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Forsidebilde: Et spannformet leirkar (S1440) med en forhistorisk reparasjon. Det har blitt 

boret hull i originalkaret rundt et avslått skår. Et nytt leirskår har deretter blitt presset på 

leirkaret i våt tilstand. Spor etter dekoren fra originalkaret kan tydelig sees på undersiden av 

avslåtte biter fra reparasjons-skåret. Tappene på reparasjonskåret har sittet gjennom de borede 

hullene. Foto: Kristin Bakken. 
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Forord 
 

Den dagen jeg flyttet for meg selv fikk jeg tilbud om å ta med meg en utstillingsdukke av merket 

Twilfit av moren min. Den hadde stått på loftet til mine foreldre en stund, men moren min 

mente at den fortjente en plass på utstilling i min første leilighet. Utstillingsdukken hadde tilhørt 

klesbutikken til hennes far og bestefar, og er etter sigende over 100 år gammel. Hadde 

utstillingsdukken vært helt ny og til salgs i en butikk hadde jeg nok ikke sett to ganger på den. 

Den har i utgangspunktet ingen estetiske trekk som tiltaler meg. Men siden den har tilhørt 

familien vår så lenge og vært utkledd i diverse moter i årenes løp fant jeg den fascinerende 

utover bare dens estetiske verdi eller funksjon som bærer av klær. 20 år og 5 leiligheter senere 

står Twilfit, som vi kaller henne, fortsatt på utstilling i stua mi. Hun har fått noen skraper her 

og der, noe som vekker minner om et støvsuger-uhell. Hun har blitt bærer av medaljen min for 

et gjennomført 10-km løp. Twilfit er eiendelen som min nåværende samboer aldri diskuterer på 

om vi skal bytte ut, fordi han syns historien hennes er like spennende og fascinerende som det 

jeg gjør. Utstillingsdukken er en av mine kjæreste eiendeler som minner meg både om moren 

min og hennes barndom og oppvekst i butikken til faren og bestefaren hennes, og mine tidligere 

bosteder og personer jeg har vært knyttet til. Jeg hadde ikke solgt Twilfit for noen pris om noen 

hadde spurt. Noen gjenstander har en slik påvirkningskraft på oss at vi ikke kan kvitte oss med 

dem på grunn av deres lange historie som er tvunnet sammen med vår egen, ikke engang om de 

ser slitte ut eller må repareres for tredje gang. Snarere tvert imot kan slike spor på slitasje gjøre 

de mer verdt fordi de sier noe om autentisitet; at en gjenstand har levd et langt liv selv før vår 

egen tid. I tider uten skriftspråk kan materiell kultur på samme måte som min Twilfit-dukke ha 

vært med og bevart minner og historier om hendelser og personer. Dette har vært 

utgangspunktet for min masteroppgave om reparerte gjenstander i folkevandringstid. 

Det er noen personer som fortjener en takk i denne masteroppgaven. Det er først og fremst 

veilederen min, Lotte Hedeager. Hun har sørget for at oppgaven har fått en struktur når 

skrivefossen min har stått på fullt, og bekreftet at alt er normalt når skrivesperren har slått inn. 

Takk for støtten, tilgjengeligheten og latteren! Per Ditlef Fredriksen skal ha takk for at han 

gjorde meg nysgjerrig på materialet og satte meg på sporet av en problemstilling. En stor takk 

rettes til de tålmodige ansatte ved magasinene på Kulturhistorisk museum i Oslo, Arkeologisk 

museum i Stavanger og Universitetsmuseet i Bergen. Jeg vil også takke Julie Lund, Unn 

Pedersen, Siv Kristoffersen og Åsa Dahlin Hauken som har stilt opp med entusiasme og svart 

på mine spørsmål og hjulpet meg med vanskelig tilgjengelig litteratur. Tusen takk til Lea 
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Kohlhage som velvillig oversatte et kapittel fra tysk for meg. En stor takk går til det gode 

studiemiljøet i Blindernveien 11, og særlig til Astrid Tvedte Kristoffersen som har vært verdens 

beste diskusjonspartner, motivator og venn. Det er ikke den ting vi ikke klarer å finne ut av 

sammen! Jeg vil også takke familien min som har heiet på meg i alle disse årene; mamma, 

pappa og storesøster. Kristian Reppesgård; min beste venn, kjæreste og samboer; tusen takk for 

at du har holdt ut med mye fagprat og alle humørsvingninger under eksamener, og for at du 

leser korrektur på denne avhandlingen. Takk for all støtte, oppmuntring og tiltro underveis. Jeg 

hadde ikke klart det uten dere. 

Oslo, mai 2017 

Kristin Bakken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Innholdsfortegnelse 
Forord .......................................................................................................................................................ii 

Figurer og tabeller ................................................................................................................................... vi 

Kapittel 1: Innledning .......................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrunn ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Målsetting og problemformulering ................................................................................................ 2 

1.3. Funngruppens geografiske utbredelse og avgrensning av materialet ........................................... 3 

1.4. Metode .......................................................................................................................................... 3 

1.5. Avhandlingens oppbygning .......................................................................................................... 4 

Kapittel 2: Forskningsbakgrunn .............................................................................................................. 4 

2.1. Glass og bronsekar ....................................................................................................................... 4 

2.2. Spannformede leirkar ................................................................................................................... 6 

2.3. Smykker........................................................................................................................................ 9 

2.4. Forskningsstatus for reparasjoner generelt ................................................................................. 10 

2.5. Konklusjon ................................................................................................................................. 11 

Kapittel 3: Teoretisk rammeverk ........................................................................................................... 11 

3.1. Gjenstanders biografi. ................................................................................................................ 11 

3.2. Bruken av fortiden - i fortiden .................................................................................................... 14 

3.3 Kort oppsummert ......................................................................................................................... 15 

Kapittel 4: Materialet ............................................................................................................................. 16 

4.1. Glass ........................................................................................................................................... 16 

4.1.1. Produksjon ........................................................................................................................... 16 

4.1.2. Reparasjoner ........................................................................................................................ 17 

4.1.3. Glassene i analysen.............................................................................................................. 18 

4.1.4. Oppsummering .................................................................................................................... 25 

4.2. Spannformede leirkar ................................................................................................................. 25 

4.2.1. Produksjon ........................................................................................................................... 25 

4.2.2. Reparasjoner ........................................................................................................................ 26 

4.2.3. De spannformede leirkarene i analysen ............................................................................... 26 

4.2.4. Oppsummering .................................................................................................................... 37 

4.3. Bronsekar.................................................................................................................................... 37 

4.3.1. Produksjon ........................................................................................................................... 38 

4.3.2. Reparasjoner ........................................................................................................................ 38 

4.3.3. Bronsekarene i analysen ...................................................................................................... 38 

4.3.4. Oppsummering .................................................................................................................... 43 

4.4 Relieffspenne og brakteat ............................................................................................................ 43 



v 
 

4.4.1. Produksjon ........................................................................................................................... 43 

4.4.2. Reparasjon ........................................................................................................................... 44 

4.4.3. Smykkene i analysen ........................................................................................................... 44 

4.4.4. Oppsummering .................................................................................................................... 45 

4.5. Oppsummering ........................................................................................................................... 45 

Kapittel 5: Reparasjoner på tvers av materialer: spor etter spesialister i Rogaland? ............................. 46 

5.1. Reparasjonenes kronologiske utvikling ...................................................................................... 46 

5.2. Spesialisering i Rogaland ........................................................................................................... 49 

5.3. Spesialisthåndverk på tvers av materialer: en konklusjon .......................................................... 56 

Kapittel 6: Funnmønstre innenfor Rogaland ......................................................................................... 57 

6.1. Jæren i særstilling ....................................................................................................................... 57 

6.2. Funnspredningen til de reparerte gjenstandene .......................................................................... 61 

6.3. Funnspredningen til kontrollgruppen ......................................................................................... 66 

6.4. Konklusjon ................................................................................................................................. 68 

Kapittel 7: Kontekstanalyse ................................................................................................................... 68 

7.1. Kriterier for reparerte gjenstander .............................................................................................. 69 

7.2. Resultater for glass og bronsekar ............................................................................................... 70 

7.2.1. Diskusjon av resultatene for importgjenstander .................................................................. 72 

7.2.2 Reparerte glass og bronsekar: gravgods for mann eller kvinne? .......................................... 75 

7.3. Resultater for spannformede leirkar ........................................................................................... 76 

7.3.1. Reparerte spannformede leirkar sammenlignet med de andre reparerte gjenstandene ........ 78 

7.4. Resultater for relieffspenner ....................................................................................................... 88 

7.5. Konklusjon ................................................................................................................................. 90 

Kapittel 8: Oppsummering og konkluderende tanker............................................................................ 91 

8.1. Teoretisk utgangspunkt: gjenstandenes biografi ........................................................................ 92 

8.2. Fordi vi kan: en ny håndverkergruppe. ....................................................................................... 92 

8.3. Like fin! Reparert = hel igjen. .................................................................................................... 93 

8.4 Hvorfor måtte levetiden til akkurat disse gjenstandene forlenges? ............................................. 94 

8.5. Avslutningsvis ............................................................................................................................ 95 

Litteraturliste ......................................................................................................................................... 96 

Appendiks ............................................................................................................................................ 105 

 

 
 



vi 
 

Figurer og tabeller 
 

Figurnummer Bildetekst Sidetall 

Figur 1: Glasshorn fra Skadberg (B350). Den øverste delen av hornet. 

Nederst til høyre ser man et reparasjonshull som det stråler 

sprekker ut fra. Foto: Kristin Bakken. 

19 

Figur 2: Glassbeger fra Kvassheim (B5343i). En liten rest av båndet som 

var en del av reparasjonen sitter igjen nederst på glasset. Foto: 

Ukjent, Universitetsmuseet i Bergen. 

20 

Figur 3:  Glassbeger fra Vasshus (C3301). To av reparasjonshullene på 

bildet er uten sprekker, mens det tredje er det tydelige sprekker 

rundt. Foto: Kristin Bakken. 

21 

Figur 4:  Glasskål fra Hogstad (S1526). Et dekorert bånd har gått rundt 

hele randen, festet med beslag som er naglet fast i glasset. 

Nedenfor beslaget synes en annen reparasjon. To hull er boret 

på hver sin side av en sprekk i glasset, og et beslag er festet 

mellom hullene. Foto: Kristin Bakken. 

22 

Figur 5:  Glassbeger fra Rimestad (S4268a). To og to hull er boret på 

hver sin side av sprekker. Det har trolig vært festet beslag 

mellom disse. Langs randen er det boret hull som har holdt fast 

et dekorert bånd. Foto: Kristin Bakken. 

23 

Figur 6: Rester etter det dekorerte båndet som har sittet rundt randen. 

Det er tydelige spor etter hullene som naglene har sittet i. Foto: 

Terje Tveit, Arkeologisk museum, UiS. Bildet er bearbeidet av 

forfatteren. 

23 

Figur 7: Glassbeger fra Vestly (S8635). Fire av de borede hullene i 

glasset. I det til venstre sitter en liten del av en nagle igjen. 

Foto: Kristin Bakken. 

24 

Figur 8: Spannformet leirkar fra ytre/indre Lima (S1440). Karet har vært 

reparert ved at et nytt skår har blitt satt på i våt tilstand. Leiren 

har blitt klemt inn i de borede hullene i karet. Dette har satt spor 

som små tapper på de bitene av reparasjonsskåret som har knekt 

av. De har også spor etter dekoren på karet på baksiden. Foto: 

Kristin Bakken. 

27 

Figur 9: Spannformet leirkar fra Tu (S1478).  Reparasjonen sett utenfra. 

Foto: Kristin Bakken.  

28 

Figur 10: Reparasjonen sett innenfra. Foto: Kristin Bakken. 29 

Figur 11: Spannformet leirkar fra Eide Vestre (S2735). Reparasjonsskåret 

er tykkere enn karet ellers. Reparasjonshullet til venstre for 

skåret er mindre enn hullene på de andre karene Foto: Kristin 

Bakken. 

30 

Figur 12: Spannformet leirkar fra Forsand (S2757b). Reparasjonshull. De 

lyse partiene på karet er restaurert etter at karet kom til museet. 

Foto: Kristin Bakken. 

31 

Figur 13: Rest av et reparasjonshull. Foto: Kristin Bakken. 31 

Figur 14: Spannformet leirkar fra Auda-Motland (S3847Aa). Fire mulige 

reparasjonsskår. Foto: Kristin Bakken. 

32 

Figur 15: Spannformet leirkar fra Vik (S4372c). Et tettet hull sett fra 

innsiden. Foto: Kristin Bakken. 

32 



vii 
 

Figur 16: Spannformet leirkar fra Ogna (S5403a). Reparasjonsskår med 

rester etter tapper og spor etter dekoren på karet. Foto: Kristin 

Bakken. 

33 

Figur 17: Spannformet leirkar fra Søre Sunde (S5844). Pilene peker på de 

forskjellige typene reparasjoner beskrevet i teksten. Foto: 

Kristin Bakken. 

34 

Figur 18: Spannformet leirkar fra Klovning (S6005a-1). Tre 

reparasjonsskår. 

35 

Figur 19: Spannformet leirkar fra Klovning (S6005a-5). En nagle laget av 

keramikk sett fra begge sider. Foto: Kristin Bakken. 

36 

Figur 20: Mulig reparasjonshull på kar 5. Foto: Kristin Bakken. 36 

Figur 21: Vestlandskjele fra Re (B1862). Kjelen står opp-ned. Det er 

tydelige lappinger i bunnen. Foto: Kristin Bakken. 

38 

Figur 22: Vestlandskjele fra Vasshus (C3302). En liten lapp på et 

fragment fra kjelen. Foto: Kristin Bakken. 

39 

Figur 23: Vestlandskjele fra Svebestad (S2988). Det bakerste karet er 

lappet flere ganger i bunnen. Foto: Terje Tveit, Arkeologisk 

museum, UiS. 

40 

Figur 24: Østlandskjele fra Laland (S421). Fragmenter av overgangen 

bunn-vegg og bunnen som har blitt lappet. Foto: Kristin 

Bakken. 

40 

Figur 25: Vestlandskjele fra Hinna (S2246a). Karet står opp-ned. Bunnen 

har blitt lappet flere ganger. Foto: Kristin Bakken. 

41 

Figur 26: Vestlandskjele fra Voll (S4730a). En forsterkning er satt på ved 

hullet i kjelens øre. Foto: Kristin Bakken. 

42 

Figur 27: Vestlandskjele fra Vestly (S8635l). En lapp på en fragmentert 

del av karet. Foto: Kristin Bakken.  

43 

Figur 28: Vestlandskjele fra Vestly (S8635l). En lapp er naglet fast på en 

fragmentert bit av karet. Foto: Kristin Bakken. 

43 

Figur 29: Relieffspenne fra (C21407a). Påloddet sølvplate på baksiden. 

Foto: Kristin Bakken. 

44 

Figur 30: Brakteat fra Skjørestad (S11648). Lappet med en bit med gull. 

Foto: Kristin Bakken. 

45 

Figur 31: Spannformet leirkar S309 med buet mønster. Foto: Terje Tveit, 

Arkeologisk museum, UiS. Bildet er bearbeidet av forfatteren. 

52 

Figur 32: Gullbrakteat S4800 med buet mønster. Foto: Terje Tveit, 

Arkeologisk museum, UiS. Bildet er bearbeidet av forfatteren. 

52 

Figur 33: Relieffspenne (T9822) og skjoldformet spenne (B2299) med 

buet mønster. Foto: Kari Dahl, NTNU Vitenskapsmuseet og 

Ann-Mari Olsen, Universitetsmuseet i Bergen. Bildene er 

bearbeidet av forfatteren. 

53 

Figur 34: Sølvbeslag (B4590ee) med buet mønster fra et reparert glass. 

Foto: ukjent, Universitetsmuseet i Bergen. Bildet er bearbeidet 

av forfatteren. 

53 

Figur 35: Glassbeger (B3731d) reparert med en pånaglet bronseplate. 

Foto: ukjent, Universitetsmuseet i Bergen. 

54 

Figur 36: Kart over plasseringen til gårdene Lye, Hauge, Rimestad, 

Vestly og Tue. Store Oma er stedet hvor det ble funnet 

60 



viii 
 

deponerte gullstenger som kan ha vært lageret til en gullsmed. 

Kart: Kristin Bakken. 

Figur 37: Kommunegrenser i Rogaland. Kart: Wikipedia (2017). 62 

Figur 38: Funnspredning til reparerte gjenstander i Rogaland. På øya 

Utsira er det markert for reparert spannformet leirkar. Her er det 

deponert to reparerte spannformede leirkar i samme grav. Kart: 

Kristin Bakken. 

63 

Figur 39: Funnspredningen til de hele gjenstandene. Det ligger flere 

gjenstander på samme gård noen steder, disse er markert med 

pil. Ved rød pil er det to spannformede leirkar. Ved oransje pil 

er det fire spannformede leirkar. Kart: Kristin Bakken.  

67 

Figur 40: Gravgodset til kontrollgruppen med hele glass sammenlignet 

med gravgodset som er deponert sammen med reparerte glass. 

Jeg har kun telt det gjenstanden lå sammen med, og ikke selve 

gjenstanden. Aksen mot høyre viser antall graver. Det er seks 

reparerte glass og fire hele. Kategorien "diverse" inneholder 

slagg, leirklining, flintavslag m.m. Verktøy er alt fra kniv, 

spinnehjul, nål og bryne til nagler. 

71 

Figur 41: Gravgodset til kontrollgruppen med hele bronsekar 

sammenlignet med gravgodset som er deponert sammen med 

reparerte bronsekar. Jeg har kun telt det gjenstanden lå sammen 

med, og ikke selve gjenstanden. Aksen mot høyre viser antall 

graver. Det er sju reparerte kar og fem hele. Kategorien 

"diverse" inneholder slagg, leirklining, flintavslag m.m. 

Verktøy er alt fra kniv, spinnehjul, nål og bryne til nagler. 

72 

Figur 42: Gravgodset til kontrollgruppen med hele spannformede leirkar 

sammenlignet med gravgodset som er deponert sammen med 

reparerte spannformede leirkar. Jeg har kun telt det gjenstanden 

lå sammen med, og ikke selve gjenstanden.  Aksen mot høyre 

viser antall graver. Det er 12 reparerte kar og 23 hele. 

Kategorien "diverse" inneholder slagg, leirklining, flintavslag 

m.m. Verktøy er alt fra kniv, spinnehjul, nål og bryne til nagler. 

77 

Figur 43: Funnspredningen til de reparerte spannformede leirkarene 

fordelt på hva slags gravgods de har blitt deponert sammen 

med. Kart: Kristin Bakken. 

81 

Figur 44: Glassbegerformet leirurne (B349). Foto: Ann-Mari Olsen, 

Universitetsmuseet i Bergen. 

82 

Figur 45: Funnspredningen til de hele spannformede leirkarene fordelt på 

hva slags gravgods de har blitt deponert sammen med. Kart: 

Kristin Bakken. 

87 

Figur 46: Gravgodset til kontrollgruppen med hele relieffspenner 

sammenlignet med gravgodset som er deponert sammen med 

reparerte relieffspenner. Jeg har kun telt det gjenstanden lå 

sammen med, og ikke selve gjenstanden.  Aksen mot høyre 

viser antall graver. Det er en reparerte spenne og 12 hele. 

Kategorien "diverse" inneholder slagg, leirklining, flintavslag 

m.m. Verktøy er alt fra kniv, spinnehjul, nål og bryne til nagler. 

89 

Tabell 1: Oversikt over periodene. Basert på Lund Hansens og Straumes 

inndelinger. 

 

47 



ix 
 

Tabell 2: Oversikt over når de enkelte reparerte gjenstandene har blitt 

deponert. 

48 

Tabell 3: Denne tabellen viser fordelingen av reparerte gjenstander på 

kommuner i Rogaland. 

61 

Tabell 4: Hele gjenstander fra kontrollgruppen fordelt på kommuner. 68 

Tabell 5: Kjønnsfordelingen for glass og bronsekar i gruppen med 

reparerte gjenstander og kontrollgruppen. 

76 

Tabell 6: Innhold i graver sammen med reparerte spannformede leirkar 

uten rikt gravgods. Basert på gjenstandsdatabasen Unimus. To 

av gravene har antagelig inneholdt flere gjenstander, og blir 

derfor klassifisert som usikre. Leirkarene er av alle typer, ikke 

kun spannformede. 

80 

Tabell 7: Innhold i graver sammen med hele spannformete leirkar uten 

rikt gravgods. Leirkar som kategori omfatter alle typer leirkar, 

ikke bare de spannformede. 

