I tillegg er sverdets geografiske forankring beskrevet 

i hver monter. 

Vikingsverdene brukes til vise frem voldens kostnader i samfunnet. Volden kostet og 

samfunnet forsøkte å kontrollere voldsbruken. Den siste monteren i temaet for vold 

inneholder bare sverd som er brukket eller bøyd6. Jeg ser på sverdene som representasjon av 

de som har blitt drept i volden. Jeg forbinder de knekte sverdene med de døde, de er begge 

ødelagt eller tapt. Det er også ødelagte sverd i andre montere i utstilling. Men i denne 

monteren, hvor alle er ødelagt, blir det mer fremtredende. Jeg skjønner at det betyr noe, og jeg 

knytter sverdene sammen med livene til de som er utsatt for volden. Men det viste seg at jeg 

bare hadde delvis rett i min forståelse av sverdene. I utstillingskatalogen står det at disse 

sverdene representerer de høye kostnadene som fulgte med volden. Volden ødela og tok liv, 

                                                 
6 Se bilde 8 s.54. 
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men de ødelagte sverdene skal materialisere de tapte rikdommer som måtte betales som bøter. 

Volden blir nøytralisert, ved å koble det ødelagte til rikdom fremfor død. Slik jeg opplever det 

materialiseres sverdene som en del av døden. Men utstillingsteksten er med på å ta bort 

døden, slik at sverdene materialiserer tapt rikdom i stedet. 

Sverdet blir en del av vikingkrigeren. I utstillingen Ta det personlig (KHM) blir sverdet i 

utstillingsteksten presentert som drapsvåpen. Utstillingen forteller oss at sverdet og krigeren 

knyttes sammen, mann og våpen. Dette var en del av sverdets magiske egenskaper. Sverdets 

makt ble en del av krigeren, men krigerens evner kunne også bli en del av sverdet. Interaksjon 

mellom mennesker og gjenstandene er et viktig element i materialisering (Dudley, 2010, s. 7). 

Dette gjelder både hvordan publikum interagerer med gjenstandene i utstillingene, men også 

tidligere møter mellom mennesker og gjenstanden. Materialisering er en prosess som endres 

hele tiden. Utstillingen viser til et forhold mellom vikingene og deres sverd, en 

materialisering av vikingsverdene for vikingene. I Ta det personlig (KHM) materialiseres 

sverdet som en del av krigeren. Vikingsverdet var ikke bare en gjenstand krigeren brukte, den 

var en del av krigeren. Vikingsverdet er en forlengelse av armen, og en del av krigerens 

utstråling. Jeg føler meg nærmere vikingene i denne utstillingen enn i de andre utstillingene 

jeg har analysert. Vikingsverdet blir presentert ut fra vikingenes forhold til sverdene. Dette er 

selvfølgelig museets moderne og vitenskapelige tolkninger av fortiden. Men museets tolkning 

er ikke synlig i utstillingen, det skapes ikke et skille mellom oss og dem. I utstillingen 

materialiseres sverdene gjennom en forbindelse til fortiden som forblir udefinert. Jeg opplever 

et personlig møte med vikingsverdene. 

Sverdet som en forlengelse av krigeren kommer også frem i en annen del av i utstillingen. I 

gulvet ligger flere bøyde sverd og en hodeskalle. Ved monteren står det skrevet om sverdene:  

«Utsmykkede sverd finnes også i graver. Kanskje var disse sverdene så 

knyttet til personen at de ikke kunne gis videre? Noen sverd ble ødelagt før 

de ble lagt ned i graven. Var dette en måte å bryte sverdets makt på?»  

Sverdene materialiseres som en del av krigeren som ikke kunne skilles. Var ødeleggelsen av 

krigerens sverd en måte å la sverdet følge eieren inn i dødsriket? Dette er et spørsmål jeg 

stiller meg selv når jeg leser teksten, men jeg får ingen svar. Teksten er ment å fremme 

publikums egen forståelse av gjenstandene. Fremstillingen av sverdene i utstillingen smelter 

sammen kriger og våpen. Det foregår en materialisering som visker ut skillet mellom person 

og gjenstand.  
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Sverdet materialiseres også som et symbol på makt og autoritet. I utstillingen Ta det personlig 

(KHM) blir de navngitte sverdene presentert som maktsymbol. Sverdet blir vist frem som et 

visuelt verktøy for krigeren. Gjennom et flott sverd kommer en mektig kriger til syne7. 

Utstillingen viser frem estetisk flotte vikingsverd – sverdhjaltene er utsmykket og tydelig 

kostbare. Det er ikke enkle bruksgjenstander som vises frem. I utstillingen er også de andre 

gjenstandene av estetisk og symbolsk verdi. Den samme materialiteten kommer til syne i 

utstillingen Til Sjøs (NMM). På bildet er det praktsverd som vises frem. Teksten forteller oss 

at sverdene er kostbare og symboler på status. Også i Vikingtid (KHM) blir det estetiske 

materialisert. Sverdhjaltet med utsmykking i Jellingstil blir presentert som et kunstverk. I 

teksten om våpensmeden er det utsmykningene som blir trukket frem som imponerende. 

Kongen fremstilles gjennom nye og vakre gjenstander, kopiene fremhever det estetiske. Det 

er ingen rust eller skader på hans sverd. Sverdet er noe en kriger hadde ved sin side for å 

utrykke sin rikdom og status, bare de fineste er godt nok for kongen.  

Neste materialitet jeg vil ta frem er sverdene som handelsvare. I Vikingtid (KHM) er det et 

eget tema om handel og håndverk. I utstillingskatalogen sies det at varer fra både England, 

Irland, Rhinen og Birka ble solgt i Norge. Her var våpen en del av handelsvarene. Men det er 

usikkert om det faktisk er sverdet som handelsvare som materialiseres. I Stalsbergs artikkel 

kan en lese at Frankerne innførte mange lover for å hindre at vikingene fikk tak i frankiske 

sverd (Stalsberg, 2009, s. 33). I utstillingskatalogen blir det, i avsnittet om våpensmeden, 

nevnt at det var ulovlig å selge våpen til fremmede i Frankerriket. Sverdet er representert 

sammen med forklaring om at vikingene også var handelsmenn. Det er i utstillingskatalogen 

en vinkling på at handel var noe vikingene også drev med. I Vikingtid (FMU) og Til sjøs 

(NMM) blir det i korte setninger fortalt at vikingene også var handelsmenn. Williams 

konkluderer med at produsenten av Ulfberht-sverdene må ha vært en mestersmed, kanskje 

kjøpmann i tillegg (Williams, 2009). Dette fremmer vikingene som krigere og angripere. 

Handelsfolk var de i tillegg, eller at noen få drev med handel. Sverdet er mer et virkemiddel 

enn handelsvare.  

Var sverdet noe vikingene handlet med, brukte de sverdet for å skaffe seg varer de solgte 

senere? I monteren til kjøpmannen i Vikingtid (KHM) ligger blant annet et bøyd sverd. 

Symboliserer dette konfliktfylte handelsturer? Symboliserer det bøyde sverdet høye priser ved 

vikingenes handel, eller er det høye priser for vold slik som i de tidligere bøyde sverdene i 
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utstillingen? I utstillingen Vikingtid (KHM) er alle sverdene stedbundet i gjenstandstekstene. 

Dette har betydning for materialiseringen av sverdet som handelsvare. Både Williams og 

Stalsberg betegner Ulfberht-sverdet som noe som kommer utenfra. Williams er blant dem 

som kaller sverdene vikingsverd, i likhet med utstillingen Vikingtid (FMU) og Jan Petersen. 

Dette har sammenheng med lokaliteten til de norske og skandinaviske gravene, hvor sverdene 

i hovedsak er funnet. Uavhengig av hvor sverdene kommer fra, har mange fått egne hjalter 

produsert i Norge. Sverdene har dermed blitt til vikingsverd. Disse sverdene har vært 

handelsvarer internt i det norrøne samfunnet. De trenger ikke å være kjøpt i andre deler av 

Europa, men de har mest sannsynlig blitt både kjøpt og solgt på vikingenes handelsplasser. 

Sverdene er derfor, som vikingsverd, en handelsvare selv de om frankiske sverdene ikke 

nødvendigvis var kjøpt før de endte opp som vikingsverd. 

5.2  Materialisering gjennom bilder 

Det er ikke bare gjennom arkeologiske gjenstander at vikingsverdet materialiseres i 

utstillingene. Vikingsverdene forflyttes fra de arkeologiske gjenstandene til fotografier. I både 

Vikingtid (KHM) og Til sjøs (NMM) materialiseres sverdene gjennom fotografier. Sverdet er 

en av tre gjenstander som fysisk ikke er tilstede i Til sjøs (NMM). Det er likevel ikke slik at 

jeg står og leiter etter gjenstanden i utstillingen. Ved å se på bildet ser jeg gjenstanden slik jeg 

forventer at den fysiske gjenstanden er. “Objects are often identified by other means in which 

the appearance of the surface plays no part.” (Wetering, 2012, s. 104). At sverdet er 

representert via et fotografi blir mindre viktig enn at jeg ser sverdet. Ved å se på fotografier 

henter jeg frem egne bilder av gjenstanden basert på min hukommelse (Wetering, 2012, s. 

104) Sverdet blir identifisert selv om det fysisk ikke er tilstede. Gjennom korte blikk blir 

gjenstanden identifisert gjennom tidligere minner og opplevelser (Wetering, 2012, s. 104). I 

utstillingen er gjenstandstekster skrevet på monterglasset. Teksten står mellom publikum og 

gjenstandene. Dette gjør at blikket flytter seg mellom tekst og gjenstand/fotografi. Med korte 

blikk blir vikingsverdet identifisert og gjennom teksten blir vikingsverdet tolket. 

Vikingsverdet materialiseres i mine egne tanker gjennom minner hentet frem i møte med tekst 

og fotografi. 

Sverdet materialiseres i et nettverk skapt mellom fotografi, tekst og egne minner, hvor alle er 

med på å definere materialiseringen. Teksten er med på å materialisere sverdet som et 

statussymbol og verdifullt våpen. Bildet ser ut til å være av to praktsverd. Det ene har gull 
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eller annet skinnende metall på hjaltet. Det andre har mange groper som mest sannsynlig har 

vært fylt med verdifullt metall. Her vises det hvordan mine egne minner spiller inn i 

materialiseringen. Det er ingen ting i utstillingen som forteller noe om gropene i sverdet. Men 

jeg er meget sikker på at jeg har lest en plass at slike groper var fylt med edelt metall. 

Hvorvidt dette er riktig spiller ingen rolle, sverdet materialiseres delvis gjennom mine minner. 

Bildet og teksten kan sees på som tilhørende nærværskulturen og betydningskulturen. To 

forskjellige måter å oppleve verden eller ting. Men nærværskultur og betydningskultur er ikke 

forskjeller som motsier hverandre, de styrker hverandre (Mordhorst, 2009, s. 126). Både 

bildet som oppleves som virkelig og teksten som forklarer tingen er med på å materialisere 

vikingsverdet.  