86 

Tabell 8: Alle glassene i analysen. 105 

Tabell 9: Alle bronsekarene i analysen. 105 

Tabell 10: Alle de spannformede leirkarene i analysen. 105 

Tabell 11: Alle smykkene i analysen. 106 

Tabell 12: Gjenstander som er deponert sammen med hver enkelt reparerte 

gjenstand. Reparerte gjenstander som ikke er funnet i grav er 

tatt ut av denne tabellen. 

106 

Tabell 13: Gjenstander som er deponert sammen med hver enkelt hele 

gjenstand i kontrollgruppen. 

107 

Tabell 14: Kombinasjonsanalysen i prosent for de reparerte gjenstandene. 109 

Tabell 15: Kombinasjonsanalysen i prosent for kontrollgruppen. 109 

 

 

 

 

 

 

 
 



1 
 

Kapittel 1: Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Å reparere ødelagte gjenstander er et valg som er karakteristisk for folkevandringstid i Norge 

og er som fenomen ikke observert i samme grad ellers i Norden i jernalderen. De registrerte 

reparasjonene er gjort på gjenstander av høy kvalitet eller av sjeldent materiale som glass og 

bronsekar. Disse gjenstandene hadde blitt importert fra kontinentet og var laget med en 

teknologi som trolig ikke var kjent i Skandinavia i folkevandringstid. De kunne derfor ikke bare 

lage en ny hvis den gamle gikk i stykker. Slike gjenstander har blitt ansett som såkalte 

prestisjegjenstander som symboliserte sosial status. Flere forskere har argumentert for at disse 

gjenstandene ble reparert fordi de var for verdifulle til å la de gå ut av sirkulasjon (Hauken 

2005:50,57; Kristoffersen og Magnus 2010:61; Magnus 1980:285; Straume 1987:53). 

Levetiden til noen av glassene og bronsekarene har vært av betydelig lengde; fra produksjon i 

romertid til deponering i slutten av folkevandringstid.  

Men også keramikk ble reparert. I 1980 skrev Bente Magnus artikkelen «On the mending of 

bucket-shaped pots of the Migration Period in Norway» hvor hun presenterte forskjellige 

former for reparasjoner hun hadde observert på spannformede leirkar på Vestlandet. Hun 

konstaterte at dette var den eneste typen keramikk fra folkevandringstid som hadde blitt reparert 

(Magnus 1980:285). Siden leire er et lett tilgjengelig materiale ville det vært forholdsvis enkelt 

å lage et nytt spannformet leirkar. Magnus argumenterte derfor for at de reparerte spannformede 

leirkarene måtte besitte en særlig verdi (Magnus 1980:285).  

Det var både sjeldne, teknologisk kompliserte gjenstander og gjenstander av mer tilgjengelig 

materiale laget med en kjent teknologi som ble reparert. Hva kan ha vært årsakene til det? 

Metodene for å reparere gjenstandene er til tider ganske like på tvers av materialer og 

gjenstandskategorier. Noen av metodene er teknologisk utfordrende, og i noen tilfeller gjort 

med dekorert edelmetall. Det har vært ansett som sannsynlig at det har vært en fremvekst av 

håndverkere på Sør-Vestlandet i folkevandringstid som lagde gjenstander av så høy kvalitet at 

man må kunne regne de som spesialister. Det er blant annet konsentrasjoner av funn som 

inneholder spenner av edelmetall med en spesiell type dekor som gjør at man tror de ble 

produsert der. Også på disse spennene, og på en brakteat, er det funnet reparasjoner. Det har 

vært enighet om at beslagene brukt til å reparere glass med er laget av disse håndverkerne. En 

analyse av reparasjonene kan kaste lys over om dette gjelder andre reparerte 
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gjenstandskategorier også, og muligens presisere hvor håndverkere som både produserte og 

reparerte gjenstander hadde verksteder. 

Noen av metodene som ble brukt til å reparere glass, bronsekar og spannformede leirkar med 

kan ha gjort dem uegnet til bruk som beholdere for væske. Dette kan tyde på at alle disse 

gjenstandskategoriene; spannformede leirkar, bronsekar og glass, hadde en annen betydning 

utover den praktiske funksjonen som beholdere for mat eller drikke. Denne betydningen må ha 

gjort gjenstandene uavhendelige på det tidspunktet de har fått en skade. Spørsmålet er om 

skaden, og den påfølgende reparasjonen, har gjort gjenstanden mindre eller mer verdt enn andre 

tilsvarende gjenstander uten skade og reparasjon. 

Det har ikke vært noe direkte fokus i forskningen på disse reparasjonene tidligere. De har blitt 

registrert, og deretter forklart med at folk hadde lite tilgjengelig ressurser og derfor måtte ta 

vare på og gjenbruke det de hadde. Med nyere teorier om gjenstandsbiografier og fortidens bruk 

av egen fortid mener jeg at man kan stille spørsmål ved tolkningene om at gjenstandene ble 

reparert fordi man ikke lenger hadde tilgang til dem gjennom import eller fordi de var av så 

verdifullt materiale. Jeg vil heller bygge videre på Magnus’ og Straumes argumenter om at de 

reparerte gjenstandene i utgangspunktet hadde en særlig mening. I denne avhandlingen ønsker 

jeg å analysere alle kategoriene reparerte gjenstander; både glass, bronsekar, spannformede 

leirkar og smykker, i lys av disse teoriene for å problematisere reparasjoner som praktisk tiltak 

for å forlenge en gjenstands levetid. 

1.2 Målsetting og problemformulering 

Hovedformålet med prosjektet mitt er å gjøre en analyse av reparerte gjenstander fra 

folkevandringstid og på den måten tilføre mer informasjon til både gjenstandenes biografi og 

perioden folkevandringstid, ved å diskutere følgende: 

Kan reparasjonene knyttes til fremveksten av håndverks-spesialister i Rogaland? Ved å 

observere de reparerte gjenstandene ønsker jeg å vurdere hver enkelt reparasjon med tanke på 

om den kan ha blitt reparert av husholdet, eller om reparasjonen kan knyttes til håndverkere 

som måtte regnes som spesialister. Jeg ønsker også å presisere nærmere hvor håndverkere som 

reparerte gjenstander kan ha hatt sine verksteder. 

Ble de reparerte gjenstandene ansett som mindre verdt enn tilsvarende, hele gjenstander? 

En hel gjenstand kan bli oppfattet som finere og mer fullverdig enn en som har vært skadet og 

nå er synlig reparert. Gravgodset som ligger sammen med reparerte og hele gjenstander kan si 

noe om hvorvidt det var slik disse reparerte gjenstandene ble ansett på deponeringstidspunktet. 
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Hvorfor var disse gjenstandene så viktige at de måtte repareres slik at levetiden deres ble 

forlenget? Kan en gjenstand med spor etter et langt levd liv eller en livshistorie tilknyttet 

spesielle hendelser og personer ha gjort den særlig attraktiv?  

1.3. Funngruppens geografiske utbredelse og avgrensning av materialet 

Reparerte gjenstander i folkevandringstid har blitt funnet i både graver, myr og som løsfunn 

over hele Sør-Vestlandet og enkelte steder på Østlandet. Ellers i Norden er det bare i Sverige 

det har blitt funnet reparerte gjenstander. Der er det rapportert om fire reparerte glass. På grunn 

av masteroppgavens omfang har jeg valgt å kun analysere reparerte gjenstander funnet i 

Rogaland, men jeg kommer til å trekke inn enkelte reparerte gjenstander fra andre fylker i 

diskusjonen. Jeg valgte Rogaland fordi det er her det er størst funnkonsentrasjon av reparerte 

gjenstander.  

De første reparerte bronsekarene er funnet i graver datert til yngre romertid, men flesteparten 

dateres til folkevandringstid. Da det er en glidende overgang mellom periodene har jeg valgt å 

ta med alle i analysen. Resterende graver med reparerte gjenstander er datert til 

folkevandringstid. Det er til sammen 28 gjenstander i analysen. Oversikten over dem kan sees 

i tabellene 8-11 i appendiks. 

1.4. Metode 

Ut fra det lave antall reparerte gjenstander blir det naturlig å bruke en kvalitativ metode for å 

forsøke å forstå gjenstandenes mening for de som brukte og opplevde dem. Under følger en 

mer detaljert beskrivelse av de konkrete metodene jeg brukte for å besvare mine spørsmål og 

hypoteser. 

Observasjon: Jeg besøkte Kulturhistorisk museum i Oslo, Arkeologisk museum i Stavanger 

og Historisk museum i Bergen. Der fikk jeg anledning til å se på de fleste av de reparerte 

gjenstandene på nært hold utenfor museumsmonterne. Jeg beskrev reparasjonene og 

fotograferte dem. Et par gjenstander måtte jeg se på gjennom en glassmonter, og et par fikk jeg 

ikke sett fordi de var innelåst i et hvelv eller var på utlån. Disse har jeg lest beskrivelser og sett 

bilder av på gjenstandsdatabasen Unimus (Unimus u.å.).  

Geografisk analyse: For å bedre kunne analysere funnspredning og gjenstanders tilknytning 

til eventuelle sentre har jeg brukt visuelle hjelpemidler i form av spredningskart. Jeg har brukt 

kartprogrammet ArcMap til å plotte inn funnstedene ved hjelp av GPS-referanser som er lagt 

inn i Unimus.  
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Kontekstanalyse: For å kunne konkludere med om de reparerte gjenstandene inngikk i 

tilsvarende gravkontekst som de hele gjenstandene var det nødvendig å gjøre en komparativ 

analyse av konteksten. Jeg sammenlignet gravgodset som ble funnet sammen med de reparerte 

gjenstandene med en utvalgt kontrollgruppe av hele gjenstander.  

1.5. Avhandlingens oppbygning  

I kapittel 1 har jeg skissert bakgrunnen for oppgaven, presentert en problemstilling og avgrenset 

materialet og redegjort for hvilke metoder jeg kommer til å benytte. Kapittel 2 er en 

gjennomgang av hvordan de forskjellige gjenstandskategoriene har blitt behandlet i forskningen 

fram til i dag. Dette for å få et grovt overblikk over hva som er gjort, hva som ikke har blitt 

gjort og hvor forskningen står i dag. En slik forståelse vil gjøre det tydeligere hvorfor det er 

rom for en oppgave om reparasjonene.  I kapittel 3 vil det teoretiske rammeverket for min 

problemstilling bli redegjort for. I kapittel 4 vil jeg presentere materialet, både hver enkelt 

reparerte gjenstand og en presentasjon av teknologien som ligger bak produksjonen av hvert 

enkelt materiale. Dette er nødvendig for å forstå teknikkene gjenstandene har blitt reparert med, 

og hvem som kunne utføre de. Dette leder opp til kapittel 5, 6 og 7 hvor jeg utfører analysene 

og diskuterer resultatene. I kapittel 8 blir diskusjonene oppsummert i lys av teoriene, og 

avsluttet med en konklusjon. 

Kapittel 2: Forskningsbakgrunn 

For å få en forståelse av hvorfor jeg mener det er på sin plass med en analyse av selve 

reparasjonene vil jeg først presentere den forskningen som allerede har vært gjort på de samme 

gjenstandskategoriene; glass, spannformede leirkar, bronsekar og smykker. Da glass og 

bronsekar ofte har blitt behandlet sammen under termen «importvarer» presenterer jeg deres 

forskningshistorie sammen. Spannformede leirkar, relieffspenner og brakteaters 

forskningshistorie vil bli presentert for seg. Til slutt kommer en status for forskning på 

reparasjoner generelt. 

2.1. Glass og bronsekar 

Over hele Skandinavia er det blitt funnet glassbegre og bronsekar fra romersk jernalder og 

folkevandringstid som hadde blitt importert fra romerske områder. Det er ikke funnet spor etter 

produksjon av glass eller slike typer bronsekar i Skandinavia på denne tiden (Ingemark 

1995:241-242). Jeg kommer til å gi en kort oversikt over viktige avhandlinger og artikler som 

omhandler importvarer. Dette er ikke en fullstendig liste av alt som har kommet ut.  
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Kronologi og typologi: Det har vært utgitt en rekke oversikter over kronologi og typologi for 

glass og bronsekar i Skandinavia (for eksempel Bjørn 1929; Eggers 1951; Ekholm 1933, 1936, 

1954-55; Hunter 1977; Kisa et al. 1908; Norling-Christensen 1953; ref. fra Holand 2001).  

Oversikter fra nyere tid inkluderer avhandlinger av for eksempel Hauken 2005, Lund Hansen 

1987 og Straume 1984. Det er også utgitt en mengde artikler eller publikasjoner hvor ett av 

kapitlene omhandler glass eller bronsekar i Norge. Disse omhandler enkeltfunn (for eksempel 

Appel and Stylegar 1999; Bjørn 1924; Dahlin Hauken 2014; Hougen 1935; Hårdh 1999; 

Kristoffersen 2008; Lislerud 2007; Marstrander 1947; ref. fra Holand 2001).  

Funksjon: Importgjenstander i folkevandringstid har vært ansett som gaver brukt til å skaffe 

allianser eller prestisjegjenstander som har vært fremvist for å demonstrere velstand og makt. 

Etter hvert ble det i forskningen fokusert mer på hvorfor det var akkurat glass og bronsekar som 

ble importert. Blant annet Ulf Näsman (1984) peker på utviklingen av skikken med gjestebud; 

rituelle sammenkomster med drikken i fokus som sannsynligvis var inspirert av en romersk 

tradisjon.  

Bronsekarene har blitt ansett som husholdningsutstyr til å lage mat i, blant annet på grunn av at 

en del av dem er sotete i bunnen som om de har hengt over et bål. Siden de ofte har vært i bruk 

som urner i graver har deres funksjon sjelden fått noe oppmerksomhet utover kokekar, urne og 

prestisjegjenstand ifølge Åsa Dahlin Hauken (2005:50). Men Romerriket produserte mange 

andre gjenstander av både høyere og lavere kvalitet som kunne fungert som praktiske 

drikkebegre, kjøkkenutstyr eller statussymboler, og i nyere tid har det blitt utgitt avhandlinger 

som forsøker å forstå importvarenes funksjon på en annen måte. I Ingegerd Holands (2001) 

avhandling behandler hun glass og bronsekars symbolske betydning gjennom jernalderen. Hun 

forsøker å forklare hvorfor det akkurat var drikke- og spiseutstyr fra det romerske området som 

ble importert til Norge i folkevandringstid. De kan ha hatt en annen betydning enn, eller i tillegg 

til, å være drikke- og spiseutstyr da de kom til Norge. Holand nedtoner de rene gavebytte- og 

statusobjektmodellene når hun skal forklare hvorfor akkurat beholdere ble importert. I stedet 

vektlegger hun beholdernes symbolske rolle og deres plass i seremonier med drikkeritualer som 

bakgrunn for importen. Hun trekker fram stikkord som fruktbarhet, vekst, gjenfødelse og 

velstand som fellesnevnere som kan assosieres med død og gravleggelser. Reidun Aasheim 

(2007) har skrevet en masteroppgave som fokuserte på glassbegrenes symbolske rolle og 

funksjon i jernalderen. Hun konkluderer også med at glassbegrenes funksjon kan knyttes til 

alkoholholdige drikker og deres symbolske rolle i ritualer og seremonier.  
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Reparasjoner: Reparasjonene på glass har blitt omtalt i flere utgivelser. Eldrid Straume (1977, 

1984) skrev en artikkel om reparasjonene på glass i folkevandringstid. Deretter viet hun et 

kapittel i avhandlingen «Fasettslipte glass i nordiske graver fra 4. og 5. århundre e.Kr» til 

reparasjonene. Hun beskrev reparasjonsmetodene som kunne ha blitt brukt og analyserte 

dekoren på de forgylte beslagene som glassene var reparert ved hjelp av. På grunnlag av dette 

konkluderte hun med at det kan ha vært ett enkelt håndverkermiljø av gull- og sølvsmeder som 

har laget beslagene og utført reparasjonene, og at dette miljøet befant seg på Sør-Vestlandet. 

Til slutt bemerket hun at noen av de reparerte begrenes datering og begertypenes produksjonstid 

gir et påfallende kort tidsrom, det vil si at glassene har hatt en kort omløpstid på maksimalt èn 

generasjon. Andre igjen hadde hatt en påfallende lang levetid (Straume 1984:67-75). Ulf 

Näsman (1984) skrev også om de reparerte, norske glassene i sin utgivelse «Glas och handel i 

senromersk tid och folkvandringstid: en studie kring glas från Eketorp-II, Öland, Sverige». Han 

forsøker å komme med en forklaring på hvorfor akkurat glassene i Norge var blitt reparert, og 

ikke de i Sverige. Han mente at teknikken brukt for å reparere glass ikke kan ha vært ukjent i 

Sverige på samme tid, men at de ikke så noen grunn til å reparere glass der. Dette kan ha 

skyldtes at de hadde bedre tilgjengelighet på glass i Sverige, eller at glassene ikke hadde samme 

betydning for de som eide dem. Dette står i motsetning til Straume, som argumenterte for at 

tilgjengeligheten på glass i Norge ikke var så dårlig at det forsvarer antall reparasjoner. Derimot 

støtter det hennes hypotese om at glassene i Norge måtte ha hatt en spesiell mening med 

bakgrunn i bytterelasjoner (Straume 1984:75).  

Reparasjonene på bronsekar har ikke vært gjenstand for stor diskusjon. Det blir bemerket at 

bronsekarene er slitte og reparert, og derfor må ha vært veldig gamle og mye brukt (Dahlin 

Hauken 2014:65; Hauken 2005:50).  

Her er det rom for mer utfyllende forskning om temaet reparasjoner på glass og bronsekar. 

2.2. Spannformede leirkar 

Spannformede leirkar er en keramikkform som ble utviklet i folkevandringstid og som er unik 

for Sør- Vestlandet i Norge. De blir regnet for å være av høyere kvalitet enn annen samtidig 

keramikk. Kvaliteten ble utviklet over tid med et høydepunkt på 500-tallet. De spannformede 

leirkarene ble laget i alle størrelser, fra å kunne romme noen desiliter til flere liter (Magnus 

2012:19-20). Etter folkevandringstid forsvant både spannformede leirkar og all annen keramikk 

i Norge fram til middelalder (Fredriksen et al. 2014:120). 
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Kronologi og typologi: De spannformede leirkarene har vært en del av temaet i tidlige arbeider 

om folkevandringstid, da med fokus på kronologi og typologi (Montelius 1896; Rygh 1885). 

De spannformede leirkarene forekommer i både manns- og kvinnegraver sammen med annet 

materiale, og har derfor vært ansett som nyttig til å oppdele perioden i en finere kronologi med. 

Blant de første som forsket på keramikken var Haakon Shetelig (1905) og Johs. Bøe (1931). 

De skrev store oversiktsverk over karene. Nyere utgivelser som omhandler typologi og regional 

spredning er utgitt av for eksempel Breivik 2006, Engevik 2008, Kristoffersen og Magnus 2010 

og Rynning 2007. 

Opprinnelse og produksjon: Det har vært forsket på de spannformede leirkarenes opprinnelse 

og produksjonsmetoder (for eksempel Bøe 1931; Kleppe 1993; Kleppe and Simonsen 1983; 

Magnus 1980; Rolfsen 1974).  

Funksjon: Funksjonen til spannformede leirkar kan ved første øyekast virke veldig åpenbar 

ved at den er en beholder. Men disse karenes faktiske funksjon er et omdiskutert tema i 

forskningen. Johs. Bøe (1931:203) foreslår i «Jernalderens keramikk i Norge» at de minste 

karene kan ha vært finere bordkar, mens de største kan ha vært brukt som kjeler.  

Else Kleppe og Sten Simonsen (1983:36) støttet teorien om spannformede leirkar som kokekar 

i en artikkel hvor de eksperimenterte med produksjonsmetoder. De mente at overgangen til 

hanker av jern i stedet for annet materiale kan si noe om endring i bruksområdet. Med jernhank 

ville de ha tålt å henge over et ildsted. Da kunne maten varmes over bålet fremfor å fylle 

leirkaret med kokstein. I artikkelen «Spannformede leirkar -forbilder og funksjon» presenterer 

Asbjørn Engevik (2002:63) en hypotese om at noen av de spannformede leirkarene kan ha vært 

beholdere ment for spesielle anledninger. Det at noen av de har blitt reparerte er ett av 

argumentene hans for dette. Per Ditlef Fredriksen (2006) skrev en artikkel hvor han går inn i 

det sammenflettede forholdet mellom mennesker og materiell kultur i et forsøk på å forklare de 

spannformede karenes rolle som gravgods. Han bygger opp under en hypotese om at man kan 

se på kroppen som en beholder, og at karet representerer kroppen. Karet har gjennom ild i den 

teknologiske prosessen gjennomgått en transformasjon. Kroppen går gjennom en lignende 

transformasjon i kremasjonsprosessen. Karet og kroppen kan derfor ha vært representasjoner 

av det samme; individet eller personen (Fredriksen 2006:134). Bente Magnus (2012) ga ut en 

artikkel med navnet «Hva ble leirkarene brukt til?». Der argumentere hun mot at de 

spannformede leirkarenes funksjon primært var til matlaging. Dette fordi det er få funn av denne 

typen kar på gårdsbosetninger mens de færreste graver mangler det, men også fordi det er den 
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eneste typen keramikk som har blitt reparert og fordi karene har en spesiell form og er laget av 

en spesiell type gods. Spannformede leirkar ble etter hvert utstyrt med jernhank (Magnus 

2012:19). De kan ha hatt hanker av organisk materiale før dette. Hanken ville ha gjort de enklere 

å bære i hånden. Magnus mener de små karene virker for små til matlaging, men kan ha fungert 

som beholder til oppbevaring av mat og drikke som smør, honning, mel og mjød. Det at noen 

kar er dekorert på undersiden kan ha sammenheng med bruken av karene (Magnus 2012:21). 