Jeg vil argumentere for at vikingsverd kan materialiseres gjennom nærvær til gjenstanden. 

Mordhorst analyserer nærvær i tilknytning til livet i sin artikkel. Jeg mener nærvær knytter 

seg til en opplevelse av vikingsverdet også. Det kan virke merkelig å si at gjenstanden 

materialiserer seg gjennom et nærvær når gjenstanden ikke er fysisk til stede. Men tekst klarer 

ikke å materialisere vikingsverdet gjennom meningen eller fortolkningen. Hadde utstillingen 

kun bestått av teksten om sverdet ville jeg savnet vikingsverdet i utstillingen. Teksten i 

utstillingen fører ikke til at jeg materialiser sverdet gjennom logisk tenkning eller fortolkning. 

Dette fordi teksten ikke er ment å materialisere sverdet. Teksten fremhever bildet og støtter 

bildets evne til å materialisere seg gjennom mitt minne. Nærvær og fortolkning jobber 

sammen og skaper en opplevelse av gjenstanden der og da. Det er gjennom mine minner at 

nærværet skapes. Jeg forholder meg ikke til bildet i utstillingen, men til mine egne minner om 

gjenstanden. Nærværet henger tett sammen med at tingene oppleves eller føles fremfor å bli 

forstått eller tolket (Mordhorst, 2009, s. 129). I kontakten med fotografiet blir jeg en del av 

det opplevde, en del av vikingsverdet. Materialiseringen skjer i meg selv, ikke hos 

gjenstanden. 

Selv om at bildet i Til sjøs (NMM) skaper et nærvær er det ikke slik at alle bilder gjør dette, 

eller at bilder materialiseres gjennom minner. I utstillingen Vikingtid (KHM) er også et 

fotografi av vikingsverd tilstede. I denne utstillingen henger fotografiet mellom mange 

arkeologiske vikingsverd8. Bildet er skåret ut i form av et vikingsverd slik at det formmessig 

er likt de arkeologiske vikingsverdene. Bildet passer ikke inn sammen med de andre 

vikingsverdene. Det blir klart at bildet ikke hører hjemme i monteren siden alle de andre 
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sverdene er arkeologiske gjenstander. Bildet skiller seg også ut ved at bildet er av et moderne 

sverd eller en kopi, mens de andre sverdene tydelig bærer preg av alderdom. Jeg begynner å 

lete etter hvorfor bildet er i monteren. På gjenstandsteksten som henger på monteren er ikke 

sverdfotografiet representert, hverken grafisk ellet tekstlig. I den grafiske representasjonen av 

monteren er det et tydelig tomrom der fotografiet av vikingsverdet henger. Opplevelsen av de 

fotograferte vikingsverdene skiller utstillingene fra hverandre. I Til sjøs (NMM) er bildene 

naturlige, men i Vikingtid (KHM) er bildene «unaturlige». Sverdets betydning blir 

overveldende i Vikingtid (KHM). Jeg legger øyeblikkelig merke til at sverdet ikke passer inn. 

Opplevelsen av at fotografiet ikke passer inn og søken etter mening med bildet distanserer 

meg fra sverdet. Med denne distansen oppleves ikke nærværet (Mordhorst, 2009, s. 126).  

En annen forskjell skiller også de to fotografien fra hverandre. I utstillingen Til sjøs (NMM) 

er det et fotografi av to arkeologiske vikingsverd som vises frem. I Vikingtid (KHM) ser 

fotografiet ut til å være av en kopi. Mens jeg studerte bildet fikk jeg inntrykk av at jeg hadde 

sett sverdet tidligere. Bildet ser ut som sverdet som henger ved kongen i den samme 

utstillingen. I Til sjøs (NMM) ser jeg to arkeologiske sverd. I Vikingtid (KHM) ser jeg et bilde 

av en sverdkopi. Mordhorst beskriver at nærværet kommer av at livet blir opplevd i rommet 

fremfor i tiden (Mordhorst, 2009, s. 127). I Til sjøs (NMM) blir tiden smeltet sammen. De 

gamle sverdene og det moderne bildet blir til én ting. Fotografiet og gjenstanden kobler fortid 

og nåtid sammen. I Vikingtid (KHM) finnes ikke en slik kobling av nåtid og fortid. Sverdet er 

kun en kunstig representasjon av et vikingsverd. Når jeg ser på fotografiene er det ikke selve 

fotoene som materialiserer vikingsverdet, men mine minner om det. Dette gjør at jeg kan 

materialisere vikingsverdene i Til sjøs (NMM), men at materialiseringen uteblir i Vikingtid 

(KHM). Bare den ene utstillingen produserer et nærvær. Tanker og følelser om fortiden 

smelter sammen med inntrykk fra nåtiden – sammen får dette meg til å materialisere 

vikingsverdet. 

Hill viser til hvordan vikingtidens sverd kommer til syne gjennom røntgenbilder. Dette er en 

annerledes måte å se på sverdene. Jeg har allerede diskutert hvordan bilder genererer egne 

minner som materialiserer sverdene i utstillingen. Røntgenbildene kan også ha denne 

effekten. Men dette er bilder som endrer hele sverdet, og skaper andre muligheter. 

Røntgenbildene synligjør ikke bare det som ikke er synlig. Røntgenbildene får også sverdene 

til å minne oss om våre egne kropper. Sverdene og kroppene våre ser veldig like ut på et 

røntgenbilde. Mens bildet i Til Sjøs (NMM) viser overflaten til sverdet, i røntgenbildene kan 
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en se det som er innvendig9. Det skaper en mulighet til å forstå sverdene på helt nye måter. 