Det er ikke usannsynlig at de skulle henge eller bæres på en måte slik at dekoren var synlig. 

Christian Løchsen Rødsrud (2012) skrev en avhandling om den mer bakenforliggende 

konteksten til keramikk generelt, ikke bare spannformede leirkar, i eldre jernalder. Her 

analyserer han både keramikk og importvarers skiftende roller over tid i graver. Rødsrud noterer 

en endring i bruken av både importvarer og keramikk i eldre romertid; da benyttes ikke karet 

lenger som en urne, men legges med i graven som en del av et sett med gjenstander (Rødsrud 

2012:124). Dette settet anser han som en symbolsk representasjon av et drikkeritual med 

bakgrunn i endrede ritualer påvirker av tradisjoner fra kontinentet. 

Konklusjonen er at ingen med sikkerhet kan si hva de spannformede leirkarenes funksjon var. 

Mest sannsynlig har den vært varierende for de ulike spannformede leirkarene, og mellom ulike 

kontekster.  

Reparasjoner: Reparasjonene på de spannformede leirkarene har fått noe oppmerksomhet. 

Perry Rolfsen (1974:109) poengterte at det var nettopp muligheten til å reparere sprekker og 

hull i de spannformede leirkarene som var bakgrunnen for det uvanlige valget med å bruke mer 

magring enn leire i produksjonen av dem. Han mente at vanlige leirkar ikke hadde samme 

muligheten til å bli reparert. Dette kan forklare forekomsten av reparasjoner kun på de 

spannformete leirkarene innenfor keramikk. I Bente Magnus (1980) sin artikkel «On the 

mending of bucket-shaped pots of the Migration Period in Norway» grupperer hun reparasjoner 

hun har sett på spannformede leirkar inn i fire forskjellige typer, og bemerker at mange greske 

leirkar ble reparert med bly-eller bronsenagler som ble festet i hull som hadde blitt boret langs 

sprekken i karet (Magnus 1980:283). Dette ligner en av metodene brukt på spannformede 

leirkar i Norge i folkevandringstid. Deretter refererer hun til at flere importerte gjenstander fra 

Romerriket også ble reparert i folkevandringstid (Magnus 1980:283,285). Siden denne 

artikkelen utkom har reparasjonene på spannformede leirkar stort sett blitt nevnt i en bisetning 

i større verk om karene. Reparasjonene har blitt brukt som argument for at karene må ha hatt 

en spesiell stilling eller en symbolsk funksjon som ga dem verdi i seg selv. Engevik (2002:64) 

påpeker at å reparere kar med å sette på et nytt skår av leire kan ha vært problematisk. Når karet 
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blir brent på nytt er det fare for at den nye leiren trekker seg sammen og at reparasjonsskårets 

form endrer seg.  

Det er ikke gjort noen forsøk på å sette reparasjonene i sammenheng med reparasjoner på andre 

gjenstander på samme tid. 

2.3. Smykker  

En brakteat er en sirkelformet metallplate av gull som er preget med ornamentikk på begge 

sider. Den har en hempe i toppen slik at den kan bæres som en medaljong rundt halsen. 

Relieffspenner er en type draktspenne. De er laget i sølv eller bronse og forsiden er dekorert. 

Relieffspennen i analysen er dekorert i Nydamstil (Kristoffersen 2000:318). På noen 

relieffspenner er det runer eller dekor også på baksiden (Straume et al. 2005:167). 

Kronologi: Forskning på både brakteatene og relieffspennene har hatt fokus på kronologi (for 

eksempel Bakka 1973; Fett 1934; Mackeprang 1952; Salin 1895; Sjøvold 1988, 1993). 

Produksjonsmetode: Metoder som kan ha vært brukt i produksjonen av relieffspenne og 

brakteater har også vært et tema i forskningen (for eksempel Axboe 1982; Axboe og Arrhenius 

1982). 

Ikonografi og funksjon: Motivene på brakteater og relieffspenner har hatt en fremtredende 

plass i forskningen (for eksempel Hedeager 2004; Hougen 1967; Kristoffersen 1995, 2000; 

Straume et al. 2005). Relieffspenner har hatt en praktisk funksjon med å holde drakten sammen. 

Men i 1995 og 2000 skrev Siv Kristoffersen (1995; 2000:209) om at dyreornamentikken ble 

gitt mening i seg selv av de som kjente den. Meningen kunne variere fra hva slags gjenstand 

ornamentikken forekom på og til hvilken kontekst den inngikk i; for eksempel allianser eller 

gravritualer. Hun mener at dyrestil kan ha blitt et uttrykk for germansk identitet i forhold til den 

romerske (Kristoffersen 2000:209), og at bruken av dyrestil legitimerte den sosiale strukturen i 

et samfunn med mobil sosial struktur. Lotte Hedeager (2004) knytter dyrestilen opp mot en 

førkristen nordisk kosmologi med hamskifte og muligheten til å overskride grensen til en 

åndelig verden i fokus. 

Brakteatenes dekor er ofte fortolket som scener fra den nordiske mytologien (Hedeager og Lie 

1999:58).  

Reparasjon: Straume (2005:169) nevner reparasjonene på to relieffspenner fra Rogaland og 

Trøndelag. Hun anser skadene på relieffspennene som en konsekvens av spennenes størrelse og 
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tyngde. I en artikkel av Inge Særheim (2014:52) er det runene på reparasjonen på relieffspennen 

fra Rogaland som beskrives og oversettes. Ellers har ikke reparasjonene på smykker blitt 

tilgodesett med mer inngående forskning.  

2.4. Forskningsstatus for reparasjoner generelt  

I nyere tid har reparasjoner på arkeologisk materiale generelt blitt mer synlige i forskningen, og 

med litt annet fokus enn bare å konstatere at reparerte objekter hadde høy verdi. R. Dooijes og 

O. P. Neiuwenhuyse (2007) ga ut en artikkel om forhistoriske reparasjoner hvor både teknologi 

og den sosiale meningen til reparasjoner ble berørt. De argumenterte for at reparasjoner er 

viktige hendelser i et objekts livshistorie som kan belyse endringer i gjenstanders funksjon, 

verdi og symbolske betydning. I 2009 fulgte forfatterne opp med en artikkel som konsentrerte 

seg mer om håndverkeren bak reparasjonen (Dooijes og Nieuwenhuyse 2009). De poengterte 

at enhver reparasjon er et resultat av en håndverkers valg. Disse valgene ble tatt på bakgrunn 

av håndverkerens ferdighetsnivå, hva slags kunnskaper han hadde om materialet som skulle 

repareres og hvilke kulturelle verdier samfunnet han levde i hadde. Slik mener de at analyser 

av reparasjoner kan si oss noe om håndverkeren; hvorvidt det var en spesialist med kjennskap 

til materialet eller en amatør som reparerte kun for å kunne bruke gjenstanden videre uavhengig 

av hvordan den ble seende ut etter reparasjonen. Valg av hva som var egnet til å bli reparert, på 

hvilken måte det ble reparert og hvordan reparerte gjenstander ble behandlet videre kan si oss 

noe om perioden og samfunnet. 

I 2010 var forhistoriske reparasjoner og gjenbruk tema på konferansen Theoretical Archaeology 

Group UK. I etterkant ble det utgitt en samling tekster av foredragsholderne. De forskjellige 

reparasjonene som blir tatt opp i disse artiklene forklares med alt fra å skulle bevare en 

gjenstands funksjonalitet til endringer i livsstil, forsterkning av kulturell identitet og 

legitimering av makt (Jervis og Kyle 2012:3). 

Det er særlig reparert keramikk det er stor interesse rundt, kanskje siden dette anses som 

gjenstander som lettere kunne ha blitt erstattet med nye, hele gjenstander. I 2012 ga Pia 

Guldager Bilde og Søren Handberg ut en artikkel om reparert gresk keramikk. Forfatterne 

mener større mengder reparert materiale kan knyttes til kriseperioder (Bilde and Handberg 

2012:461). I 2013 kom en artikkel fra Spania som forsøkte å lage en systematisk oversikt over 

reparert keramikk over tid for å skape noen samlende kriterier og en felles terminologi som kan 

forenkle videre arbeider med reparasjoner. Forfatteren bruker eksempler fra hele verden, men 

særlig Spania og Sør Amerika (Buitrón 2013).  
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2.5. Konklusjon 

Som vist i dette kapittelet har det vært grundig forskning på typologi, kronologi, produksjon og 

funksjon på de forskjellige reparerte gjenstandskategoriene. Reparasjonene er som regel nevnt, 

og til en viss grad forsøkt forklart, men her kan en grundigere analyse av reparasjonene bidra 

med ny informasjon. At de ble reparert antyder at selve gjenstandene har vært spesielle for 

noen, siden det fantes andre måter å gjenbruke materialet på. I denne analysen vil jeg sette 

søkelyset direkte på reparerte gjenstander, uansett materiale. De fleste andre har tatt for seg èn 

type materiale og ikke sett etter sammenhenger og mønstre på tvers av dem. Jeg kommer også 

til å trekke inn reparasjoner som en hendelse i gjenstandens livshistorie, og i noen tilfeller 

fortidens bruk av sin egen fortid. Dette kommer jeg nærmere inn på i kapittel 3. 

Kapittel 3: Teoretisk rammeverk 
 

Som nevnt i kapittel 2 har gjenstandskategoriene jeg skal analysere tidligere vært i fokus i verk 

om typologi, kronologi og hvilken funksjon de kan ha hatt. Andre analyser har benyttet teorier 

om identitet eller tatt utgangspunkt i gjenstandenes symbolske roller. I min avhandling ønsker 

jeg å belyse selve reparasjonen på utvalgte gjenstander. Reparasjonen har skjedd en gang i 

gjenstandenes livsløp, og kan ha endret deres funksjon, mening og livslengde. Jeg ser det derfor 

som hensiktsmessig å benytte teorier om gjenstandsbiografier og the past in the past, eller 

bruken av fortiden i fortiden, i denne avhandlingen. Disse teoriene vil bli forklart mer inngående 

i avsnittene under. 

3.1. Gjenstanders biografi.  

Gjenstander i nyere forskning har blitt ansett som en aktiv pådriver som samhandler med 

mennesker og påvirker hendelser. Mennesker i et samfunn tilskriver gjenstander mening og 

funksjon, og disse kan endre seg over tid og rom og gi gjenstanden en form for biografi. Denne 

kan bli sterkt knyttet til personers biografi. Janet Hoskins (1998) har som antropolog gjort 

feltarbeid i Indonesia. Hun oppdaget at på direkte spørsmål til folk om å fortelle sin egen 

livshistorie så fikk hun bare en oppramsing av statistikker som hvor mange barn de hadde og 

hvilke seremonier de hadde deltatt i. Men da hun spurte om en gjenstand de eide fikk hun via 

gjenstandens historie også indirekte innblikk i personens liv, erfaring og menneskelige 

relasjoner (Hoskins 1998:2). Personens liv var så sammenknyttet til gjenstander at den enes 

livshistorie ikke kunne fortelles uten den andres. En biografisk tilnærming til gjenstander har 

fokus på å avdekke slike tett sammenflettede relasjoner mellom mennesker og ting (Joy 
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2009:542).  Arjun Appadurai (1986:3,17-18) argumenterer for at gjenstander via mennesker får 

sosiale liv på samme måte som mennesker. Han påpeker at gjenstandene tilegner seg en 

livshistorie over tid, fra deres «fødsel» (produksjonstidspunkt) til deres «død» (deponering). 

Gjenstander som sirkulerer i gavebyttenettverk og som bare er tilgjengelig for en lukket sfære 

som få har tilgang til vil kunne tilegne seg mer uforglemmelige historier og minner enn 

gjenstander som brukes daglig i ett og samme hushold (Appadurai 1986:22). Slike 

prestisjegjenstander kan sirkulere ut og inn av forskjellige kontekster og danne bånd med og 

mellom personer og grupper. Slik sosial samhandling fører til at gjenstander blir tillagt mening, 

ifølge Chris Gosden og Yvonne Marshall (1999:170). De skriver også at å eie slike gjenstander 

kunne ha vært et symbol på det kontaktnettverket som eieren måtte ha vært en del av for å få 

gjenstandene i sin besittelse. En gjenstand kan verdsettes på grunn av dens biografi (Gosden 

2005:198; Jones 2007:21), og på den måten overføre status til sin eier. Dette kan sammenlignes 

med dagens antikvitetsmarked hvor autentiske gjenstander verdsettes både for estetikken og 

kvaliteten men også kjent livshistorie som gjenstandens proveniens, funksjon og tidligere eiere. 

Kunnskap om slike detaljer kan øke gjenstandenes status, og den som har en eller flere slike 

gjenstander kan også oppnå økt status i visse kretser i kraft av å ha tilgang til og være eier av 

dem. Også når folk går på museum forventer de å se originale gjenstander. Publikum ville ikke 

ha hatt samme gleden ved å se utstilte kopier. Det er tanken på at de er ekte og fra en annen tid 

som tilfører gjenstanden en særlig aura og verdi.  

Igor Kopytoff (1986:66-67) argumenterte for at gjenstanders mening kan endre seg, for 

eksempel ved at gjenstanden sirkulerer fra en sosial gruppe til en annen via et byttenettverk 

eller plyndring. Den meningen gjenstanden hadde i sin opprinnelige kontekst kan fortsatt være 

kjent for de som tar den med seg inn i den nye konteksten, og være en del av gjenstandens 

biografi. Importerte varer kan også ha blitt raskt assimilert til den lokale kulturen og inngått i 

byttenettverk der. Gosden (2005:207-208) skriver at etter hvert som gjenstanden har fjernet seg 

fra opprinnelsesstedet kan gjenstandens opprinnelige funksjon og mening ha blitt ukjent, og 

gjenstanden bli ansett som en del av egen kultur heller enn noe som kom utenfra. En annen 

årsak til endret mening kan være at en gjenstand ikke lenger kan benyttes til sin primærfunksjon, 

for eksempel på grunn av slitasje eller en reparasjon. Likevel er den fortsatt i sirkulasjon og må 

derfor ha hatt mer enn èn mening for de som brukte den. En gjenstand kan ha hatt forskjellig 

mening for forskjellige personer og i forskjellige kontekster. De kan ha hatt flere betydninger 

samtidig i en bruksperiode. Ifølge Gosden (2005:197,199) kan vi tydeligere se hvilken 

betydning gjenstandene ble tillagt over tid ved å studere endringer i form, stil eller mening til 
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gjenstander hvis biografi (proveniens, bakgrunn, modifikasjoner) er godt kjent. Formålet med 

gjenstandsbiografier er å bli klar over de forskjellige lagene med mening en gjenstand har hatt 

i løpet av sin livshistorie og belyse den sosiale prosessen som ligger bak endringen av mening 

(Gosden og Marshall 1999:170). Gosden og Marshall (1999:170) mener at på den måten kan 

en gjenstand bli forstått ikke bare på ett spesifikt tidspunkt i sin livssyklus, men vi får en helere 

forståelse av gjenstanden og samfunnet i lys av endringer og akkumulert livshistorie via 

personer og hendelser. Ved en analyse av gjenstanders biografi er det viktig å få med flere 

momenter enn bare produksjon (fødsel) og deponering (død). Det har skjedd mye mer midt 

mellom som man kan ane ved å se på bruksspor, reparasjoner og lengden gjenstanden har vært 

i bruk på. Noen gjenstander har en biografi som strekker seg over flere generasjoner. 

Et lag som kan bli tilført en gjenstands biografi skyldes håndverksteknikker benyttet av 

spesialister. Alfred Gell (1992:44) anvender begrepet «the enchantment of technology» for å 

beskrive hvordan kompliserte teknologiske prosesser kan oppfattes som magi for de som ikke 

kjenner dem. Dette kunne gi selve gjenstandene som kommer ut av prosessen et magisk lag.  I 

kraft av dette kunne slike gjenstander opparbeide seg en såkalt «halo of resistance» (Gell 

1992:46-49). Det vil si at i kraft av å være uoppnåelige for folk flest, både fordi de var laget av 

sjeldent materiale og fordi teknologien bak ikke var kjent og derfor ble fortolket som magi, så 

sirkulerte de i en sfære bare noen få hadde tilgang til. Folk ville ha oppfattet håndverkeren som 

en med spesielt gode ferdigheter og magisk kunnskap (Gell 1992:54-59); en spesialist. Å ha 

kontakter til slike håndverkere ga en indirekte kontakt til magien bak gjenstandene. Dette kunne 

ha gitt prestisje i et samfunn. Yvonne Marshall (2008:63-65) kaller slike gjenstander for 

inscribed objects. Det vil si at de allerede på produksjonstidspunktet var regnet som gjenstander 

med mening som ga prestisje og makt, på grunn av materialet de var laget av og 

vanskelighetsgraden ved å lage dem. Marshall skiller inscribed objects fra lived objects som 

var mer hverdagslige gjenstander. De kan også bli tilskrevet mening, men de må oppnå det 

gjennom sosiale handlinger. 

Gjenstander kan tilegne seg flere lag med sosial, økonomisk, magisk og symbolsk mening. Alle 

de forskjellige lagene vil være en del av gjenstandens biografi. Det er grunn til å tro at noen 

særegne og lange livshistorier betydde at gjenstandene ikke lenger ville sirkulere i et 

byttenettverk. Ved sin tilegnede historie kunne de gjenkalle minner om tidligere seremonier de 

hadde vært en del av og personer de hadde tilhørt. Alle disse lagene tillagt en gjenstand gir den 

en effekt; agency. Det vil si at gjenstanden blir en aktiv agent som påvirker menneskers tanker 

og handlinger ved at de får visse assosiasjoner og minner når de ser gjenstanden (Gell 1998:16-
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19; Wobst 2000:47). Slike gjenstander vil kunne være viktige for å minnes fortiden, legitimere 

samtidens maktforhold og opprettholde identitet (Lillios 1999:249). Det er sannsynlig at slike 

gjenstander ble tatt godt vare på og ført i arv gjennom generasjoner heller enn å bli deponert 

ved den første eierens død.  Slike arvestykker kan ha vært uavhendelige for en person, slekt 

eller gruppe (Weiner 1992:6,26,36). Jody Joy (2009:543) anser det som sannsynlig at 

oppfattelsen av en slik gjenstand vil bli påvirket av samtidens holdninger og tanker om fortiden, 

og av hvordan gjenstandens fortid og biografi fortolkes. Dette kommer jeg nærmere inn på i 

neste avsnitt. 

3.2. Bruken av fortiden - i fortiden 

Richard Bradley (2002:52) påpeker hvordan alle blir født inn i en verden hvor en viss materiell 

kultur allerede er tilstede og er tillagt mening. Mennesker i forhistoriske samfunn kom stadig i 

kontakt med sin forhistorie gjennom landskap som hadde blitt formet av mennesker (bosetning, 

gravhauger og andre monumenter) eller gjenstander som fortsatt var i bruk flere generasjoner 

etter at de hadde blitt produsert (Bradley 2002:8,52-53,113). Andrew Jones (2007:28) 

argumenterer for at både gjenstander og monumenter over tid kan ha blitt fortolket på en ny 

måte og fått en endret mening, men de ville samtidig ha knyttet til seg minner om tidligere tider 

og mennesker. Han mener at minnene kan bestå av flere lag, og hva som minnes kommer an på 

hvem som ser gjenstanden og i hvilken kontekst. I møte mellom gjenstand og person erfarer 

personen minner via gjenstanden. Som tidligere nevnt er materiell kultur varig og har ofte en 

levetid lenger enn mennesker.  Gjenstanden kan fremkalle minner om tidligere personer, 

hendelser og tradisjoner ved at den er en link til fortiden (Jones 2007:22,24-25). Å bruke 

arvestykker i seremonier, eller gjenbruke en gravhaug til å gravlegge sine egne døde i binder 

nåtiden sammen med fortiden (Jones 2007:3). Siden gjenstanders biografi kan være så tett 

knyttet til personer at de nærmest er en del av dem vil eiere av slike gjenstander ha en 

tilknytning til forfedre og fortiden. Gjenstander kan symbolisere tidligere personer eller deres 

maktposisjon. Anette Weiner (1992:6) bruker regalier som et eksempel. Ved å ta på seg kronen 

tar man også på seg makten til en dronning eller konge og viser at man er mer enn bare seg selv. 

Man tar på seg selve rollen dronning/konge. Seremonielle gjenstander kan ha samme effekten. 

Man tar på seg forfedrenes berømmelse, rang og autoritet. Det er selve gjenstanden som gir 

gjenstandens eier den retten. 

Gjenstander som har vært i en gruppe eller families eie over flere generasjoner er gjennomsyret 

av minner og historier som gjør dem uavhendelige for deres eiere. Ifølge Weiner (1992:33) kan 
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det å være knyttet til forfedre og fortiden via slike gjenstander ha en politisk fordel. Dette 

forklarer hun med at gjenstandene ikke vil være en del av sirkulasjonen av varer i et samfunn, 

men holdes utenfor. I et samfunn med mye endringer og usikkerhet kan det å holde fast ved 

gamle og kjente tradisjoner, gjenstander, kontakt til fortiden og forfedre være det som gir 

mennesker en følelse av faste holdepunkter og trygghet. Dette kan være med på å legitimere 

gamle maktstrukturer. Dersom noen i et slikt samfunn ønsker å skape endring, for eksempel i 

form av en ny leder, kan det være nødvendig å forkle endringen. Ved å knytte endringen til 

tidligere ledere og forfedre kan man legitimere et maktskifte. Gjenbruk av gjenstander som har 

vært tilstede over generasjoner og som er bærere av historier om tidligere ledere og seremonier 

kan skape en illusjon om en permanent verdensorden (Weiner 1992:7-11). Dette er en form for 

«changing whilst staying the same», som Jones (2007:98) beskriver.  På grunn av denne 

tilknytningen gjenstander har til fortiden er det nødvendig at de er autentiske. Weiner (1992:36-

37) påpeker at det å inneha en helt ny gjenstand av samme materiale, form og kategori, men 

som ikke har en kjent biografi, ikke behøver å gi den samme type status. Det er gjennom en 

gjenstands bruksspor at en gjenstands biografi kan leses (Jones 2007:21).  

Selv om slike gjenstander anses som uavhendelige og holdes utenfor et byttenettverk, er det 

andre krefter som truer med å skille dem fra sine eiere. Gjenstandene kan bli utsatt for 

plyndring, personer kan bli presset til å gi de fra seg gjennom en politisk manøver eller 

gjenstanden utsettes rett og slett for tidens tann (Weiner 1992:6). Det siste er uunngåelig. Alle 

gjenstander går gjennom en prosess hele livet med fysisk forfall. Denne prosessen kan ikke 

stoppes, men den kan utsettes med måten man behandler en gjenstand på. Hvis den brukes 

sjelden utsettes den for lite slitasje. Når den til slutt likevel begynner å vise tegn på forfall kan 

gjenstandens liv fortsatt forlenges ved å pusse, slipe eller reparere den. Weiner (1992:38) 

påpeker at slike merker som patina eller reparasjoner er bevis på at gjenstanden har levd et langt 

liv. Slike spor kan styrke heller enn svekke gjenstandens verdi (Jones 2007:21; Weiner 

1992:38). At det har blitt brukt ressurser på å reparere enkelte gjenstander antyder at disse 

individuelle gjenstandenes biografi var viktig (Bradley 2002:57).  

Selv etter at gjenstanden er tatt helt ut av sirkulasjon ved at den blir deponert fortsetter den å 

vedvare, både fysisk og ved at mennesker husker den og vet hvor den ligger (Jones 2007:84).  

3.3 Kort oppsummert 

Ved å fokusere på gjenstandenes mulige endrede mening og funksjon etter en reparasjon ser 

jeg for meg å kunne belyse menneskenes forhold til akkurat disse gjenstandene, hvilken status 
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disse gjenstandene hadde før og etter reparasjonen, samt mulige årsaker til hvorfor akkurat disse 

gjenstandskategoriene var utvalgt til å få en forlenget levetid.  

Kapittel 4: Materialet 

Jeg har valgt å analysere reparerte glass, bronsekar, spannformede leirkar, en relieffspenne og 

en brakteat fra Rogaland. Utvalget mitt utgjør til sammen 28 reparerte gjenstander. To 

spannformede leirkar ligger i samme grav og blir derfor beskrevet sammen i denne oversikten. 

Jeg presenterer gjenstandene i underkapitler ut i fra hvilket materiale de er laget av. Jeg gir en 

forklaring på hvordan hvert materiale har blitt produsert for å skape en forståelse av hvor 

komplisert det ville ha vært å lage nytt, og hvordan reparasjonsmetoden måtte tilpasses 

materialets egenskaper etter produksjon. Etter presentasjonen av hver enkelt gjenstand gjør jeg 

en vurdering av hvilket ferdighetsnivå hver enkelt reparasjon kan ha krevd, og hvorvidt 

reparasjonen endret gjenstandens mulige funksjon. 

4.1. Glass 

Glassene fra folkevandringstid som er funnet i Norge er delt i tre grupper; begre, skåler og 

glassbegre formet som horn (Aasheim 2007:17; Straume 1984:11). Glassene er ofte dekorerte, 

enten ved sliping (fasettslipte glass), trådpålagte mønstre eller ved å legge to lag glass med 

forskjellig farge oppå hverandre og slipe mønstre i det øverste laget så den underste fargen 

kommer frem (overfangsglass) (Aasheim 2007:17; Straume 1984:13-14). Glassene opptrer som 

oftest i graver, men også som boplassfunn (Aasheim 2007:17). Jeg har med seks reparerte glass 

fra graver i Rogaland i min analyse. Av disse er det både begre, skåler og horn. Ett glass, S1494 

fra Tu, står beskrevet som reparert i Straumes (1984:86 i katalogen) avhandling. Hun skriver at 

begeret har rester etter naglehull, men jeg kunne ikke se noen slike hull ved min observasjon. 

Begeret er nå restaurert, og hullet kan ha blitt borte under dette arbeidet. Hullet står ikke nevnt 

i Unimus, og jeg har derfor valgt å ta dette glasset ut av analysen. 

4.1.1. Produksjon 

Det krever stor håndverksmessig kunnskap og teknisk ferdighet å lage glass. Glass fra 

jernalderen kalles soda-kalk-silika-glass. De var sammensatt av en nettverksformer som 

vanligvis var silikat (sand, kvarts), en nettverksmodifikator i form av flussmiddelet soda (aske), 

og kalsium (kalk) som nettverksstabilisator. Nettverksformerne danner et nettverk av kjemiske 

bånd, mens nettverksmodifikatoren endrer nettverksstrukturen. Soda senker smelte-

temperaturen til silikat, noe som forenkler prosessen med å lage glass. Nettverks-stabilisatoren 

gjør glasset hardere og mer vanntett, men for mye kalk vil øke smeltetemperaturen igjen, og 
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kan gjøre glasset ugjennomskinnelig. I tidlig glassproduksjon har kalk antagelig ikke blitt 

blandet inn bevisst, men fulgt med som en urenhet i de andre råvarene, for eksempel fra skjell 

i sand (Frank 1982:1,7,10; Hayward 1971:99; Henderson 1985:270-277; Hodges 1989:54,55; 

Näsman 1984:17,18; Straume 1984:8). Andre råvarer kan tilsettes for å farge glasset. Selve 

smeltingen av råvarene til en glassmasse skjer i to omganger. Først ved lavere temperatur, såkalt 

sintring. Dette er en halvveis gjennomført smelting. Deretter gjøres selve hovedsmeltingen ved 

rundt 700-1000 grader. Glassmassen avkjøles raskt så den ikke krystalliserer seg. Om denne 

prosessen går for sakte blir ikke glasset blankt. Men denne raske avkjølingen fører til stress i 

glasset. Da blir glasset sprøtt og sprekker fort. Derfor må glasset varmes opp en tredje gang til 

ca 500 grader og så gradvis kjøles ned. Da forsvinner spenningene i glasset. Glasset blir hardt 

i stedet for sprøtt (Frank 1982:10,14; Henderson 1985:270,272). Ferdig glassmasse kan varmes 

opp og bearbeides, enten ved frihånds glassblåsing, eller formblåsing (Hodges 1989:56-59; 

Näsman 1984:19; Straume 1984:7-8). Til slutt dekoreres glassene. Glassene i mitt materiale ble 

enten fasettslipt eller pålagt tråder. 

4.1.2. Reparasjoner 

Glassene i analysen er reparert ved at beslag er festet med nagler på tvers over en sprekk eller 

et brudd, og holder glasset sammen. På noen går beslaget rundt hele randen. Beslagene er av 

edelmetall og ofte dekorert. Håndverkeren som reparerte glassene har boret huller i glassene 

for å få festet beslagene med nagler. Å bore i glass er en vanskelig operasjon og kan føre til at 

hele glasset nærmest sprenger. Håndverkerne må ha visst dette og har funnet en metode for å 

unngå å ødelegge glasset. Men på flere av glassene kan man se tydelige sprekker ut fra hullene. 

Eldrid Straume (1984:67-68) tror at håndverkerne kan ha brukt en metode som ligner en 

benyttet i nyere tid. Da legges vokskake rundt stedet det skal bores før parafin helles i en 

fordypning laget i voksen. Voksen skal isolere glasset mot varmen forårsaket av friksjonen ved 

boringen, parafinen skal hjelpe boret å gli lettere. Dette minsker faren for at glasset sprenger. I 

en grav på Vestly, Time, er det funnet både et reparert glass og et jernbor med tilsvarende 

størrelse som de borede hullene i glasset. På grunn av verktøyet som ligger i graven er den 

gravlagte personen fortolket som en gullsmed (Fredriksen et al. 2014:128-129; Møllerop 

1961:7). De borede hullene vil ha gjort glassene utette og uegnet for å inneholde væske om 

reparasjonen var gjort lenger ned enn akkurat rundt munningen. Straume (1984:68,69) mener 

derfor det er sannsynlig at det er brukt et tetningsmiddel. Hun foreslår organisk materiale som 

voks eller harpiks. På Kvassheimbegeret (B5343) har hun observert rester av et mørkebrunt 

stoff mellom glassveggen og beslag som kan tenkes å ha vært tetningsmiddel, men dette er 

svært usikkert da stoffet ikke er analysert. Glassbegeret fra Rimestad (S4268) hadde et 
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dekorbånd rundt munningen, men det er ikke spor etter borede hull i glasset. Dette antyder at 

lim kan ha vært brukt for å feste båndet. Det er også funnet rester etter tetningskitt i to av 

gravene med reparerte gjenstander (S4372c, S2371o). Dette tror man kan ha sittet i kar av 

organisk materiale som har gått i oppløsning (Nordby 2012:77), det er ikke usannsynlig at ideen 

ble overført til å tette hullene i reparerte glass. I det reparerte glasshornet B350 ble det funnet 

rester etter et «brunt, seigt fluidum» (Unimus u.å.) så enkelte reparerte glass har åpenbart kunnet 

inneholde en slags væske etterpå. 

4.1.3. Glassene i analysen 

Jeg presenterer her måten de seks glassene fra graver i Rogaland har blitt reparert på, og gjør 

en vurdering av hvilket ferdighetsnivå håndverkeren som reparerte det kan ha hatt, og hvorvidt 

glassets evne til å inneholde væske har blitt endret som følge av reparasjonen. 

1. Drikkehorn fra Skadberg (B350) 

Reparasjon: Hornet var ifølge gjenstandsdatabasen Unimus opprinnelig helt, men ble knust 

under utgravningen. Det foreligger nå i 2 større deler, samt at noen glassbiter mangler.  

På den øverste delen av hornet er det boret tre hull på den ene siden av glasset. Det ene er 2 cm 

fra toppen av randen. Det neste er 2,2 cm til venstre for dette, på samme høyde. Her ser det ut 

som om det kan sitte igjen en rest av en nagle. Det siste er 9 mm til venstre igjen. Mest 

sannsynlig har det vært huller på andre siden også, men der mangler et stort stykke av glasset. 

Disse hullene må man anta at har vært brukt til å feste et beslag rundt randen med. Beslaget har 

gått tapt. 10 cm nedenfor disse tre hullene er en rekke uregelmessig plasserte hull. Da hornet 

var intakt vil dette ha tilsvart den midtre delen. På samme side av glasset som de tre hullene 

øverst på glasset er det to hull med to cm avstand. Det til høyre er plassert noe høyere enn det 

andre. På motsvarende side av glasset, ca 2 cm høyere opp, er det to hull til med 3,2 cm avstand. 

Det ene hullet ser ut til å inneholde rester etter en nagle. Her mangler en del av glasset, så det 

kan ha vært flere hull her. Disse hullene har mest sannsynlig blitt boret på hver sin side av en 

sprekk i glasset. Et beslag har trolig blitt festet ved hjelp av nagler mellom to hull og på den 

måten holdt sprekken sammen. Et eksempel på dette kan ses på S1526 hvor både beslag og 

nagler fortsatt er tilstede. 

På den nederste delen som er igjen av hornet er det to hull på hver sin side av en dekorativ 

«hempe». Det kan se ut til at det sitter igjen rester en nagle i det til høyre. Begge hullene er på 

samme side av glasset. Det er ingen hull på den andre siden. På grunn av den dekorative 

«hempen» kan det ikke ha vært et beslag rundt glasset som rundt randen akkurat her, men 
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glasset har knekt av et par cm over hullene. Det kan ha vært boret flere hull over disse to, der 

det nå mangler glass, og beslag kan ha vært festet mellom de manglende og de gjenværende 

hullene. Om det har vært en svakhet der fra før kan det forklare hvorfor glasset knakk av akkurat 

der ved utgravningen. 

Ferdighetsnivå: Man skal ha en viss kunnskap om 

glass for å kunne borre i det. Men det går likevel tre 

lange sprekker som en stjerneform ut fra det ene 

hullet på den øverste delen av hornet. Dette må ha 

skjedd på grunn av boringen. Det er likevel et godt 

gjennomført håndverk, da de fleste reparerte 

glassene har sprekker fra flere av hullene. 

Funksjon etter reparasjon: Hvis hornet har vært 

brukt til å inneholde væske skulle man tro 

funksjonen ville måtte ha blitt endret etter 

reparasjonen. De øverste hullene kunne man 

unngått ved ikke å fylle hornet til randen, men 

hullene på midten ville ha lekket væske. Men da 

hornet ble funnet i gravkammeret var det fylt med 

en brun, tyktflytende væske. Dette betyr at 

reparasjonen ikke har vært til hinder for å bruke det  

som før. Det er derfor sannsynlig at det har blitt 

brukt tetningsmiddel rundt hullene. Dette kan ha vært for eksempel voks eller harpiks (Straume 

1984:68). 

2. Glassbeger fra Kvassheim (B5343i) 

Reparasjon: Det er kun noen få biter igjen av glassbegeret. Den største biten er av underdelen 

av glasset. Det ender i en spiss bunn. Her sitter en rest av et vertikalt bånd av forgylt sølv. 

Båndet er dekorert med halvmåner med en sirkel inne i seg som går parallellt på to motstående 

rader. Halvmånene vender åpningen mot hverandre.  

Jeg baserer beskrivelsen av beslaget og restene etter båndene på Straume (1984:61,62) sin 

observasjon da jeg ikke hadde tilgang til disse. Tilhørende begeret er det funnet rester av beslag 

dekorert med Stil I, og kramper av sølv. De bevarte delene tilsier at det har vært ett beslag langs 

randen, ett langs bunnen og to vertikale bånd. De vertikale båndene har trolig gått fra randen 

Figur 1: Glasshorn fra Skadberg (B350). Den øverste 
delen av hornet. Nederst til høyre ser man et 
reparasjonshull som det stråler sprekker ut fra. Foto: 
Kristin Bakken. 



20 
 

og under glassets bunn hvor de har krysset hverandre og deretter gått opp igjen til randen på 

andre siden. Det skal også være en bit med et naglehull som kan ha sittet på undersiden av 

glasset for å holde de kryssende båndene på plass.  

Ferdighetsnivå: Reparasjonen vil ha vært 

godt synlig, men kamuflert som en 

dekorasjon gjort av et materiale ikke alle 

hadde tilgang til. Arbeidet er utført i en 

lokal stil som går igjen på spenner og 

spannformede leirkar man tilskriver en 

lokal spesialisttradisjon innenfor 

håndverk. Dette vil ha knyttet en 

importert gjenstand til den lokale 

kulturen. 

 

Funksjon etter reparasjon: Hvis det har vært boret i bunnen av glasset som antydet av 

beslaget med naglehull, kan dette ha svekket glassets evne til å inneholde væske. 

3. Glassbeger fra Vasshus (C3301) 

Reparasjon: Glasset er delt i to og mangler betydelige deler. De to gjenværende delene har åtte 

synlige hull etter boring. Fem av hullene sitter på den øverste delen, tre på den nederste. Glasset 

har knekt akkurat på midten der et eventuelt beslag ville ha vært, så det kan antyde at glasset 

har hatt sprekker eller svakheter der som måtte repareres. Det er bevart en liten nagle av sølv i 

ett av hullene i den øverste delen. Glasset skal opprinnelig ha hatt spor etter sølvbeslag (Straume 

1984:90).  

Ferdighetsnivå: Kun ett av hullene har tydelige spor etter sprekker rundt hullet som må ha 

skyldtes boringen i glasset. De andre er håndverksmessig godt utført uten tegn til sprekker 

rundt. 

Funksjon etter reparasjon: Reparasjonen er gjort på midten av glasset. Om ikke hullene etter 

reparasjonen har blitt dekket med et tetningsstoff som har gjort glasset fullstendig tett igjen kan 

ikke glasset ha blitt brukt til å inneholde væske. 

 

Figur 2: Glassbeger fra Kvassheim (B5343i). En liten rest av båndet 
som var en del av reparasjonen sitter igjen nederst på glasset. 
Foto: Ukjent, Universitetsmuseet i Bergen. 
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Figur 3: Glassbeger fra Vasshus (C3301). To av reparasjonshullene på bildet er uten sprekker, mens det tredje er det  tydelige 
sprekker rundt. Foto: Kristin Bakken. 

4. Glasskål fra Hogstad (S1526) 

Reparasjon: Rundt randen er det rester etter et 1,7 cm bredt forgylt beslag. Det er dekorert i 

stil I. Beslaget er festet fire steder ved hjelp av små forgylte beslag som går over randen fra 

innsiden og ut på utsiden. Disse fire beslagene har ulik størrelse. Det største er 2,5 cm langt på 

utsiden og er festet med to forgylte nagler. Hver av disse er på hver sin side av en stor sprekk i 

glasset under dette beslaget, slik at det kan se ut som om dette er den opprinnelige reparasjonen. 

Beslaget som går rundt randen av skålen er til pynt, eller kanskje for å stabilisere glasset. De 

tre andre små beslagene som holder det store på plass er plassert symmetrisk i forhold til 

hverandre og dekker ingen sprekker, andre enn de som ser ut til å være forårsaket av boringen 

i glasset. De er mindre enn det første av de små beslagene; henholdsvis 1,1 og 1,3 og 1,6 cm 

lange på utsiden av skålen. På siden av glasset, litt nedenfor den største av små-beslagene, er 

det boret to hull på hver sin side av en sprekk. Både naglene i hullene og beslaget mellom dem 

sitter fortsatt på glasset. På innsiden sees en plate mellom naglen og glasset på begge sider av 

sprekken. Lenger ned på siden finnes to hull til på hver sin side av en sprekk. Det ene hullet er 

i bunnen av skålen. Her mangler både nagler og beslag, men man må kunne anta at de har vært 

like som på reparasjonen lenger opp på siden av skålen. 
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Figur 4: Glasskål fra Hogstad (S1526). Et dekorert bånd har gått rundt hele randen, festet med beslag som er naglet fast i 
glasset. Nedenfor beslaget synes en annen reparasjon. To hull er boret på hver sin side av en sprekk i glasset, og et beslag er 
festet mellom hullene. Foto: Kristin Bakken. 

Ferdighetsnivå: Det er sprekker rundt nesten alle de borede hullene, unntatt de to hvor beslaget 

sitter igjen i. Det er gjort forsøk på å få reparasjonen til å se symmetrisk ut og dekke den til som 

dekor. Det er brukt reparasjons-materialer av høy verdi og som er dekorerte. Materialet kan 

tyde på et spesialist-verksted, men håndverkeren kan ha vært ukjent med å jobbe med glass, 

slik at hullene fikk sprekker rundt. 

Funksjon etter reparasjon: De borede hullene nederst på siden kan ha gjort skålen uegnet til 

å ha væske om ikke hullene ble tettet med harpiks eller annet.  