Bildene som kom frem av Hill sine undersøkelser av Ulfberht-sverdet er at hjaltknappen er 

hul (Hill, 2016, s. 23). En egenskap de færreste kjenner til. Inntrykket en får fra Vikingtid-

utstillingen på KHM er at hjaltene er en estetisk del av sverdet. Det har sin form etter moten 

og hvordan eieren ønsker at sverdet skal se ut. Men hjaltknappen har en meget viktig rolle i å 

balansere sverdet. En sverdklinge som er ferdig smidd kan i liten grad endres, men gjennom å 

endre hjaltet kan balansen på sverdet endres. Om et sverd føles tungt kan en tyngre hjaltknapp 

få sverdet til å føles lettere. Det kan virke merkelig at sverdet kan føles lettere ved å tilføre det 

vekt. Men den totale vekten virker mindre når balansen tilpasses.  

5.3 Materialiseringen av vikingtid 

Det er forskjellige måter å forstå tiden på. Den kan oppfattes som en lineær utvikling, hvor A 

etterfølges av B. Dette er en vanlig måte å oppfatte tiden på (Jespersen & Jensen, 2009, s. 

181). Dette er også en vanlig måte å fremstille historie på. Historiske utstillinger er ofte 

lineært oppbygd. I KHM var Vikingtid en del av en lineær fremstilling fra steinalder til 

middelalder. Hos FMU startet utstillingene med vikingtid og følger forskjellige epoker i en 

kronologisk og lineær fremstilling av de norske forsvaret. Også hos NMM er utstillingen Til 

sjøs lineær og kronologisk i tid. Men ikke alle utstillinger fremstiller tiden lineært. En annen 

måte å oppfatte tiden på er at den er en prosess. Tiden settes sammen av forskjellige tider. 

Alle objekter og hendelser er sammensatt av forskjellige tider (Jespersen & Jensen, 2009, s. 

180).  Tiden fremstilles forskjellig og kommer til syne på ulike måter. Jeg vil analysere 

hvordan vikingtid blir til gjennom å studere hva som er med på å skape vikingtid i 

utstillingene. Vikingtiden kan ses som en konkret materialisering av en bestemt tid i en lineær 

tidsoppfatning. Vikingsverdene spiller en aktiv rolle i materialiseringen av vikingtid som jeg 

vil belyse. Jeg vil også analysere hvordan tiden materialiserer vikingsverdene. For 

vikingsverdene og tid er med på å påvirke hverandre. 

Utstillingen Vikingtid (KHM) starter nesten med monteren full av sverd10. På 

gjenstandsteksten står alle sverdene oppført med sted og dato. Det fleste sverdene stammer fra 

800- og 900-tallet. Noen står også oppført med tidsangivelsen 850 – 950. Det eldste sverdet er 
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fra 700-talet. Ved siden av ligger monterne på gulvet formet som graver11. På glasset står det 

hvilke årstall gravene er fra. Videre i utstillingen fortsetter denne trenden. Enten inneholder 

monteren forskjellige sverd fra forskjellige tider eller hele gravfunn fra en bestemt tid. Disse 

tidene er med på å skape vikingtiden. Vikingtiden defineres som en kronologisk tidsperiode, 

materialisert av alle gjenstandene i utstillingen. Samme materialisering av tid skjer også i 

Vikingtid på FMU. De arkeologiske gjenstandene er en materialisering av årstall.  

I utstillingene Til sjøs (NMM) og Ta det personlig (KHM) er årstall ikke inkludert i 

presentasjonen av gjenstandene. I utstillingen Til Sjøs (NMM) er bare en gjenstand defineres 

gjennom tidspunkt. Gjenstandsteksten sier at geviret fra reinsdyret er fra 1000-tallet. 

Utstillingen handler om Harald Hardråde sin invasjon av England i 1066. Ingen av de andre 

gjenstandene er nevnt med tidsrom. Både Gjermundbu-hjelmen og dyrehodet er fra tidligere 

tider. Sverdene og de andre gjenstandene er ikke identifisert. Gjenstandene som ikke passer 

inn i den definerte tiden 1066 blir holdt utenfor tidsaspektet. Tiden materialiseres gjennom en 

enkelthendelse i fortiden og reinsdyrs-geviret fra 1000-tallet. De andre gjenstandene som 

tilhører andre tider blir ikke nevnt i tilknytning til tiden. Men tiden i Til sjøs (NMM) oppleves 

også som tatt ut av den kronologiske tidsforståelsen. Som jeg tidligere har beskrevet flyter 

nåtid og fortid sammen gjennom materialiseringen av vikingsverdet. Bildet av gjenstandene 

materialiserer både nåtid og fortid. 

De to utstillingene med navnet Vikingtid, på KHM og FMU, er med på å materialisere 

vikingtid som en kronologisk tidsutvikling. Gjennom de arkeologiske gjenstandene blir 

vikingtiden materialisert. I denne materialiseringen er sverdene viktige aktører. 

Vikingsverdene eller hjaltene har en helt spesiell rolle i materialiseringen av denne 

kronologiske tidsforståelsen. I tabellen fra Jan Petersens typologi i utstillingskatalogen er det 

mulig å lese av hvilken tidsperiode ulike typer hjalt var i bruk.  