5. Glassbeger fra Rimestad (S4268 a og b) 

Reparasjon: Det er boret fire hull jevnt rundt randen på glasset. Det er tilsvarende hull på det 

ene beslaget av forgylt sølv. Beslaget har trolig vært festet rundt randen av begeret, man kan 

tydelig se slitasjemerker på glasset etter beslaget. Beslaget er i Stil I og nært beslektet med den 

på beslaget på Vestly-begeret og Snartemosverdet (Møllerop 1961:12). Tre andre steder lenger 

ned på glasset fins det to og to borede hull på hver sin side av en sprekk, til sammen seks hull. 

Det er sannsynlig at det har sittet små beslag festet til disse hullene for å holde sprekkene 

sammen. I tre av hullene ser det ut til å sitte igjen rester etter naglen. Det er usikkert om det 
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andre beslaget som er funnet faktisk hører til glasset. Det er ikke funnet spor etter hull til nagler 

på dette.  

 

Figur 5: Glassbeger fra Rimestad (S4268a). To og to hull er boret på hver sin side av sprekker. Det har trolig vært festet beslag 
mellom disse. Langs randen er det boret hull som har holdt fast et dekorert bånd. Foto: Kristin Bakken.

 

Figur 6: Rester etter det dekorerte båndet som har sittet rundt randen. Det er tydelige spor etter hullene som naglene har 
sittet i. Foto: Terje Tveit, Arkeologisk museum, UiS. Bildet er bearbeidet av forfatteren. 
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Ferdighetsnivå: Godt utført håndverk. Det er ikke stjerneformede sprekker ut fra noen av de 

borede hullene, som det er på de fleste andre glassene. 

Funksjon etter reparasjon: Noen av hullene er forholdsvis langt ned på glasset, så med mindre 

hullene er tettet med et tetningsmiddel ville glasset ha lekket væske. 

6. Glassbeger fra Vestly (S8635m og n) 

Reparasjon: Da glasset var svært skjørt valgte jeg å ikke ta det ut av esken, men basere meg 

på Straumes observasjoner av selve glasset. Det er boret tre naglehull langs munningen. Dette, 

sammen med to kramper av forgylt sølv, har holdt beslaget på plass langs randen (Straume 

1984:93). Beslaget er i gullblikk og dekorert i Stil I. Ornamentikken er nært beslektet med den 

på beslaget til Rimestadglasset, men også Snartemosverdet (Unimus u.å.). Beslaget har fem hull 

med jevne mellomrom som tilsvarer de borede hullene på glasset i størrelse. Lenger ned på 

glasset finnes åtte parvis stilte hull som har hatt mindre beslag av sølv mellom seg. Det finnes 

noen rester av disse beslagene, og to naglehull har fortsatt rester av nagler i seg (Straume 

1984:93). I følge Møllerop (1961:14) var dette glassbegeret omkring 150 år gammelt ved 

deponering. 

 

Figur 7: Glassbeger fra Vestly (S8635). Fire av de borede hullene i glasset. I det til venstre sitter en liten del av en nagle igjen. 
Foto: Kristin Bakken. 
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Ferdighetsnivå: Av de hullene jeg kunne se uten å snu på glasset så jeg ikke spor etter sprekker 

som skyldtes boring av reparasjonshull. Straume nevner heller ikke slike sprekker. Det kan tyde 

på at boringen var utført av en erfaren og dyktig håndverker. 

Funksjon etter reparasjon: Noen av hullene er plassert langt ned på siden av glasset, så om 

ikke disse hullene er tettet med tetningsmiddel ville glasset vært utett og ikke kunne brukes til 

å inneholde væske. 

4.1.4. Oppsummering 

Vi vet ikke sikkert om glassproduksjon var en kjent teknologi i Norge i folkevandringstid eller 

ikke (Ingemark 1995). Men uansett så ville det ha vært en svært krevende jobb å bore hull i 

glass uten at de sprakk. De forgylte beslagene tyder på at håndverkeren, eller bestilleren av 

reparasjonen, hadde tilgang til et sjeldent materiale som var dekorert av en spesialist. Funksjon 

som beholder for væske kan ha vært ivaretatt ved å dekke reparasjonshullene med 

tetningsmasse. 

4.2. Spannformede leirkar 

Spannformede leirkar er en type keramikk som bare ble produsert i Norge i folkevandringstid. 

De er unike i både form og produksjonsmåte. De har flat bunn og svakt buet vegg. Noen er uten 

dekor, men de fleste ble dekorert over deler eller hele veggen, noen også under bunnen. 

Spannformede leirkar har blitt funnet i varierte kontekster som graver, hus, bosetning, huler, 

hellere og naust (Fredriksen 2006:126; Magnus 1980:276; 2012:19). De har blitt funnet 

hovedsakelig langs kysten i Sør- og VestNorge, fra Vest-Agder til Sogn og Fjordane 

(Fredriksen et al. 2014:120). I materialet fra Rogaland er det 12 reparerte leirkar.  

4.2.1. Produksjon 

Keramikkproduksjon krever at håndverkeren har kunnskaper om alle de involverte prosessene: 

fremskaffe brukbar leire og magring, kunne lage en passende blanding av dem tilpasset 

keramikkens bruk, formgiving, eventuelt dekorering og korrekt tørking og brenning. De 

spannformede leirkarene skiller seg ut fra annen keramikk ved å være laget av asbest eller 

kleberstein tilsatt noe leire for å binde asbesten eller klebersteinen sammen (Fredriksen et al. 

2014:122; Kleppe og Simonsen 1983:18; Magnus 2012:18). Analyser anslår at de er laget av 

20-25% leire og 65-80% asbest (Kleppe og Simonsen 1983:18) Dette anses som så uvanlig at 

noen vegrer seg for å kalle det vanlig keramikk, som vanligvis er laget av større mengde leire 

med noe magring i (Magnus 2012:18; Rolfsen 1974:109).  
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Fremstillingen av formen til karene skiller seg også ut fra annen type keramikk. Det vanlige er 

å håndforme en klump med eltet leire ved hjelp av for eksempel pølseteknikk (Engevik 2002:49; 

Hodges 1989:25-26). De spannformede karene har antageligvis blitt kjevlet ut til en veldig tynn 

flate, og deretter rullet over en blokk med den ønskede formen. Sidene har overlappet hverandre 

og dannet en søm. Deretter ble bunnen satt på som en ekstern del. Karet ble trolig dekorert ved 

hjelp av kam, fingernegler eller stempler mens det fortsatt satt fast på blokken. Til slutt ble karet 

løsnet fra blokken og brent (Kleppe og Simonsen 1983:24-34). 

Produksjonen av karene har blitt knyttet til høystatus metallhåndverkere blant annet gjennom 

funn av små mengder gull og arsenikk i leirblandingen. Det finnes også spannformede leirkar 

med lik dekor som noen gullbrakteater (Fredriksen, et al. 2014:124-127,130,132), noe som også 

knytter produksjon av spannformede leirkar og metallgjenstander sammen.  

4.2.2. Reparasjoner 

Det var Bente Magnus (1980) som samlet og grupperte forskjellige typer reparasjoner hun 

hadde observert på spannformede leirkar. Totalt fant hun at 5% av rundt 600 kar fra gravfunn 

hadde blitt reparert før deponering (Magnus 1980:277). Magnus observerte fire typer 

reparasjoner på leirkarene. To av dem er brukt på materialet i analysen. Den første av disse går 

ut på å lage et nytt skår av leire som festes gjennom borede hull rundt stedet hvor et skår er slått 

ut. Den andre metoden brukt på analysematerialet består i å feste jernkramper eller nagler over 

en sprekk for å holde den sammen. Dette er en metode som kan minne om den brukt på glass. 

 

4.2.3. De spannformede leirkarene i analysen 

 

7. Spannformet leirkar fra ytre/indre Lima (S1440) 

Reparasjon: Ett stort skår har falt av randen på karet. Det spannformede leirkaret har blitt 

lappet med et reparasjonsskår av ny leire. Dette skåret er nå i flere biter. For å feste dette nye 

skåret har det blitt boret 8 hull på ca. 3 mm i diameter rundt hullet etter skåret som er slått av. 

En ny klump med magring og leire har blitt laget og festet over tomrommet etter skåret og de 

borete hullene. Leiren har blitt dyttet inn i hullene utenfra slik at det har dannet seg små knotter 

som kan ses på deler av reparasjonsskåret. Man kan se at reparasjonsskåret har blitt festet på i 

våt tilstand fordi dekoren på karet har satt avtrykk på undersiden av det. Derfor kan man se 

akkurat hvor hver bit av det nå fragmenterte reparasjonsskåret har sittet. På utsiden av 

reparasjonsskåret har karets dekor blitt gjenskapt. Deretter må karet ha blitt brent på nytt. Karet 

har ett reparasjonsskår til, som ser ut til å ha blitt satt på fra innsiden av karet. Det er buet slik 
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at det tilsvarer både en del av bunnen og en del av veggen, og må ha sittet i overgangen bunn-

vegg. Skåret har lignende knotter eller tapper som det andre reparasjonsskåret. Karets bunn er 

rekonstruert, så det er ikke mulig å se reparasjonshull. 

 

 

Figur 8: Spannformet leirkar fra ytre/indre Lima (S1440). Karet har vært reparert ved at et nytt skår har blitt satt på i våt 
tilstand. Leiren har blitt klemt inn i de borede hullene i karet. Dette har satt spor som små tapper på de bitene av 
reparasjonsskåret som har knekt av. De har også spor etter dekoren på karet på baksiden. Foto: Kristin Bakken. 

 

Ferdighetsnivå: Reparasjonen har vært veldig diskret. Reparasjonsskåret har samme fare som 

resten av karet. Magringen med leire har fylt de borede hullene slik at de ble tildekket av samme 

materiale som resten av karet var laget av. Dekoren ble gjenskapt på utsiden. Karet vil ha sett 
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ut nesten som før det ble ødelagt. Å bore hullene ville ha krevd en viss ferdighet for at ikke 

karet skulle sprekke, og når karet ble brent på nytt var det fare for at den nye leiren kunne trekke 

seg sammen (Engevik 2002:64). Den som reparerte karet må ha hatt god erfaring med materialet 

og håndverket.  

Funksjon etter reparasjon: Reparasjonen er ganske høyt oppe på randen, men de laveste 

reparasjonshullene er boret nærmest midt på karet. Det andre reparasjonsskåret har dekket både 

bunnen og en del av den nederste veggen. På grunn av knottene på reparasjonsskåret må det har 

vært boret hull også her. Det er usikkert om karet har vært tett nok etter reparasjonen til å 

inneholde væske. 

8. Spannformet leirkar fra Tu (S1478).  

Reparasjon: 10 hull har blitt boret i en halvsirkel rundt en utslått del nederst på karveggen. 

Deretter er karet lappet med en ny bit leire som er satt på fra innsiden av karet. Leiren er dyttet 

på plass gjennom hullene slik at den har festet seg. Karet må deretter ha vært brent på nytt.  

 

 

Figur 9: Spannformet leirkar fra Tu (S1478).  Reparasjonen sett utenfra. Foto: Kristin Bakken. 
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Ferdighetsnivå: Sammenlignet med S1440 er 

metoden den samme, men hullene er boret med 

veldig ujevn avstand. To av de er så nær 

hverandre at de nesten har blitt ett hull. Fra 

innsiden kan man tydelig se reparasjonsskåret, 

det har ikke blitt jevnet ut godt nok slik at det 

går i ett med veggen. Fra utsiden har leiren 

antagelig gått helt gjennom slik at hullene ble 

tette og ikke syntes nevneverdig, men det ser 

ikke ut til at dekoren har blitt gjenskapt over reparasjonsskåret. Det kan se ut som om karet har 

blitt reparert av en som ikke har vært godt kjent med metoden eller materialet. 

Funksjon etter reparasjon: Reparasjonen er helt nederst på karveggen. Reparasjonsskåret er 

ikke jevnet godt sammen med det opprinnelige karet, og det kan ha vært utett. Usikkert om det 

kan ha inneholdt væske etter reparasjonen. 

9. Spannformet leirkar fra Harastad (S2187) 

Reparasjon: Karet har de siste årene vært utlånt til en skole, og jeg måtte derfor støtte meg til 

beskrivelsen i Unimus av reparasjonen: «I bunden er en brist, som er tilkittet med en lignende 

masse, hvoraf urnen er arbeidet» (Unimus u.å.). Dette kan høres ut som en tilsvarende 

reparasjon som de karene som er boret i og deretter lappet med leire, men det er ikke nevnt at 

karet har noen borete hull i seg.  

Ferdighetsnivå: Jeg har ikke sett karet og kan dermed ikke gjøre en vurdering av dette. 

Funksjon etter reparasjon: Reparasjonen er gjort i bunnen. Usikkert om dette er en tett nok 

reparasjon til at karet kan ha inneholdt væske. 

10.   Spannformet leirkar fra Eide Vestre (S2735) 

Reparasjon: En del av randen ser ut til å ha vært slått av. Et nytt randskår har blitt laget og satt 

på. Til venstre for reparasjonsskåret er et boret hull. Til høyre for det sees en mulig liten rest av 

et hull. De er mindre enn de borete hullene på de andre spannformete karene som er reparert på 

samme måte. Disse er ca 1 mm mot vanligvis ca 3 mm. Disse hullene er mer på størrelse med 

de jeg har sett på de reparerte glassene. Reparasjonsskåret kan (som på S1440) opprinnelig ha 

vært større, og overlappet de borete hullene slik at leiren har blitt dyttet gjennom dem og dannet 

tapper. Sidene med tappene på reparasjonsskåret kan (som på S1440) ha knekt av og ikke blitt 

Figur 10: Reparasjonen sett innenfra. Foto: Kristin Bakken. 
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gjenfunnet, eller forvitret helt. Jeg kunne ikke se antydning til hull på undersiden av 

reparasjonsskåret. 

Ferdighetsnivå: Reparasjonen er 

veldig synlig og ser «klumpete» ut. 

Reparasjonsskåret er synlig tykkere 

enn resten av karet. Dette kan antyde 

at det er en litt mer «enkel» form for 

reparasjon som er utført. 

Funksjon etter reparasjon: 

Reparasjonen er gjort helt oppe på 

randen av karet, og behøver ikke ha 

påvirket funksjonen stort. Om det ble 

brukt til å ha væske i kunne man bare 

ha latt være å fylle karet til randen. 

 

 

 

11.   Spannformet leirkar fra Forsand (S2757b) 

Reparasjon: Det er boret et hull 4,5 cm over bunnen. Ett av skårene fra karet har spor etter et 

hull på samme størrelse som hullet nede ved bunnen. Begge disse hullene på dette karet er på 

størrelse med reparasjonshullene på de andre karene. Karet er restaurert av konservator og ser 

derfor tilsynelatende helt ut, men med ett hull alene i karveggen. Karet er tydelig restaurert i 

området rundt hullet, så jeg antar at skåret med hull også har sittet i nærheten, og det kan ha 

vært flere hull. Min fortolkning er at hullene er en del av en reparasjon som har vært gjort på 

karveggen. 

Ferdighetsnivå: Ut fra kun ett og et halvt hull er det vanskelig å si noe om kvaliteten på 

reparasjonen, annet enn at håndverkeren har vært kjent med denne metoden for å reparere 

leirkar, og har klart å bore to hull uten å ødelegge karet. 

 

Figur 11: Spannformet leirkar fra Eide Vestre (S2735). 
Reparasjonsskåret er tykkere enn karet ellers. Reparasjonshullet til 
venstre for skåret er mindre enn hullene på de andre karene Foto: 
Kristin Bakken. 
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Figur 12: Spannformet leirkar fra Forsand (S2757b). Reparasjonshull. De lyse partiene på karet er restaurert etter at karet kom 
til museet. Foto: Kristin Bakken. 

Funksjon etter reparasjon: Det ene hullet man kan se i det 

restaurerte karet er forholdsvis langt ned på siden. Hvis 

reparasjonen har gjort karet utett ville man ikke kunne ha hatt 

væske i det lenger. 

 

 

 

 

 

12.   Spannformet leirkar fra Auda-Motland (S3847Aa) 

Reparasjon: Karet er svært fragmentert (46 skår), og det mangler biter. 4 skår er oppgitt i 

Unimus til å ha reparasjonshull (Unimus u.å.). Det ene skåret ser ut til å ha to hull. Dette skåret 

og ett til mener jeg har sikre borede hull. Ett av de andre ser jeg ikke rester etter hull på. Det 

siste skåret er tvetydig, men det kan ha vært et boret hull i det. 

Figur 13: Rest av et reparasjonshull. 
Foto: Kristin Bakken. 
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Ferdighetsnivå: Karet er for 

fragmentert til å kunne anslå det. 

 

Funksjon etter reparasjon: Karet 

er for fragmentert til å kunne si noe 

om hvor på karet reparasjonen har 

vært. 

 

 

 

 

 

 

13.   Spannformet leirkar fra Vik (S4372c)  

Reparasjon: I gjenstandsdatabasen Unimus sto det 

oppført at karet hadde et boret hull over bunnen, ca 4-5 

mm i diameter. Det hørtes ut som et typisk 

reparasjonshull, så jeg bestemte meg for å se på karet. 

Først kunne jeg ikke se noe hull, men ved nærmere 

inspeksjon fra innsiden kunne jeg se at det hadde vært et 

hull der, men at det var tettet med leire. Jeg trodde først 

at det var rester etter en forhistorisk reparasjon. Men i 

den oppdaterte katalogteksten i Unimus så jeg at hullet i 

veggen ikke var nevnt. Dette kan tyde på at det først var 

et faktisk hull i veggen, som den originale katalogteksten 

nevner. Deretter har karet blitt restaurert av en 

konservator ved museet og hullet har blitt tettet. Derfor 

ble ikke hullet nevnt i den oppdaterte katalogteksten; det 

Figur 14: Spannformet leirkar fra Auda-Motland (S3847Aa). Fire mulige 
reparasjonsskår. Foto: Kristin Bakken. 

Figur 15: Spannformet leirkar fra Vik (S4372c). 
Et tettet hull sett fra innsiden. Foto: Kristin 
Bakken. 
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var ikke lenger synlig når den nyere undersøkelsen ble gjort. Siden karet helt tydelig er 

restaurert i området rundt hullet så er det en mulighet for at det kan ha vært flere hull der, og at 

dette karet har vært reparert. I enkelte anglo-saksiske kremasjons-urner i England har det blitt 

funnet ett boret hull nederst på karet, slik som på S4372c. I noen tilfeller har hullet vært tettet 

med en bly-plugg før det har blitt brukt som urne. De anglo-saksiske leirkarene er antatt brukt 

i produksjon av gjæret mat før de ble benyttet som kremasjonsurner, og hullet er boret for å 

tømme ut væske underveis i prosessen. Deretter har det blitt tettet i forbindelse med 

bruksendringen (Perry 2012:43-46). Men da det ikke er funnet andre kar med tilsvarende hull 

til annen bruk på de spannformede leirkarene heller jeg mest mot den konklusjonen at S4372c 

har blitt reparert, men at de andre reparasjonshullene mangler, og det gjenværende er tettet i 

forbindelse med restaurering ved museet. 

Ferdighetsnivå: Vanskelig å si noe om med så lite materiale. 

Funksjon etter reparasjon: Den er gjort forholdsvis langt ned på karet og kan ha påvirket 

karets evne til å inneholde væske. 

14.   Spannformet leirkar fra Ogna (S5403a) 

Reparasjon: Karet er fragmentert og i 56 skår. Ett av skårene har fire små knotter etter å ha 

sittet i borede hull. Det har også avtrykk av dekoren, og må ha blitt satt på utenfra som på 

S1440. Dekoren er ikke forsøkt gjenskapt utenpå. Skåret er 5,6 cm langt og 3,5 cm bredt. Siden 

som har vært ut er mye lysere enn siden med tappene som har vært inn. Skåret krummer seg på 

en måte som antyder at det har sittet nederst på karet. Det kan stemme med avtrykket av 

mønsteret. 

Ferdighetsnivå: Håndverkeren må ha vært 

i stand til å bore hull i karet uten at det 

sprekker. Vedkommende har ikke gjort 

noen forsøk på å rekonstruere mønsteret 

utenpå reparasjons-skåret. Det kan skyldes 

at håndverkeren mente at dette ikke var 

nødvendig, så lenge karet ble helt. 

Metoden minner om den brukt på S1440, 

et kar vurdert til å ha en reparasjon av høy 

kvalitet. 

Figur 16: Spannformet leirkar fra Ogna (S5403a). Reparasjonsskår 
med rester etter tapper og spor etter dekoren på karet. Foto: 
Kristin Bakken. 
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Funksjon etter reparasjon: Reparasjonen har muligens sittet på den nederste delen av karet, 

men det er såpass fragmentert at det er vanskelig å si.  

15.   Spannformet leirkar fra Søre Sunde (5844a) 

Reparasjon: På dette karet var det 

benyttet to forskjellige 

reparasjonsmetoder. På karveggen, 

2,5 cm ned fra toppen av karet, er 

det to hull på hver sin side av en 

sprekk. Det er spor etter rust rundt 

hullene på både innsiden og utsiden 

av karet. 7 cm ned fra toppen av 

karet, langs samme sprekk, er det to 

hull til på hver sin side av sprekken. 

Også her er det rust rundt hullene. 

Det ser ut til å være rester etter 

jernnagler igjen inne i hullene. På 

utsiden av karet på ett av de 

nederste hullene er det igjen en liten 

bit av det som kan ha vært et beslag 

mellom hullene. Disse to 

reparasjonene minner om de som 

har blitt gjort av sprekker på glass. 

Den andre reparasjonsmetoden som 

er brukt på karet er i tråd med de 

andre reparasjonene jeg har fant på de spannformede leirkarene i Rogaland. Det mangler et stort 

skår i bunnen av karet. Det er spor rundt kanten av hullet av at det har sittet et reparasjonsskår 

der. Rundt hullet er det boret seks hull, fem i bunnen og ett i karveggen. Hullene er ca 3 mm i 

diameter. Det er funnet to biter med reparasjonsskår. Det største av de to har en form som 

minner om hullet i bunnen. Det er mørkere enn resten av karet og er mye tykkere enn bunnen i 

karet. Den originale bunnen er 1 mm tykk, skåret er 1 cm. Det fins ingen tapper på skåret. Det 

lille skåret har èn tapp. Dette skåret er tynnere enn det store, ca 1 mm. Det kan opprinnelig ha 

vært en del av det store. Ved reparasjonen kan det ha blitt glattet ut i kantene og dermed ha blitt 

Figur 17: Spannformet leirkar fra Søre Sunde (S5844). Pilene peker på 
de forskjellige typene reparasjoner beskrevet i teksten. Foto: Kristin 
Bakken. 
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tynnere der. Det er da en større sjanse for at det knekker her, som sett på reparasjonsskåret til 

leirkar S1440.  

Ferdighetsnivå: Måten reparasjonene i karveggen er gjort på kan tyde på at de er gjort av en 

som har kjennskap til reparasjoner på glass. På glass er dette en type reparasjon som krever stor 

ferdighet for at ikke glasset skal sprekke når det bores i. Det kan ha vært samme problemet på 

keramikk, om enn ikke like stor fare for sprekker som på glass. Reparasjonsskåret fra bunnen 

er veldig tykk i forhold til resten av bunnen. Dette kan ha vært nødvendig for at bunnen skulle 

holde til bruken karet var ment til. Reparasjonsskåret skiller seg også veldig fargemessig fra 

originalen. I og med at reparasjonen ble gjort i bunnen var det lite trolig at den ble veldig synlig, 

så det er ikke sikkert det ble ansett som hensiktsmessig å bruke mye energi og ressurser på å 

gjøre den like diskret som på leirkar S1440.  

Funksjon etter reparasjon: Reparasjonen av sprekken i karveggen ville holdt den sammen, 

men karet ville ikke kunne holdt på væske. Reparasjonen i bunnen kan også ha gjort karet utett. 

16.   Spannformet leirkar fra Klovning (S6005a kar 1 og kar 5) 

Reparasjon: Kar 1 har tre skår 

med spor etter reparasjonshull. Det 

ene har spor etter to hull, ett på 

hver side. De andre to har spor etter 

ett hull. Kar 5 har to antatte 

reparasjoner. Den ene reparasjonen 

er et skår med et intakt 

reparasjonshull. For meg virker 

dette annerledes enn de andre 

reparasjonshullene jeg har sett. Det 

ser ut som om det kan ha sittet noe i hullet som har slipt ned keramikken rundt det. Det kan 

være en slags bruks-slitasje, for eksempel hvis det har gått noe som er brukt som hank (tau, 

skinn eller lignende) gjennom hullet. Jeg er derfor usikker på om dette er et reparasjonshull. 

Den andre reparasjonen består av et skår med hull hvor det sitter en nagle laget av keramikk i. 

Dette kan være en reparasjon hvis hullet ikke er boret, men slått ut. «Naglen» kan da være en 

bit med ny leire som er dyttet inn for å tette hullet. Jeg kunne ikke ta ut naglen for å få sett 

nærmere på hullet, og har derfor ingen konklusjon på hva dette kan ha vært. 

 

Figur 18: Spannformet leirkar fra Klovning (S6005a-1). Tre reparasjonsskår. 
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Figur 19: Spannformet leirkar fra Klovning (S6005a-5). En nagle laget av keramikk sett fra begge sider. Foto: Kristin Bakken. 

Ferdighetsnivå: Hvis dette er 

reparasjoner ligner de ingen 

andre jeg har sett i analysen. 

Naglen går perfekt i ett med 

resten av karet og synes nesten 

ikke. Den illustrerer godt 

hvordan de faktiske reparasjoner 

jeg har sett på andre kar kan ha 

vært veldig diskret ved god 

utførelse og når man i tillegg 

gjenskaper karets dekor på 

reparasjonsskåret. 

Funksjon etter reparasjon: 

Karene er for fragmenterte til å 

kunne si noe om dette. 

 

 

Figur 20: Mulig reparasjonshull på kar 5. Foto: Kristin Bakken. 
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17. Spannformet leirkar fra Steinsnes (S6396a) 

Reparasjon: Dette karet sto utstilt i en monter i arkeologisk museum i Stavanger. Jeg har derfor 

ikke sett det på nært hold eller fra alle kanter. Jeg har heller ikke bilde av reparasjonen. Den 

reparasjonen jeg kunne se var av samme type som på karveggen S5844a. Jeg kunne se to hull 

på hver sin side av en sprekk, og rustfarge rundt hullet. Det må også påpekes at disse to karene 

er ganske like og skiller seg ut fra de andre reparerte karene ved at de er betraktelig større. 

Ferdighetsnivå: Det kan virke som om den er gjort av noen som kjenner til metoden glass er 

reparert med. 

Funksjon etter reparasjon: Reparasjonen var et stykke opp på veggen, men uansett vil 

sprekken den skulle holde sammen ha vært årsak til at karet ikke kunne holde særlig godt på 

væske. 

4.2.4. Oppsummering 

Ferdigheten til håndverkerne som har reparert de spannformede leirkarene i analysen ser ut til 

å ha vært noe mer varierende enn på glassene. Metodene ligner også de som er brukt på glass, 

både med å bore hull i de spannformede leirkarene, og i to tilfeller også feste beslag mellom to 

hull på hver sin side av en sprekk i karet. Dette kan antyde en kontakt mellom disse 

håndverkerne, eller at det er de samme håndverkerne som har reparert både glass og leirkar. De 

spannformede leirkarenes funksjon er omdiskutert (se kapittel 2), de har ikke nødvendigvis vært 

brukt til å inneholde væske. Hvis de for eksempel har vært brukt som beholder for tørrvarer vil 

ikke reparasjonen ha endret funksjonen. Som beholder for væske kan funksjonen ha blitt endret, 

men det påsatte nye skåret av leire kan ha fungert som tetningsmiddel. Et arkeologisk 

eksperiment kan avgjøre om disse spannformede leirkarene har kunnet holde på væske. I de to 

tilfellene hvor karet var reparert med jernkramper kan det ha blitt brukt tetningsmiddel som på 

glassene. 

4.3. Bronsekar 

De reparerte bronsekarene er som nevnt i kapittel 2 regnet som importerte gjenstander fra 

Romerriket. Det er to typer bronsekar det er funnet reparasjoner på, Vestlandskjeler og 

Østlandskjeler. Begge er beholdere laget av bronselegering.  Jeg har med 8 reparerte bronsekar 

i analysen, sju Vestlandskjeler og en Østlandskjele. Bronsekarene finnes som oftest i graver, 

men noen er også funnet i myr. Bronsekarene forekommer i Norge fra romertid og til slutten av 

folkevandringstid.  



38 
 

4.3.1. Produksjon 

For å kunne lage slike bronsekar må man ha tilgang til både kobber og tinn for å kunne lage 

bronse. Beholdere av slikt materiale kan støpes og deretter kald-bearbeides til ønsket form ved 

hjelp av for eksempel hamring (Hauken 2005:47). På Østlandskjelene har det blitt funnet spor 

etter hammerslag. Man antar derfor at de ble laget ved å banke ut metallet (Hauken 2005:48). 

Vestlandskjelene har spor etter varierende typer produksjonsmetoder. Noen etter hamring, 

andre har såkalte sentermerker etter å ha blitt behandlet på en dreiebenk (Hauken 2005:49). 

Bronsekar av samme utseende som Vestlands- og Østlandskjeler har blitt funnet utenfor 

Skandinavia. Det er ikke funnet produksjonsrester i Skandinavia, og det har derfor blitt antatt 

at produksjonen har foregått andre steder enn her. Rhin-området i Romerriket anses som mest 

sannsynlig, men Hauken anbefaler videre analyser for å kunne trekke sikrere slutninger 

(Hauken 2005:49-50).  

4.3.2. Reparasjoner 

Flere av bronsekarene er slitte og har blitt lappet ved å sette på bøter av bronse. De første 

reparerte bronsekarene finnes i graver fra sen romertid, og kan dermed være forløperne til 

reparasjoner gjort på andre gjenstander av annet materiale. 

4.3.3. Bronsekarene i analysen 

18. Vestlandskjele fra Re (B1862) 

Reparasjon: Bronsekaret er lappet 

flere ganger ved hjelp av tilkuttede 

lapper og nagler av bronselegering. 

Èn lapp er festet fra innsiden, resten 

fra utsiden. Noen bronselapper sitter 

utenpå hverandre. Det kan se ut som 

om den har blitt reparert på nytt over 

den gamle reparasjonen. Bronsekaret 

er lappet åtte ganger på utsiden av 

veggen. Fem av disse er i overgangen 

mellom veggen og bunnen. Bunnen er 

lappet en gang fra innsiden, og 

deretter er den lappet på nytt på 

Figur 21: Vestlandskjele fra Re (B1862). Kjelen står opp-ned. Det er 
tydelige lappinger i bunnen. Foto: Kristin Bakken. 
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samme sted fra utsiden. Dette er gjort i hvert fall seks ganger, men det eksakte antallet er 

usikkert fordi noe av lappene har gått delvis i oppløsning og kan se ut som mer enn èn lapp. 

Ferdighetsnivå: Man må ha hatt tilgang på bronse og kunnet å banke og kutte til passende 

størrelse lapper. De er så hamret på over hullet ved hjelp av nagler. 

Funksjon etter reparasjon: Bronsekaret er lappet i bunnen flere steder. Lappen ser ut til å 

være hamret godt ned slik at karet kan ha blitt ganske tett. Men etter hvert som det har blitt 

lappet oppå hverandre uten å fjerne den gamle reparasjonen er det større sjanse for lekkasje.  

19. Vestlandskjele fra Vasshus (C3302) 

Reparasjon: Karet er svært fragmentert. Bare èn reparasjon synes i dag, men det kan ikke 

utelukkes at det har vært flere. Bronsekaret er lappet fra utsiden med en tilkuttet bit bronse. Det 

er brukt bronsenagler for å feste den. Seks naglehull kan sees. På den ene siden sees ett stort 

naglehode, på andre siden to små naglehoder. Reparasjonen sitter helt oppe på veggen og er 

bøyd utover for å følge randen. 

Ferdighetsnivå: Man måtte ha 

noen ferdigheter med metall for å 

kutte til bronsebiten, men deretter er 

den enkel å feste over hullet med 

noen nagler. 

Funksjon etter reparasjon: Denne 

reparasjonen er høyt opp på karet og 

behøver ikke å ha påvirket hva karet 

kunne inneholde. Men siden det er 

veldig fragmentert kan det ha hatt 

flere reparasjoner.  

 

20. Vestlandskjele fra Svebestad (S2988) 

Reparasjon: Dette bronsekaret sto innelåst i en monter da jeg var på Stavanger Museum, jeg 

baserer derfor beskrivelsen min på det som står i gjenstandsdatabasen Unimus og Dahlin 

Haukens (2005:80) katalog. I Unimus står det at bunnen er «meget lappet». Dahlin Hauken 

skriver at randen har blitt reparert to ganger, og bunnen er lappet ni ganger. 

Figur 22: Vestlandskjele fra Vasshus (C3302). En liten lapp på et fragment 
fra kjelen. Foto: Kristin Bakken. 
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Ferdighetsnivå: Kunnskap om og tilgang til bronse og 

smedutstyr. 

Funksjon etter reparasjon: Det er bunnen som er lappet, 

noe som kan ha påvirket hva karet kan ha inneholdt, om 

det ikke ble benyttet noen form for tetningsmiddel over 

lappingen. 

 

 

 

 

 

 

 

21. Østlandskjele fra Laland (S421) 

Reparasjon: Bronsekaret er veldig fragmentert, så det kan ha hatt flere reparasjoner enn de 

seks jeg observerte. Det er lappet lag på lag, på tilsvarende måte som B1862. Det er brukt 

tilkuttede bronselapper som er naglet fast til bronsekaret fra både innsiden og utsiden. 

 

Figur 24: Østlandskjele fra Laland (S421). Fragmenter av overgangen bunn-vegg og bunnen som har blitt lappet. Foto: 
Kristin Bakken. 

 

 

Figur 23: Vestlandskjele fra Svebestad 
(S2988). Det bakerste karet er lappet flere 
ganger i bunnen. Foto: Terje Tveit, Arkeologisk 
museum, UiS. 
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Ferdighetsnivå: Håndverkeren må ha hatt noe kunnskap om å hamre og kutte til bronse for å 

få lapper av riktig størrelse, samt kunnskap om å lage bronsenagler. Noen av reparasjonene er 

forsøkt gjort diskret ved å feste lappene fra innsiden.  

Funksjon etter reparasjon: En av reparasjonene er gjort i bunnen av karet. Dette kan ha gjort 

den mindre tett ved innhold av væske. 

22. Vestlandskjele fra Hinna (S2246a) 

Reparasjon: Bronsekaret har blitt lappet 12 ganger med bronselapper- og nagler. De er festet 

på utsiden av bronsekaret. Reparasjonene er gjort i overgangen mellom vegg og bunn, og på 

selve veggen. 

 

Figur 25: Vestlandskjele fra Hinna (S2246a). Karet står opp-ned. Bunnen har blitt lappet flere ganger. Foto: Kristin Bakken. 

Ferdighetsnivå: Mange av reparasjonene er gjort utenfra og dermed blitt veldig synlige. Her 

er det gjort få forsøk på å skjule reparasjonen eller gjøre den til et dekorativt element. Men dette 

kan være en penere løsning akkurat på veggen til kjelen, ellers ville skaden også syntes hvis 

karet var lappet innenfra. De fleste reparasjoner som er gjort innenfra på kjeler er i bunnen av 

kjelen (eks: S421, B1862). Da ser man uansett ikke skaden, og kjelen vil kunne stå stødigere 

enn om de er reparert utenfra. 

Funksjon etter reparasjon: De reparasjonene som er gjort i overgangen vegg-bunn kan ha 

vært en svakhet om kjelen skulle inneholde væske. 
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23. Vestlandskjele fra Voll (S4730a) 

Reparasjon: Hullene i ørene er meget slitte. På hver side av hullet sitter en bronsenagle og ved 

det ene hullet sitter en bronselapp som en forsterkning.  

Ferdighetsnivå: Personen som 

har reparert må ha hatt noe 

kunnskap om metall og kunnet 

kutte til lappen til behovet. 

Funksjon etter reparasjon: 

Karet er veldig fragmentert så det 

er usikkert om det har hatt andre 

reparasjoner. Men den synlige 

reparasjonen har ikke hatt noen 

påvirkning på karets funksjon. 

 

24. Vestlandskjele fra Midtre Salte (S7990a) 

Reparasjon: Kjelen sto i en utstilling, så jeg har kun sett den gjennom en glassmonter. Den ser 

ut til å være lappet i bunnen fra innsiden. I følge Dahlin Hauken (2005:82) er den lappet åtte 

ganger. 

Ferdighetsnivå: Samme som på de andre lappede kjelene; reparatøren må ha hatt noe 

kjennskap til å jobbe med metall.  

Funksjon etter reparasjon: Den ser primært ut til å være lappet i bunnen, noe som kan ha 

påvirket kjelens evne til å inneholde væske. 

25. Vestlandskjele fra Vestly (S8635l) 

Reparasjon: Karet er svært fragmentert, men på en av bitene sees en rektangulær lapp som er 

naglet fast. Det er vanskelig å avgjøre hvilken del av karet det er, og om lappen er naglet på fra 

utsiden eller innsiden. 

Figur 26: Vestlandskjele fra Voll (S4730a). En forsterkning er satt på ved 
hullet i kjelens øre. Foto: Kristin Bakken. 
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Ferdighetsnivå: Som på de 

andre bronsekarene.. 

Funksjon etter reparasjon: 

Umulig å avgjøre fordi kjelen er 

så fragmentert. 

 

 

 

 

 

4.3.4. Oppsummering 

Reparasjonene gjort på bronsekar kan virke noe enkle sammenlignet med de på glass og leirkar. 

De er godt synlige, men uten at det er gjort noe forsøk på å få de til å fremstå som dekorative. 

Det er en ekstra bit med bronse naglet fast over hull og slitasje. Det må ha blitt foretatt 

vurderinger på om de skulle festes fra utsiden eller innsiden, for dette varierer fra bronsekar til 

bronsekar. Dette har hatt noe å si for bronsekar estetiske utseende etter reparasjon; skaden i 

karveggen ville ha syntes hvis lappen var festet fra innsiden, men festes den fra utsiden synes 

kun lappingen. I bunnen ser det ut til at bronsekar evne til å stå har hatt noe å si for valg av 

metode; der er karet ofte lappet fra innsiden. Lapping fra utsiden her ville kunne ha gjort karet 

ustøtt. For å kunne utføre reparasjonen måtte håndverkeren ha kunnet lage bøtelapper i riktig 

størrelse, og ha tilgjengelig eller kunne å lage bronsenagler å feste de med. Det var neppe et 

materiale folk flest håndterte til hverdags. 

 

4.4 Relieffspenne og brakteat 

De reparerte smykkene i analysen består av en relieffspenne og en brakteat. Begge deler er 

vanlige funn i rike graver fra folkevandringstid. 

4.4.1. Produksjon 

Gull må mest sannsynlig ha vært importert, og det er funnet et deponert lager med stenger i 

Rogaland som kan ha tilhørt en gullsmed. Rent gull er for mykt til å bearbeides til noe alene, så 

Figur 27: Vestlandskjele fra Vestly (S8635l). En lapp på 
en fragmentert del av karet. Foto: Kristin Bakken. 

Figur 28: Vestlandskjele fra Vestly (S8635l). En lapp er naglet fast på en 
fragmentert bit av karet. Foto: Kristin Bakken. 



44 
 

når man skal lage smykker må håndverkeren finne den rette legeringen med sølv eller kobber 

(Hodges 1989:94). Rent sølv er også ofte for mykt og har tradisjonelt blitt blandet med kobber 

(Hodges 1989:95). Relieffspennene har trolig blitt støpt, og dekoren er påført etterpå ved hjelp 

av en gravørstikkel (Hougen 1967:8). Man antar at brakteatene har blitt laget i støpeformer, 

muligens av organisk materiale, og fått dekoren sin fra formen (Axboe and Arrhenius 1982:302-

303).  

 

4.4.2. Reparasjon 

Relieffspennen fra Rogaland og den reparerte fra Trøndelag er reparert på samme måte; med 

plater festet med nagler (Straume, et al. 2005:169, 187). Brakteaten er reparert ved at den er 

lappet med en tilpasset bit av gull, nesten som bronsekarene har blitt lappet. 

 

4.4.3. Smykkene i analysen 

26. Relieffspenne fra Tu (C21407a) 

Reparasjon: Spennen lå i utstillingen, og jeg har kun sett den gjennom monteret. Jeg forholder 

meg derfor til beskrivelsen i Unimus: «Den er i gammel tid reparert paa undersiden ved en plate 

som er nittet paa med 4 smaa nitter. Paa undersiden er foten loddet ved en liten smal rektangulær 

sølvplate i midtaksen. Paa denne lille plate er anbragt runer. Det er bare et litet fragment som 

er bevaret og der kan kun læses med sikkerhet 6 runer, som er ridset fint ind mellem to 

horisontale streker langs stykkets kanter» (Unimus u.å.). I følge Inge Særheim (2014:52) betyr 

runene «denne handling». Det er mulig det er reparasjonen runeinnskriften sikter til. Det var 

ikke uvanlig at relieffspenner fikk en runeinnskrift som indikerte hvem som hadde produsert 

den (Straume et al. 2005:174), i dette tilfellet kan det ha vært selve reparasjonen håndverkeren 

ville knytte navnet sitt til. 