Hans dateringer kan inneholde feil, det gjorde den blant annet i hans datering av Ulfberht-

sverd. Dette kom av at de få Ulfberht-sverd som var kjent når han lagde typologien ble 

plassert i en bestemt kategori. Senere arbeid har rettet på dette, slik at Ulfberht-sverd nå er 

datert mellom 800- og 1000-tallet. Det er likevel en ytterligere mulighet for feildatering. 

Petersens typologi er brukt til å datere vikinggraver, som igjen er blitt brukt til å datere 

vikinghjaltene. Dateringene kan dermed gå i sirkel hvor de bekrefter hverandre (Stalsberg, 
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2009, s. 26). Men med tanke på antallet sverd og funn, er det liten sannsynlighet for at store 

feil ikke allerede er rettet opp i (Stalsberg, 2009, s. 26).  

I utstillingskatalogen til Vikingtid (KHM) er det også mulig å lese litt fra engelske krønikere. 

Etter årstall kan en se når forskjellige vikingtokter angrep steder i England. Denne typen 

historisk formidling er helt vanlig. De viktigste hendelser hvert år blir oppført i krønikere. 

Dermed skapes en enkel måte å følge med i tiden og historien. De engelske krønikene 

fungerer slik sett på lik måte som utstillingene som settes opp i en kronologisk lineær 

utvikling. I utstillingen materialiseres vikingtiden som en ordnet kronologisk tidsperiode hvor 

vikingsverdene fungerer som en bekreftelse. Det er ikke bare de oppførte tidene for sverdene 

som materialiserer vikingtiden. Vikingsverdene som er oppført med tider har også vært med 

på å definere tiden. Uten Jan Petersens arbeid ville ikke Vikingtiden materialisert seg slik den 

gjør i utstillingene Vikingtid. Men Jan Petersens kronologiske typologi skaper også problemer 

for denne tidsinndelingen. Gjennom typologien blir også vikingtiden materialisert som en 

moderne tid. I utstillingen finnes også to moderne vikingsverd i form av kopier. Begge 

sverdene tilhører typer definert i Jan Petersens typologi.  

I Ta det personlig (KHM) forekommer det en annen materialisering av vikingtiden. I 

utstillingen nevnes ikke tiden, den er bare noe som har vært. Gjenstandene i utstillingen er 

alle fine og mange av dem består av edelt metall12. Det edle metallet har sin verdi i at de er 

spesielt motstandsdyktige mot korrosjon. Tiden har liten makt over det edle metallet. I tillegg 

er de estetiske gjenstandene med på å fjerne oss fra tiden. Tiden blir en prosess uten noen 

faste holdepunkter. Sverdene er fortsatt historiske gjenstander, men sverdene forvrenger vår 

forståelse av tiden. Vår evne til å se hva vi forventer å se kan få oss til å overse mye 

(Wetering, 2012, s. 104). Det er blant annet dette som gjør at vikingsverdene i Til sjøs 

(NMM) materialiseres i oss selv. Vi overser det faktum at det faktisk bare er ett bilde.  

I tillegg til at vi enkelt overser ting, har vi en evne til å legge merke til de minste ting. Denne 

evnen skaper problemer i konserveringsarbeid av museumsgjenstander. Det er lett å tenke at 

små feil og skader blir oversett av publikum, men dette stemmer ikke (Wetering, 2012, s. 

104). Vi har også en egen evne til å forstå tid gjennom slitasje. Når det kommer til slitasje og 

skader er vår evne til å oppfatte de minste ting veldig sofistikert (Wetering, 2012, s. 104). Vi 

har en evne til å forstå aldring gjennom å se på overflaten til tingene rundt oss. Denne evnen 
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gjør at vi kan oppfatte hva som er gammelt eller nytt. I Ta det personlig (KNM) blir denne 

oppfattelsen av gammelt og nytt forvrengt. Alle vikingsverdene i utstillingen har vakre 

sverdhjalter og mange av dem ser nye ut. Hvordan konserveringen av gjenstandene har 

påvirket dem er for publikum ukjent. Dette gjelder forøvrig alle sverdene i alle utstillingene. 

Publikum kjenner ikke til hvordan tusen år i bakken påvirker gjenstandene. I tillegg blir hvert 

enkelt sverd påvirket ulikt.  

Vi har alle en fornemmelse av hvordan en kniv ruster dersom vi ikke tar vare på den. I en 

alder av 10 år ble jeg både sur og skuffet da min nye «rustfrie» kniv hadde startet å ruste. 

Siden det stod rustfritt på knivbladet hadde jeg vært mindre forsiktig med den. Det var da jeg 

lærte at saltvann gjør at stål ruster raskere enn regnvann. Lignende erfaringer har de fleste hatt 

med metallverktøy som har blitt liggende utendørs. De ruster og ødelegges fort når de ikke 

blir tatt vare på.  

Den samme kunnskapen gjør at de fleste skjønner at vikingsverdene er kraftig påvirket av å 

ligge i over tusen år i bakken. Når en ser sverdklinger med hull eller store groper forstår vi at 

sverdet ikke så slik ut den gang det ble brukt. Dette er spor av tiden som har satt seg igjen i 

gjenstanden. Samtidig skjønner de fleste at sverdene som vises frem i utstillingene har blitt 

behandlet på en eller annen måte. Det blir tydelig i utstillingen Vikingtid (KHM), hvor et av 

sverdene har startet å ruste. Publikum blir klar over at konserveringen påvirker gjenstandene, 

men ikke hvordan. Det er vanskelig å se for seg nøyaktig hva som skjer med et sverd under 

konserveringen. Eller hvordan tidens spor blir endret i gjenstanden. Det er også umulig å se 

for seg hvordan vikingsverdene så ut før tiden og konserveringen startet å endre sverdets 

form. I utstillingen Ta det personlig (KHM) viser sverdklingene tydeligere tegn på slitasje og 

alder enn hjaltene. Utstillingen fremhever hjaltenes estetiske egenskaper. Hjaltene ser nyere 

ut, både fordi de er finere konservert, men mest av alt fordi de består av edelt metall. Gullet i 

hjaltene ser fortsatt nytt og flott ut, og dette gjør at hjaltene ser nyere ut. Når en gjenstand 

viser forskjellig alderstegn blir resultatet at gjenstanden forflyttes i tid (Wetering, 2012, s. 

106).  

I Ta det personlig (KHM) blir sverdene framstilt forskjellig fra de andre utstillingene. Hele 

utstillingen fokuserer på de estetiske og vakre med sverdenehjaltene. Utstillingen er mørklagt, 

sverdene er flombelyst slik at spesielt hjaltene kommer tydelig frem13. Utstillingsmonteren er 
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bekledd med svart silke eller noe lignende. Det er tydelig at det er det estetiske som er viktig. 

I de andre utstillingene er sverdene godt forankret i en tidsforståelse. Dette gjør at sverdenes 

konservering og opplevelse av alder blir knyttet sammen. I Ta det personlig (KHM) finnes 

ikke denne forbindelsen. Sverdene er finere, og ser nyere ut. Sverdhjaltene er spesielt vakre. 

Når en tar blikket vekk fra de arkeologiske sverdene i Ta det personlig (KHM), er det enda en 

ting som forvrenger tiden. Sentralt i utstillingen er et stort bilde av en person som holder et 

vikingsverd. Vikingsverdet blir sendt frem i tid til oss selv, eller vi ser direkte inn i fortiden. 

Igjen er bildet med på å fremme vår egen opplevelse av oss selv. Vi opplever vikingtid som 

en del av vår tid. I en midlertidig utstilling på Vikingskipshuset var lignende fotografier tatt 

av nåtidige- og arkeologiske gjenstander. I beskrivelsen av utstillingen kan en lese,  

«På tross av at gjenstandene er preget av tidens tann, består ennå en gnist 

av tingenes vitalitet. Plassert i sitt samtidige miljø, lar denne gnisten 

vikingtiden leve igjen.» (Kulturhistorisk museum, 2016).  

Bildet i Ta det personlig (KHM) oppleves som en nåtidig del av livet i kontakt med 

vikingtiden. Vikingsverdet er en del av dette. Tiden blir ikke definert i en fastsatt enhet slik 

som i utstillingene om vikingtid.  

Vikingtiden hører ikke bare til i en gammel fortid. I Ta det personlig (KHM) blir vikingtiden 

og nåtiden kombinert i en tid. Noen av sverdene i Vikingtid-utstillingen (KHM) er også med 

på å kombinere fortid og nåtid. Jeg har allerede nevnt at ikke alle sverdene er beskrevet med 

tidspunkt. Dette kommer av at to sverd ikke stammer fra vikingtiden. Sverdene er vikingsverd 

dersom en forholder seg til Jan Petersens typologi, men sverdene er moderne kopier. Det 

første sverdet ligger i en kiste beskrevet som monter 8 i utstillingen. Ut fra Petersens typologi 

ser dette ut som ett type M sverd. Sverdet er skrudd fast i kisten sammen med to økser. Den 

andre sverdkopien henger på veggen og representerer kongens utstyr. Dette sverdet ser ut til å 

være ett type T sverd. I utstillingskatalogen står det at kongen som var den rikeste og flotteste 

blir representert med nyproduserte gjenstander. Dette viser at vikingtiden kan representeres 

gjennom moderne gjenstander. Materialiseringen av vikingtid skjer ikke bare gjennom 

tidsperiodens gjenstander. Også utenfor museet er kopigjenstander med på å representere eller 

gjenskape vikingtid. Hjemme har jeg selv stående et vikingsverd ved siden av sengen. Dette 

er fra Petersens typologi, ett type A vikingsverd. Sverdet, og andre slike selges som 

vikingsverd med henvisning til Petersens typologi. En annen masterstudent på lesesalen har 

en sax, enegget vikingsverd, av typen C. Den kronologiske typologien som definerer 
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vikingtiden i utstillingen er også med på å definere moderne sverd. I utstillingene har 

naturligvis dette ført til at sverdene som etter utseende passer inn i utstillingene, ikke får noen 

beskrivelse i utstillingen. Vikingsverdene er ikke bare noe som hører fortiden til, de 

produseres og brukes enda. Vikingsverdene er ikke bare med på å definere vikingtiden som 

noe i fortiden, de kobler sammen nåtiden også. De er aktører som materialiserer fortiden i 

nåtiden, men i utstillingen Vikingtid (KHM) kommer ikke dette klart frem. 

5.4 Materialisering av livet og døden 

Vikingsverdene materialiserer også selve livet og døden. Men ikke bare som en relasjon til 

vold og krig. I Vikingtid (KHM) består flere montere av hele gravfunn. Monterne viser frem 

innholdet i graver fra vikingtiden. Sverdene var eiendom til personen som ble gravlagt. Som 

tidligere nevnt er også noen av monterne i seg selv formet som graver14.  