Ferdighetsnivå: Kjennskap til metaller, 

tilgang til verktøy og materiale.  

Funksjon etter reparasjon: Den ville 

kunne fungere som en spenne igjen. 

 

 

 

Figur 29: Relieffspenne fra (C21407a). Påloddet sølvplate på 
baksiden. Foto: Terje Tveit, arkeologisk museum, UiS. 
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27. Brakteat fra Skjørestad (S11648) 

Reparasjon: Brakteaten lå innelåst da jeg var museet, så jeg forholder meg til beskrivelsen i 

Unimus og det jeg kan se på bilder. Det er brukt en ny bit med gull på brakteatens bakside til å 

dekke over slitasje eller hull, nesten på samme måte som på bronsekarene. 

Ferdighetsnivå:Samme som 

på spennen og bronsekarene. 

Funksjon etter reparasjon: 

Den kunne igjen fungere som 

en medaljong. 

 

 

 

 

 

4.4.4. Oppsummering 

Brakteaten er reparert litt på samme måte som kjelene, med en lapping over et hull eller slitasje. 

Det er ikke en spesielt avansert metode, men håndverkeren må ha hatt tilgang på gull, og det 

var mest sannsynlig noe de færreste hadde. Relieffspennens reparasjon er noe mer avansert. Det 

er også snakk om veldig små deler som skal håndteres, noe som trolig krever spesielt verktøy. 

 

4.5. Oppsummering  

De første reparasjonene på dette materialet er gjort på bronsekjeler funnet i graver fra sen 

romertid. De har bøtelapper av bronse over slitte områder. Metodene som er brukt for å reparere 

glass og spannformede leirkar kan ligne måten kjelene ble reparert på; beslag satt over skader. 

Dette er en metode brukt på alle glassene og på to av de spannformede leirkarene. De andre 

reparasjonene på leirkar kan minne om måten glassene har blitt reparert på; ved å bore hull i 

dem. Dette antyder at det i det minste var kontakt mellom reparatører av de forskjellige 

materialene. Med få unntak har jeg vurdert reparasjonene til å være av høy kvalitet, noe som 

peker mot spesialister innenfor håndverk. De reparerte beholdernes funksjon etter reparasjon 

ville ha blitt endret om de pleide å inneholde væske, med mindre hullene ble behandlet med et 

Figur 30: Brakteat fra Skjørestad (S11648). Lappet med en bit med gull. Foto: 
Terje Tveit, arkeologisk museum, UiS. 
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slags tetningsmiddel. Væsken i glasshornet B350 antyder at enkelte gjenstander var tette etter 

reparasjon, og derfor fortsatt kunne brukes som beholdere for væske. 

Kapittel 5: Reparasjoner på tvers av materialer: spor etter 

spesialister i Rogaland? 
 

I det forrige kapittelet ga jeg en teknologisk presentasjon av materialkategoriene. I tillegg 

introduserte jeg hver enkelt reparerte gjenstand. Jeg gjorde også en vurdering av hvilket 

ferdighetsnivå håndverkeren som reparerte hver enkelt gjenstand måtte ha hatt, og om 

reparasjonen hadde endret gjenstandens funksjon. I dette kapittelet skal jeg gå dypere inn i 

resultatene av analysen av gjenstandene og diskutere hvorvidt reparasjonene kan knyttes til 

håndverkere som var spesialister. 

5.1. Reparasjonenes kronologiske utvikling 

Dette første avsnittet vil omhandle reparasjonenes kronologi. Det jeg ønsker å finne ut er om 

det har vært en gradvis utvikling av reparasjoner av gjenstander som kan knyttes til fremveksten 

av spesialister, eller om alt av reparasjoner har skjedd omtrent samtidig. For å kunne gjøre en 

vurdering av kronologi er det relevant hvor lang brukstid gjenstandene har hatt. Det er vanskelig 

å si noe om hvor lenge hver enkelt gjenstand har vært i bruk og når i gjenstandens livsløp den 

har blitt reparert. Noen gjenstander kan ha vært i sirkulasjon lenge mellom produksjon og 

deponering, andre kortere. Åsa Dahlin Hauken (2005:65) har vurdert bronsekarene til å ha hatt 

lange liv, nettopp fordi de er så slitte og reparerte. Men at de er slitt kan også være en indikasjon 

på at de har vært mye brukt. Om de var dagligdagse bruksgjenstander ville de ha blitt slitt fortere 

enn om de bare ble tatt fram ved spesielle anledninger. Straume (1987:74-75) skriver i 

avhandlingen sin at enkelte reparerte glass hadde blitt brukt bemerkelsesverdig kort før de måtte 

repareres, maksimalt en generasjon. Andre igjen hadde vært i bruk over flere generasjoner. John 

Hines (1997:237,293) argumenterer for at reparerte smykker enten er en indikasjon på at 

gjenstanden har vært svært gammel eller at de har vært i bruk oftere enn kun ved spesielle 

anledninger. Generelt tror jeg det kan være naturlig å anta at de importerte gjenstandene og 

smykker av høy kvalitet, som i tilfelle med relieffspennen og brakteaten, heller har blitt brukt 

kun ved spesielle anledninger enn daglig, for å spare dem. Derfor kan de ha vært i bruk over 

lang tid, lengre enn om de ble brukt og slitt hver eneste dag. Dette ser man tydeligst på 

bronsekarene som man antar har vært produsert i romertid, men i mange tilfeller er deponert 
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først i slutten av folkevandringstid. De har blitt reparert mange ganger, gjerne over en tidligere 

reparasjon.  

De spannformede leirkarenes brukstid er ukjent, men vi kan gjøre noen teoretiske beregninger 

ut fra etnografiske studier. I Dean E. Arnolds (1985:152-155) studie av keramikk finner han at 

brukstiden til keramikk varierer mye avhengig av hvor sterkt karet er i utgangspunktet (basert 

på hvorvidt det hadde blitt glasert, og hvilken temperatur det hadde blitt brent ved), hvor ofte 

hver enkelt leirkartype ble brukt (jo oftere de ble brukt, jo kortere levetid hadde de) og måten 

de ble brukt på (de som ble mye håndtert og flyttet rundt ble fortere ødelagt enn stasjonære 

leirkar). Kar brukt til daglig matlaging blir utsatt for oppvarming og varer derfor fra noen 

måneder opp til ett år (Arnold 1985:152; Merkyte 2005:89). Store, stasjonære kar brukt til å 

lagre ting i kan ha en gjennomsnittsalder på 12,5 år (Arnold 1985:154). De spannformede 

leirkarene i analysen varierer i størrelse og hvorvidt de er funnet med sot etter oppvarming på. 

Det er derfor sannsynlig at de har hatt forskjellig bruk. De kan ha vært i bruk fra noen måneder 

til 10-12 år. Men reparasjonene på dem har gjort at de kan ha vart lenger enn de ellers ville ha 

gjort. 

Det vi kan si sikkert er at èn gjenstandskategori; bronsekar, begynte å bli deponert med 

reparasjoner tidligere enn de andre. Jeg har valgt å bruke Lund Hansen (1987) og Straume 

(1987) sin inndeling av perioden (se tabell 1), slik den er fremstilt i Bergljot Solbergs 

(2003:72,128) bok Jernalderen i Norge.  

År Navn 

310/320-400 C3 (Romertid) 

400-475 D1 (Folkevandringstid) 

475-575 D2 (Folkevandringstid) 

Tabell 1: Oversikt over periodene. Basert på Lund Hansens og Straumes inndelinger. 

Når det ikke finnes nærmere datering enn folkevandringstid bruker jeg benevnelsen D. 

Bronsekar: I følge Åsa Dahlin Hauken (2005:79-83), og som vist i tabell 2, så er tre av de 

reparerte bronsekarene deponert i periode C3, det vil si yngre romertid. Men hovedtyngden av 

deponerte reparerte bronsekar ligger i folkevandringstid, og da særlig i slutten av perioden. Ett 

bronsekar ble deponert i D1 og tre kjeler i D2. En kjele er ikke nærmere definert enn innenfor 

periode D i folkevandringstid. Både de spannformede leirkarene og glassene i analysen er 

deponert kun i folkevandringstid.  
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Spannformede leirkar: Disse er primært ikke datert nærmere enn D. 7 leirkar faller innunder 

denne perioden, det vil si en periode på over 150 år. 5 er datert til D2 (Kristoffersen og Magnus 

2010:42-46,174-199; Unimus u.å.).   

Glass: Av de reparerte glassene er tre deponert i periode D, men ikke nærmere datert. Tre 

deponerte glass er datert til D2, altså siste perioden av folkevandringstid (Aasheim 2007:20).  

Smykker: Den reparerte relieffspennen og brakteaten har jeg ingen nærmere datering for 

deponeringen på enn D.  

TIDSPUNKT 

FOR 

DEPONERING 

BRONSEKAR SPANNFORMEDE 

LEIRKAR 

GLASS SPENNE 

OG 

BRAKTEAT 

TOTALT 

C3 3    3 

 D 1 7 3 2 13 

D1 1    1 

D2 3 5 3  11 

Tabell 2: Oversikt over når de enkelte reparerte gjenstandene har blitt deponert. 

Mønsteret her er at bronsekar var de første gjenstandene som begynte å bli reparert, og det 

allerede i yngre romertid. Glass, spannformede leirkar og smykker har deretter begynt å bli 

reparert, uten at jeg kan si noe om først eller sist av disse ut fra deponeringstidspunktet. Men 

metodene som er benyttet for å reparere glassene og de spannformete leirkarene kan derimot 

kanskje si noe om hva som ble reparert tidligst av dem. Brakteaten var lappet, mens 

relieffspennen hadde blitt reparert på en noe mer avansert måte tilpasset dens utforming, skade 

og funksjon. Glassene kunne ikke repareres på så mange andre måter enn ved å bore i dem og 

feste beslag over sprekker for å holde glasset sammen. De spannformede leirkarene kunne ha 

blitt brukt som magring i et nytt kar. Noen spannformede leirkar har blitt reparert ved å sette 

beslag over sprekker eller ved å sette inn en bit med metall der det mangler et skår Per Ditlef 

Fredriksen et al. (2014:129) mener at disse metodene er inspirert av måten glass har blitt 

reparert på. Han påpeker også at jernbåndet rundt randen som hanken er festet til på enkelte 

spannformede leirkar er unike for keramikk i Skandinavia, og kan minne om beslagene rundt 

kanten på reparerte glass. Men det å bore hull i leirkar for å reparere de er ikke en oppfinnelse 

som ikke kan oppstå uten å ha sett de reparerte glassene. Metoden med å bore et hull på hver 

side av en sprekk i et leirkar og feste plantefibre eller annet organisk materiale gjennom hullene 

for å holde karet sammen er observert flere andre steder i verden helt fra neolittikum (Buitrón 

2013:455-456,459-460; Haaland 1978). Med tanke på at keramikk har vært brukt over en mye 
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lengre periode i Rogaland enn glass og metall er det sannsynlig at reparasjoner av leirkar var 

noe man allerede kjente til, og at reparasjonene av glass kunne vært kopier av en metode brukt 

på keramikk. At det ikke finnes reparerte leirkar før folkevandringstid kan skyldes at de ikke 

endte opp som gravgods, og at eventuelle reparerte leirkar i bruk etter hvert endte som magring 

i nye kar. Men uansett er det per i dag ikke funnet spor etter reparerte leirkar i Rogaland før 

folkevandringstid, og i folkevandringstid kun på de spannformede leirkarene (Magnus 

1980:285). I tillegg er metoden med å bore en mengde hull rundt et manglende skår for å sette 

på plass et helt nytt skår en metode som jeg ikke har sett tilsvarende til noen andre steder. Denne 

metoden minner litt om måten bronsekarene har blitt lappet på. Det finnes også to reparerte 

spannformede leirkar fra Sogn og Fjordane som har blitt lappet med jernplater i bunnen (se 

kapittel 5.2), noe som også kan minne om lappingen på bronsekarene. Jeg mener at dette 

bevisste valget av metode antyder at både bronsekarene og glassene ble reparert før leirkarene 

begynte å bli reparert. De spannformede leirkarene ble dessuten ikke vanlige før i 

folkevandringstid, så en slik rekkefølge er naturlig. Dette understøtter en kronologi over tid 

hvor bronsekar ble reparert først, helt fra yngre romertid. Deretter ser man en utvikling hvor det 

ble gjort reparasjoner på glass før man deretter begynte å reparere de spannformede leirkarene. 

Brakteatens lapping minner om den som forekommer på bronsekar, mens relieffspennens 

reparasjon er vanskelig å sette inn i noen kronologi.  

Dette skjer altså over flere generasjoner, først på kun èn gjenstandstype, men etter hvert 

samtidig på alle gjenstandstypene. Denne rekkefølgen kan forklares av at de som jobbet mye 

med metaller og gjorde reparasjonene på bronsekar og glass etter hvert begynte å 

eksperimentere med flere materialer. De spannformede leirkarene kan ha blitt produsert av 

gullsmed-spesialister (Fredriksen et al. 2014), og grunnen til at de ble reparert kan henge 

sammen med dette. Jeg skal utdype dette nærmere i neste avsnitt.  

5.2. Spesialisering i Rogaland  

I kapittel 4 gjorde jeg noen vurderinger av utførelsen av reparasjonene. Konklusjonen var at 

reparasjonene på mange av gjenstandene var av høy kvalitet, og trolig laget av håndverkere som 

var spesialister på sitt område. Kvalitet er et begrep som må defineres nærmere i denne 

forbindelse. Kvalitet kan være flere forskjellige ting, og variere over tid og rom (Gell 1992:40). 

At en gjenstand er av høy kvalitet kan bety at den fungerer godt til det den skal brukes til og 

har lang holdbarhet. At den regnes som estetisk tiltalende i en kultur kan også gi en gjenstand 

karakteristikken «høy kvalitet» Sluttprodukter som er teknologisk vanskelige å lage regnes ofte 
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som å være av høy kvalitet (Gell 1992:42-43,47,49,56; Kristoffersen 2000:268). Sluttprodukter 

som er vanskelig tilgjengelige, eller er laget av vanskelig tilgjengelig materiale kan også tilføre 

et sluttprodukt kvalitet. Høyere kvalitet er en konsekvens av spesialisering. Bjørn Myhre 

(1979:258; 1987a:170) registrerer en slik endring etter ca. 300 e.Kr. i keramikk og 

gullsmedarbeider på Sør-Vestlandet i folkevandringstid. Kvaliteten er bedre og antall 

forskjellige typer av gjenstander øker. Det kan være fordi lokale produksjonssentre med 

spesialister har oppstått (Myhre 1979:258-259).  

En spesialist ville ha vært en fulltidshåndverker med eget verksted. Bruksgjenstander ble laget 

til bruk i dagliglivet av hvert enkelt hushold, men spesialisten har over gjennomsnittet 

ferdigheter og kunnskap på sitt område og kunne derfor produsere høykvalitetsprodukter 

innenfor sin spesialitet. I kraft av å være spesialist kan håndverkeren få tilgang til sjeldent 

høykvalitetsmateriale og har spesielle verktøy til sine formål. Teknologisk krevende 

dekorasjoner kan være et annet tegn på at gjenstander blir laget av spesialister, og ikke av et 

hushold for daglig bruk. S. H. Fuglesang (1987:219,222,225) observerte en forskjell i kvalitet 

mellom de spesialister i vikingtid som jobbet med noe ofte, for eksempel komplekse 

ornamenter, og de som tydelig kunne sitt håndverk men ikke nødvendigvis gjorde så mye av 

akkurat ornamenter i det daglige. 

I folkevandringstid kan det ha vært en håndverkergruppe som har mestret en rekke teknikker 

for forskjellige typer materiale. De kan ha jobbet med både keramikk, tre, metaller og andre 

materialer (Fredriksen et al. 2014:127,129). De som laget gjenstander av metall må 

nødvendigvis ha hatt kunnskap om bruk av leire for å kunne lage former og smeltedigler. 

Stempler med dekorasjon kan ha vært skåret ut i tre eller bein. Det er fremsatt teorier om at en 

slik spesialisert håndverkergruppe var de samme som produserte spannformede leirkar 

(Fredriksen et al. 2014:129-130). Dette underbygges av at arkeometriske analyser har funnet 

rester av gullstøv i leiren i et spannformet leirkar fra Vestly-graven (Fredriksen et al. 2014:132), 

samme grav som ett av de reparerte glassene i min analyse er fra. Gullet kan ha blitt blandet inn 

intensjonelt, eller ha kommet med i blandingen som et resultat av at de spannformede karene 

ble laget på samme sted hvor det også forekom gullsmed-aktiviteter. I den samme graven lå et 

bor med en størrelse som kan stemme overens med hullene i det reparerte glasset (Fredriksen 

et al. 2014:129). En annen ting som understøtter teorien om en håndverkergruppe som arbeidet 

på tvers av materialer er dekorerte mønstre som går igjen på både leirkar og smykker 

(Fredriksen et al. 2014:129-130). Mønstrene er antatt laget med stempler skåret i tre (Fredriksen 

et al. 2014:127). Det er sannsynlig at de som laget slike gjenstander av høy kvalitet også var de 
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som reparerte dem, særlig siden noen av reparasjonene krevde gode ferdigheter. Jeg skal gå litt 

nærmere inn på dette i neste avsnitt. 

Glass: At glassene ble reparert av de samme høykvalitets-håndverkere som var i stand til å lage 

beslagene de er reparert med er allerede regnet som høyst sannsynlig av flere (for eksempel 

Hougen 1935:28-30; Kristoffersen 2007:153; Straume 1984:72). Å bore i glass uten at det 

sprekker er veldig vanskelig. Med tanke på at glass-produksjon mest sannsynlig ikke var kjent 

i Norge i folkevandringstid kan det heller ikke ha vært mange håndverkere som visste hvordan 

glass kunne bearbeides. Likevel har håndverkere klart å finne en løsning for å reparere glassene. 

Dette tyder på at det har vært håndverkere av typen man kan kalle spesialist som har reparert 

de. Beslagene som er brukt til å reparere glassene med er, når man legger til grunn at det var 

samme person som lagde beslagene og utførte reparasjonen, en annen indikasjon på at 

reparasjonen på glass ble utført av håndverksspesialister. Beslagene er av høy kvalitet; de er 

rikt dekorerte med dyrestil I og laget av edelmetaller som ikke alle hadde tilgang til. Bruken av 

bånd med stil I-dekorasjon på de reparerte glassene knytter også reparasjonene til 

gullsmedspesialister.  

Selve dekoren på en del gjenstander ser også ut til å gå igjen både på smykker, spannformede 

leirkar og beslag på glass. Dette kan tyde på at de har blitt laget av samme håndverkergruppe, 

eller at spesialister i forskjellige materialer jobbet tett sammen og ble inspirert av hverandre. På 

det reparerte glasset B5343i fra Kvassheim observerte jeg at beslaget nederst på glasset hadde 

et halvmåneformet mønster. Dette er et mønster kalt «buer i ulike varianter» (Kristoffersen og 

Magnus 2010:210) og finnes på enkelte spannformede leirkar (for eksempel S309, S6521, 

S7405) og er antatt laget med stempel. Dette mønsteret dukker også opp på en gullbrakteat 

(Fredriksen et al. 2014:131) fra Vatne, Rogaland (S4800), på relieffspenner og en skjoldformet 

spenne fra Trøndelag og Rogaland (T9822, T9823, B2299) og på en reparasjon på glass fra 

Sogn og Fjordane (B4590) (se figur 31-34 på de påfølgende sidene). 
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Figur 31: Spannformet leirkar S309 med buet mønster. Foto: Terje Tveit, Arkeologisk museum, UiS. Bildet er bearbeidet av 
forfatteren. 

 

Figur 32: Gullbrakteat S4800 med buet mønster. Foto: Terje Tveit, Arkeologisk museum, UiS. Bildet er bearbeidet av 
forfatteren. 
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Figur 33: Relieffspenne (T9822) og skjoldformet spenne (B2299) med buet mønster. Foto: Kari Dahl, NTNU Vitenskapsmuseet 
og Ann-Mari Olsen, Universitetsmuseet i Bergen. Bildene er bearbeidet av forfatteren. 

 

Figur 34: Sølvbeslag(B4590ee) med buet mønster fra et reparert glass. Foto: ukjent, Universitetsmuseet i Bergen. Bildet er 
bearbeidet av forfatteren. 