Personene har forsvunnet, de er glemt, borte i fortiden. At det er snakk om gravene til 

personer, blir representert ved at den ene graven inneholder et skjelett. I gjenstandsteksten står 

det at skjelettet er fra Tukthuset i Oslo. Personene som ble gravlagt i gravene er borte, men 

for å representere den glemte, ligger det en ny ukjent person der. Det er ikke de døde vi 

forholder oss til, men deres gjenstander som fortsatt ikke er bort i tiden. Gjenstandene er 

plukket opp og konservert. Dermed stopper vi tidens ødeleggelse av dem før sverdene på nytt 

er lagt tilbake, i en representasjon av graven. Gravene i utstillingen Vikingtid (KHM) har 

gjenstandene lagt ut slik at de ser ut som en historisk grav. Den virker å være ment å 

representere selve graven, hvordan de døde ble gravlagt. Skjelettet fra tukthuset som ligger i 

monteren symboliserer den døde, men ikke personen. Dette skaper et forhold til gravene, men 

ikke til dem som er gravlagt. 

Men de gravlagte sine eiendeler er ikke borte, vi står og betrakter dem. Vi forholder oss bare 

ikke til sverdene som noens eiendeler. Siden de faktiske personene er borte kan vi ikke 

minnes de døde. Der er ingen navngitte personer som knyttes til sverdene. Vikingenes forhold 

til de døde og gavene de fikk med seg i graven er ikke med i utstillingene. Sverdene ble lagt i 

gravene grunnet behovet for å bruke våpnene eller å vise status i etterlivet (Magnussen, 2013, 

s. 58). Vi forholder oss til gjenstandene annerledes enn de som opprinnelig la dem i gravene. 

Gjenstandene som skulle være med de døde til dødsriket materialiseres seg annerledes på 

                                                 
14 Se bilde 7 s.53 
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museet. Gjenstandene er enten sverd, maktsymboler, definisjoner på tid eller sted. Som 

statussymboler kommer bare nytten for de levende frem, statusen knyttes ikke til de døde. 

Følelsene skapes gjennom den delte opplevelsen av døden mellom offer og publikum 

(Nakashima Degarrod, 2010, s. 139). Sverdene materialiseres ikke som gjenstander som 

tilhører de døde. Dette hindrer oss i å oppleve følelsene knyttet til døden. Sverdene 

materialiseres som deler av det levde liv i fortiden, eller restene etter vikingenes graver. Men 

døden blir også materialisert på andre måter i utstillingene. 

I utstillingen Ta det personlig (KHM) er selve graven borte. Gjenstandene skaper likevel en 

følelse av graven. Sverdene ligger i bakken sammen med hodeskallen15. Hodeskallen er ikke 

definert med noen gjenstandstekst, den bare er der. Utstillingsteksten sier at noen utsmykkede 

sverd ble lagt i graver. Var dette fordi sverdene var så knyttet til eieren at de ikke kunne gis 

videre? Noen sverd var ødelagte, var dette for å bryte sverdets makt? Utstillingsteksten stiller 

spørsmål med hva de ødelagte sverdene betyr. Hvilken forbindelse er det til sverdet og 

personen? I utstillingen blir sverdet knyttet til personen, som en del av krigeren, også 

sverdene som ligger i bakken. Dette gjør at sverdet gjennom personer knyttes til liv og død. 

De ødelagte sverdene representerer endt liv. I utstillingen kommer denne relasjonen til syne 

uten noen forklaringer. Døden dukker opp gjennom mitt forhold til døden og de ødelagte 

sverdene. Jeg fornemmer døden som tilstede i rommet, materialisert gjennom mitt syn på det 

som ligger i gulvet.   

Dette er det stikk motsatte av hva som skjer i Vikingtid-utstillingen på KHM. I den tidligere 

beskrevet monter, med de ødelagte sverdene16, blir den skriftlige forklaringen dominant. 

Forbindelsen mellom ødelagte sverd og død er på mange måter lik i begge utstillingene. Når 

jeg ser på monteren tenker jeg at sverdene representerer de ødelagte gjennom vold. Men 

forklaringen skaper en betydning som går foran min følelse av sverdene. Det stilles i tillegg 

spørsmål om det var bedre å bruke sverdene som statusmarkører fremfor som våpen. Min 

opplevelse av døden blir visket bort, og materialiseringen uteblir.  

I sin artikkel viser Degarrod til at tilbakemeldingene hun fikk etter utstillingene i stor grad 

handlet om publikums egne følelser. Bildene gjorde at publikum kom i kontakt med sine egne 

opplevelser av vold og død (Nakashima Degarrod, 2010, s. 138). Dette er også hva jeg gjorde 

                                                 
15 Se bilde 11 s. 55 
16 Se bilde 8 s.54 
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i utstillingene under mine besøk, mine egne følelser blir materialisert gjennom de ødelagte og 

forbindelsen mellom sverdene og personene. 

Disse to eksemplene på de knekte sverdene og døden viser tydelig hvordan meningskultur og 

nærværskultur jobber forskjellig (Mordhorst, 2009, s. 126). De brukne sverdene maner frem 

følelser om død hos meg. De materialiserer døden gjennom min opplevelse av sverdenes 

ødelagte form. Men denne følelsen forsvinner når sverdene får en konkret tolkning av å 

representere ødelagt rikdom.  
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6 Konklusjon 

Jeg har nå sett på hvordan vikingsverd eller sverd fra vikingtiden materialiseres i museer. Jeg 

valgte å se på både utstillinger og forskning fordi dette er oppgaver som er tett knyttet 

sammen på museene. Jeg startet med å analysere utstillingene og artiklene for å identifisere 

hvilke materialiseringer som fant sted. Jeg har gjort plass til lengre beskrivelser av sverdene i 

utstillingene og forskningsartiklene. Dette er gjort for å sørge for at sverdene ikke bare 

fremstår som et analytisk objekt, men også som en gjenstand i oppgaven. Utstillings- og 

forskningsanalysene, og valg av teoretisk tilnærming, resulterte i at jeg delte 

materialiseringene inn i fire deler: fremstillinger, bilder, vikingtid samt livet og døden. Dette 

skaper flere svar til oppgavens problemstilling: hvordan materialiseres vikingsverd og hva 

materialiseres? 

Å se på materialiseringer gjennom prosesser, nettverk og performativitet har ikke vært det 

enkleste. Men jeg har identifisert noen nettverk i materialiseringen av sverdene. Typologisk 

inndeling er mye tilstede i utstillingene og forskningen. Typologiene knytter sverdene 

sammen og er med på å påvirke materialiseringene til sverdene. Jeg har i oppgaven vist 

hvordan Jan Petersens typologi fra 1919 er med å materialisere både arkeologiske gjenstander 

og moderne kopier. Fremstillinger i utstillingene og forskningen skaper også nettverk som 

binder sverdene sammen. Statussymboler og handel er materialiseringer som finner sted flere 

steder og danner nettverk. Sverdene handler eller påvirker oss forskjellig. Den performative 

effekten av sverdene er knyttet til sverdenes og utstillingens forhold til tid og nærvær. Dette 

kommer tydelig frem ved de brekte sverdene og bildene. 

Sverdene virker som en aktør og noe performativt når de er med å materialisere døden. 

Sverdene er også aktører når de for meg til å materialisere sverdene i utstillingen Til sjøs 

(NMM). Dette kommer klart frem når jeg ser på at sverdet med mange groper i hjaltet. Jeg 

materialiserer et sverdhjalt fylt med edelt metall, selv om dette ikke kommer frem noen 

plasser i utstillingen. Dette viser også at materialiseringer er noe performativt, den skjer uten 

at den må skapes av noen med intensjonen om å gjøre det. Sverdet er en aktør som påvirker 

meg gjennom materialiseringen. Men aktørrollen er avhengig av materialiseringen som en 

større prosess og med riktige relasjoner. Når fremstillingen av sverdene settes sammen med 

vold og død, materialiserer de brukne sverdene døden. Men dette skjer bare når jeg ikke 

påvirkes av konkrete betydninger. De aller fleste sverdene har en relasjon til døden. Gjennom 
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å være gaver til den gravlagte er alle knyttet til døde personer. Dette er noe som ikke kommer 

klart frem, det er relasjoner til museene som hovedsakelig materialiseres i utstillingene. Og de 

er helt klart at døden materialiseres gjennom nærvær. Nærværet er i tillegg med å 

materialisere sverd som ikke fysisk er tilstede i utstillinger. Nærværet er med å materialisere 

sverdene gjennom oss selv og gjennom den uferdige tiden. 

Materialisering gjennom ferdig og uferdig tid setter i gang ulike prosesser. Den ferdige tiden 

får sverdene til å materialisere vikingtiden i utstillingene. Denne materialiseringer er om tiden 

som en konkret del av en lineær tidsutvikling. Men den uferdige tiden er også med å 

materialisere vikingtiden. I Ta det personlig (KHM) materialiseres vikingtiden gjennom 

sverdets tilknytning til krigeren. Vikingtiden materialiseres ikke som en fortid, men gjennom 

sverdet som en nåtid. Sverdet materialiseres som et statussymbol og del av krigeren i en tid 

som spenner seg på tvers av fortid og nåtid. I utstillingene og artiklene er det bare tre av syv 

som definerer sverdene som vikingsverd. Det er dermed kanskje ikke riktig på si at sverdene 

materialiseres som vikingsverd. Jeg endrer likevel ikke tittelen på oppgaven, jeg forholder 

meg fortsatt til vikingsverdene. 

Det er ingen faste materialiteter å se i sverdene, men forskjellige materialiteter er tilstede i 

ulike nettverk og prosesser. Materialisering er avhengig av subjektet og objektets interaksjon 

og relasjoner. Det er positivt å se på materialiseringer i utstillingene, for materialiteter er hele 

tiden noe som skjer gjennom materialiseringer. Å utforske museumsgjenstander gjennom 

perspektiver på materialiseringer har resultert i et variert og komplekst bilde på sverdenes 

materialiseringer.  

Denne oppgaven har sett på noen materialiseringer som skjer i museet. Materialiseringen av 

vikingtid, handel, statussymboler og døden har blitt identifisert gjennom mine valgte 

teoretiske perspektiver. Materialiseringer gjennom nærvær, uferdig og ferdig tid og 

fremstillinger er også identifisert gjennom valget av teoretisk perspektiv. Andre 

materialiseringer og materialiteter vil finne sted ved nye utstillinger og andre teorier, men det 

blir opp til en annen gang å utforske.  
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Vedlegg 

 

  Bilde 6: Vikingtid på KHM, viser fremstillingen av Kongen. Foto: Einar Hellvik 

  

          

           Bilde 7: Vikingtid på KHM, viser monterne formet som graver. Foto: Einar Hellvik 
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Bilde 8: Vikingtid på KHM, viser de brukne sverdene fra fremstillingen av at volden kostet. Foto: Einar Hellvik 

 

Bilde 9: Vikingtid på KHM, viser fremstillingen av våpensmeden. Foto: Einar Hellvik 
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Bilde 10: Ta det personlig på KHM, viser fremstillingen av praktsverd. Foto: Ellen C. Holte 

 

Bilde 11: Ta det personlig på KHM, viser frem sverdene i gulvet/graven. Foto: Ellen C. Holte 