Dette buede mønsteret som går igjen på så mange ulike typer gjenstander styrker tanken om at 

håndverkere som lagde smykker av høy kvalitet i metall var de samme som lagde de 

spannformede leirkarene. Buene på sølvbeslaget på det reparerte glasset knytter reparasjoner 

til de samme håndverkerne. 
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Det finnes et glass til også som har blitt reparert ved hjelp 

av et påsatt skår av metall (se figur 35). Begge disse 

glassene er fra Sogn og Fjordane. At reparasjonene på 

glass er gjort på ulike måter med metall knytter disse 

reparasjonene tettere til finsmedene som laget spenner og 

andre smykker.  

Smykkene: Det er kjent at det har vært en 

håndverkergruppe på Jæren i folkevandringstid med 

særlig god kunnskap og ferdigheter som lagde spenner og 

brakteater i sølv og gull med dyreornamentikk på 

(Kristoffersen 2000:59-84; 2008:12; Kristoffersen et al. 

2014). For å kunne lage disse smykkene, og beslagene 

glassene ble reparert med, måtte håndverkeren også ha 

tilgang til spesielt verktøy som ikke alle i et hvert hushold hadde. I graven med det reparerte 

glassbegeret fra Vestly er det funnet gullsmedverktøy (Fredriksen et al. 2014:129; Kristoffersen 

2008:12; Møllerop 1961:6-7). Den gravlagte er ansett for å være en gullsmed, eller en leder 

med egne gullsmeder tilknyttet seg (Myhre 2007:16; Møllerop 1961:7). De reparerte smykkene 

krevde tilgang på sølv eller gull, og kunnskap om hvordan behandle dette materialet uten å 

ødelegge originalgjenstanden. Relieffspennen har blitt reparert ved at en plate er nittet på, og 

foten har blitt loddet. Dette krever mer kunnskap om metaller og tilgang på fin-verktøy. 

Sannsynligvis har dette vært en jobb for en gullsmed. Reparasjonene på relieffspennen og 

brakteaten kan dermed mest sannsynlig knyttes til høykvalitets-gullsmeder.  

Spannformede leirkar: De spannformede leirkarene som utpeker seg med en reparasjon av 

særlig høy kvalitet har jevnt fordelte borete hull, påsatte reparasjonsskår som nærmest går i ett 

med de originale delene til karet og er påført ny dekor utenpå som glir sømløst over til 

originalkaret. Et godt eksempel på dette er karet S1440 fra Ytre Lima. Her ville man nærmest 

ikke ha sett at karet var reparert etterpå. Det er gjort en betydelig innsats for å forlenge karets 

levetid etter at det hadde gått i stykker, heller enn å lage et nytt leirkar. Ikke alle karene var like 

diskret og pent reparert som S1440 fra Lima. På kar S1478 fra Tu er de borete hullene veldig 

rotete og ujevnt plassert. På S2735 fra Eide Vestre er reparasjonsskåret mye tykkere enn 

originalkaret, og reparasjonen blir derfor mer synlig. På S5403a fra Ogna har ikke 

reparasjonsskåret blitt forsøkt dekorert for å gå i ett med karet, så det skiller seg tydelig ut fra 

resten av karet.  

Figur 35: Glassbeger (B3731d) reparert med en 
pånaglet bronseplate. Foto: ukjent, 
Universitetsmuseet i Bergen. 
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Det kan være andre grunner enn at det ikke var spesialister som utførte reparasjonene som 

gjorde at reparasjonene var så ujevne eller synlige. Å ikke dekorere reparasjonsskåret kan ha 

vært et bevisst valg. En synlig reparasjon fremfor en diskret en kan ha signalisert leirkarets 

autentisitet og alder. Reparasjonene på glassene var også veldig synlig, men gjort som en del 

av dekoren. Lappingen på veggene i bronsekaret kunne heller ikke skjules på noe vis. 

Det er nærliggende å anta at å bore hull i keramikk er like komplisert som på glass, og derfor 

må ha blitt utført av en spesialist. Men i en feltundersøkelse i Sudan utført av arkeologen Randi 

Haaland (1978:57) ble det beskrevet hvordan sprukne kar ble reparert av husholdet ved at et 

hull ble boret på hver side av sprekken og plantefibre tredd gjennom for å holde sprekken 

sammen. Dette mente Haaland måtte ha blitt praktisert der i landet i 5-6000 år. Hun hadde 

funnet lignende reparasjonsskår på en neolittisk lokalitet der. Den eneste endringen var at det 

først ble brukt bor av stein, deretter metall (Haaland 1978:57). Også i Buitròns (2013:455-456, 

459-460) artikkel beskrives den samme reparasjons-metoden på keramikk fra neolittikum. 

Dette kan tyde på at det allikevel ikke er like krevende å bore i keramikk som glass, og at disse 

reparasjonene kan ha blitt utført av andre enn spesialister i folkevandringstid. I de tilfeller hvor 

reparasjonsskåret ikke har blitt laget i tilsvarende tykkelse som resten av karet mener jeg at det 

kan ha blitt laget av en med mindre kunnskap og erfaring enn en som var spesialist på å jobbe 

med keramikk.  

Som med glass finnes det også to leirkar funnet i Sogn og Fjordane som har blitt reparert ved 

hjelp av metall (B6588c, B8721a). De har utvendig pålagte jernplater i bunnen, nesten på 

samme måten som bronsekarene har blitt lappet.  

Konklusjonen må bli at ikke alle leirkarene ser ut til å ha blitt reparert av spesialister, og at det 

er tydelig forskjell i kvaliteten over reparasjonene på leirkar. De har derfor mest sannsynlig blitt 

reparert av forskjellige personer eller grupper med forskjellig erfaring, muligens av hvert enkelt 

hushold som de tilhørte. 

Bronsekar: Reparasjonene av bronsekarene kan i forhold til de på glass og keramikk ved første 

øyekast se forholdsvis enkle ut. Men måten de er reparert på kan ha noe med måten de går i 

stykker på. Bronsekarene sprekker ikke som glasset eller får slått av randen som keramikken. 

De får hull som følge av alder og slitasje. Disse hullene kunne bøtes på med en lapp over av 

samme materialet som bronsekaret. Bronsekarene har heller ingen dekor som må kopieres over 

reparasjonen. Men håndverkeren måtte fortsatt kunne å behandle bronse for å hamre og skjære 

til lappen og lage nagler å feste den med. Håndverkeren trengte også tilgang til bronse og 
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spesielt verktøy i tillegg til å ha kunnskapen om materialet. Dette var ikke noe alle i ethvert 

hushold hadde. Håndverkere som reparerte disse bronsekarene måtte ha hatt noe erfaring med 

å jobbe med materialet, men de behøvde ikke nødvendigvis være spesialister i samme grad som 

de som reparerte glass og smykker. En mindre spesialisert smed kunne trolig utført arbeidet. 

Men som det blir vist i det påfølgende kapittel ligger alle de deponerte bronsekarene i 

nærområdet rundt et mulig håndverkersenter og i nærheten av de reparerte glassene. Det vil 

derfor være nærliggende å anta at det var den samme håndverkergruppen som reparerte de. 

Bronsekarene var også de første gjenstandene det ble foretatt reparasjoner på, kanskje som en 

forløper til reparasjonene gjort på andre gjenstander etter hvert som håndverkermiljøet utviklet 

seg og ble mer avansert.  

5.3. Spesialisthåndverk på tvers av materialer: en konklusjon 

Ved å se på reparasjonenes kronologiske utvikling og kvaliteten de er utført med har det vært 

mulig å knytte reparasjonene til utviklingen av en mulig høykvalitets håndverkergruppe i 

Rogaland som reparerte både glass, bronsekar og smykker. Dette var en utvikling som foregikk 

fra yngre romertid til slutten av folkevandringstid. De spannformede leirkarene er muligens 

produsert av den samme gruppen håndverkere, men reparasjonene på dem varierer så mye i 

kvalitet at det virker mer sannsynlig at det er andre som reparerte de fleste av dem. Metoden på 

de spannformede leirkarene er heller ikke så avansert at ikke andre enn spesialister kunne klart 

det. Bruken av metall ved reparasjoner av enkelte leirkar i andre fylker enn Rogaland, og at 

reparasjonsmetodene til tider er noenlunde like på både glass, kjeler og spannformede leirkar 

er med på å styrke ideen om at spesialist-håndverkere i Rogaland i folkevandringstid jobbet 

med mer enn ett materiale, og at det var de som sto bak reparasjoner av gjenstander.  

Med utviklingen av spesialister kan det ha fulgt en evne og et ønske om innovasjon. I vårt 

materialistiske samfunn ser vi for oss at nyskaping betyr å produsere nye ting, mens det gamle 

og ødelagte kastes. Men i folkevandringstid kan det like gjerne ha bestått av å finne nye og 

spektakulære måter å reparere på. Det kan ha gått prestisje i å reparere gjenstander så diskret 

som mulig, eller ved å gjøre reparasjonen til fokus for oppmerksomhet ved å få den til å fungere 

som dekor. På reparasjonsplaten på relieffspennen har håndverkeren trolig risset inn navnet sitt 

i runer. Det kan tyde på at en godt utført reparasjon var like høyt ansett og verdt å knytte seg til 

for en håndverker, som å lage en helt ny gjenstand. 

Hvis det var slik at det var et spesialist-håndverkermiljø som reparerte gjenstandene, og ikke 

det enkelte hushold, kan det være mulig å se det ut fra spredningen til de deponerte reparerte 
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gjenstandene. De burde finnes igjen i nærheten av antatte verksteder eller sentre heller enn jevnt 

fordelt over hele fylket hvis så er tilfelle. Dette skal jeg se nærmere på i kapittel 6. 

Kapittel 6: Funnmønstre innenfor Rogaland 
 

Et spesialist-håndverkermiljø kan oppstå i en kultur med nok ressurser til at noen grupper kan 

fokusere heltid på næringsveier som ikke er nødvendige for overlevelse (Myhre 1979:258). 

Slike kulturer setter spor etter seg i form av bosetning og graver. I dette kapittelet skal jeg gjøre 

en geografisk analyse hvor jeg trekker fram områder i Rogaland som kan ha stått i en særstilling 

i et samfunn med nok ressurser til å begynne å produsere høykvalitetsobjekter. Dette kan ha 

vært økonomiske og politiske sentre. Jeg vil deretter se på funnspredningen til de reparerte 

gjenstandene og vurdere om den sammenfaller med hvor sentrene ser ut til å ligge. Deres 

plassering kan potensielt peke ut sentre med eget verksted. Eventuelt kan spredningen vise at 

gjenstandene er deponert uten noen sammenheng med sentre, og dermed tale mot teorien om at 

det var håndverkersentre som utførte reparasjonene. Til slutt sammenligner jeg 

funnspredningen til de reparerte gjenstandene mot funnspredningen til en kontrollgruppe med 

hele gjenstander. 

6.1. Jæren i særstilling 

Bjørn Myhre (1987a; b:114) brukte distribueringen av rike og velutstyrte graver til å lokalisere 

mulige økonomiske og politiske sentre på Sør-Vestlandet. Myhre med flere (for eksempel 

Kristoffersen 2000:178-179; Kristoffersen et al. 2014; Myhre 1987a:170-171; 1987b, 2007) har 

funnet ut at i Rogaland var det særlig ett sted som har skilt seg ut som et sentralt område i 

folkevandringstid, og det var Jæren. Jæren i folkevandringstid hadde høy befolkningstetthet 

(Myhre 1982:197). Det er funnet spor etter gårder av forskjellig størrelse og med forskjellig 

antall bygg knyttet til seg. Gård defineres her som en administrativ og sosial enhet med 

geografiske grenser (Myhre 1982:197). Basert på antall bygg knyttet til èn enhet har Myhre 

(1982:200) delt gårdene inn i de med enkel eller kompleks struktur for å kunne gjøre en 

økonomisk og sosial analyse av gårdene. Han argumenterer for at forskjellig størrelse på 

gårdene indikerer forskjellige sosiale lag i samfunnet (Myhre 1979:237; 1982:214). Områder 

med mange graver som har inneholdt edelmetall, bronsekar og glass kan indikere at en 

befolkning tilhørende samfunnets øvre sosiale lag har hatt tilhold der. Man kan forvente at disse 

er samlet rundt et økonomisk og politisk senter. Lotte Hedeager (1992) har skrevet en 

avhandling om økonomisk vekst og politisk sentralisering som skjer i jernalderen i Danmark, 



58 
 

men som man også kan argumentere for at skjer andre steder i Skandinavia. Hedeager har 

påpekt hvordan dette kan ha vært starten på en statsdannelse. 

I tillegg til funn av bosetning og rike graver med prestisjevarer argumenter Myhre for at 

spredningen av bygdeborger i området rundt steder som pekte seg ut som særlig ressurssterke 

kunne tilsvare forsvarssystemer for politiske enheter (Myhre 1987a:171-182; 1987b:116-118).  

Jæren har en strategisk beliggenhet som gjør det enkelt å kontrollere ferdselsveier både fra havet 

og innover i landet. Innførsel av varer og videreformidling av disse kunne ha gått via Jæren. 

Lavlands-Jæren er og har vært et rikt landbruksområde med store flate partier av morene som 

utgjør god dyrkingsjord, med mulighet for å gjødsle med tang eller skjellsand. Området har 

også en av landets lengste beitesesonger (Kristoffersen 2000:178-180; Myhre 1982:197; 

1987a:182). Ressursmessig og strategisk ligger området til rette for å være et maktpolitisk 

tyngdepunkt, med tilgang til å produsere eller fremskaffe varer som kan inngå i alliansenettverk. 

Myhre (1982:214) mener det er mulig det har vært et organisert høvding-samfunn med 

redistributivt økonomisk system på Jæren. En politisk og sosial organisering kan forklare den 

høye befolkningstettheten og de mange gårdene på Jæren i folkevandringstid. Særlig disse 

gårdene har pekt seg ut som mulige sentre (se figur 36 for kart): 

Lye og Vestly: Det er ikke funnet noen verksteder på Jæren (Kristoffersen 2012:169), men det 

er indikasjoner på at det har ligget ett eller flere i området. Kommunene Time, Klepp og Hå på 

Jæren har en særlig høy konsentrasjon av funn fra folkevandringstid. Dette gjelder blant annet 

spenner dekorert med dyrestil I. Flere forskere mener at en gruppering av spenner og smykker 

av edelmetall med likhet i form og dekor antyder at området rundt gårdene Lye og Vestly i Time 

kommune på Jæren kan ha vært et senter for høy-kvalitets håndverk (for eksempel Fredriksen 

et al. 2014:128-129; Kristoffersen 2012:169; Kristoffersen 2000:151-166; 2007:147-162; 

Myhre 1979:258; 1987b:119; 2007:11,14). Det er gjort funn i flere forskjellige graver i samme 

område som antyder at det kan ha vært et verksted her. Utforming og dekor på relieffspenner 

og andre gjenstander med ornamentikk er så lik at man mener det må ha vært en lokal tradisjon. 

Det reparerte Vestlyglasset lå som nevnt (kapittel 5.2.) deponert sammen med en mengde 

gullsmedverktøy (Kristoffersen 2012:170; Møllerop 1961:6-7), blant annet et bor som passer 

til hullene i glasset. Det er nærliggende å tro at det var samme håndverkere som lagde beslagene 

og reparerte glassene. Mannen i Vestlygraven kan ha vært en gullsmed, eller har hatt gullsmeder 

i sitt virke (Kristoffersen 2012:170; Møllerop 1961:7).  
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Rimestad: Det reparerte glasset fra Rimestad i Hå kommune har forgylte sølvblikkbånd 

dekorert i stil I med figurer som minner om de på båndet funnet på glasset fra Vestly 

(Kristoffersen 2007:153; 2008:12; Straume 1984:70-72), og dekoren på Snartemosverdet i 

Vest-Agder. Disse kan ha vært laget i ett og samme verksted. Straume (1987:63) antyder at 

glasset fra Rimestad og ett fra Nærland, Hå kommune, er lokallagde glass. Hun mener at disse 

glassene skiller seg så tydelig fra de samtidige romersk-produserte glassene i form, dekor og 

farge at de må være produsert utenfor Romerrikets grenser (Straume 1984:61,63). Som nevnt i 

kapittel 4.1.1 krever en slik produksjon store kunnskaper og ferdigheter av håndverkerne. Om 

det har vært en slik glassproduksjon i dette området kan det tyde på at spesielt dyktige 

håndverkere har hatt tilhold her. Men selv om Dominic Ingemark (1995:243-245) argumenterer 

for at alle forhold lå til rette for produksjon av glass i Skandinavia, så er realiteten at det ikke 

er funnet rester etter glassproduksjon i Norge i jernalderen. Det kan derfor ikke sies med 

sikkerhet at dette har forekommet. 

Områdene Lye/Vestly og Nærland/Rimestad ligger på hver sin side av området Store Oma, 

hvor det ble funnet et gulldepot med blant annet 49 gullstenger som kan ha vært råmateriale for 

gullsmeder (Myhre 1987b:119; 2007:9-10,14). Selv om ikke lokal glassproduksjon er påvist er 

den antatte lokalproduksjonen av spenner og beslag til glass, råmaterialer og en grav med 

gullsmedverktøy likevel gode argumenter for at det har vært et verksted som jobbet med 

edelmetaller i nærhet til begge disse stedene. 

Hauge og Tu: Tinghaugplatået i Klepp kommune regnes også som et sentralt område i 

folkevandringstid, med gårdene Hauge og Tu som skiller seg ut med velutstyrte graver (Dahlin 

Hauken 2014:63; Kristoffersen 2012:169; Kristoffersen 2007:152; Kristoffersen et al. 2014; 

Myhre 1979:259; 1987b:119). Det er funnet til sammen tre hele glassbegre, skår fra et fjerde, 

to bronsekar og ett bronsefat i graver på disse gårdene (Dahlin Hauken 2014:63). 

Krosshauggraven på Hauge er en av de rikeste kvinnegravene fra folkevandringstid og den 

inneholder blant annet en relieffspenne i forgylt sølv av meget høy kvalitet (Magnus 2014:74-

77). Ådnehaugen på Tu inneholder både en rik mannsgrav og graven til en kvinne (Dahlin 

Hauken 2014:67). Også innenfor en radius på 5 kilometer rundt Krosshaug er det flere graver 

som inneholder glassbegre og bronsekar (Dahlin Hauken 2014:68). Dette tyder på et 

høystatusmiljø med Hauge og Tu som senter. De må ha hatt et kontaktnettverk som kunne 

skaffe importvarer. Et leirkar i Krosshauggraven er så likt ett funnet i en grav tilhørende Tu at 

man antar at det er laget av samme person (Magnus 2014:82). Dette knytter gårdene til verksted 

og produksjon av keramikk. 
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Figur 36:Kart over plasseringen til gårdene Lye, Hauge, Rimestad, Vestlye og Tue. Store Oma er stedet hvor det ble funnet 
deponerte gullstenger som kan ha vært lageret til en gullsmed. Kart: Kristin Bakken. 
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Når man ser på funn av bosetning og velutstyrte graver skiller Jæren seg ut i Rogaland som et 

spesielt rikt område. Særlig gårdene Lye, Vestly, Rimestad, Hauge og Tu peker seg ut. Funn av 

gullsmedverktøy og gjenstander med lik eller lignende ornamentikk tyder på at det kan ha vært 

håndverkere i nærheten med spesielle ferdigheter. Dette igjen peker mot at det kan ha vært 

verksteder ved ett eller flere av disse mulige senterne.  

6.2. Funnspredningen til de reparerte gjenstandene 

I dette avsnittet skal jeg vurdere den geografiske spredningen til de reparerte gjenstandene opp 

mot de mulige senterne jeg nevnte i forrige avsnitt. 

Mange av gravene med reparerte gjenstander er funnet på gårder på nettopp Jæren, i nærheten 

av disse antatt sentrale områdene med mulige verksteder for høykvalitets gullsmedarbeider. På 

tabell 3 kan man se spredningen til gjenstandene i analysen fordelt på kommuner. 

Kommunegrensene vises på et kart i figur 37, og funnspredningen er vist på et kart i figur 38. 

Det kan se ut som om særlig reparerte glass og bronsekar grupperer seg i nettopp kommunene 

Time, Klepp og Hå på Jæren. Også den reparerte relieffspennen er deponert her. Brakteaten er 

et løsfunn fra Sandnes kommune, hvor det også er funnet to andre reparerte gjenstander. 

Sandnes grenser til både Klepp og Time.  
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Tabell 3: Denne tabellen viser fordelingen av reparerte gjenstander på kommuner i Rogaland. 
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Figur 37: Kommunegrenser i Rogaland. Kart: Wikipedia (2017). 

██ Haugalandet 

██ Ryfylke 

██ Jæren 

██ Dalan 
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Figur 38: Funnspredning til reparerte gjenstander i Rogaland. På øya Utsira er det markert for reparert spannformet leirkar. 
Her er det deponert to reparerte spannformede leirkar i samme grav. Kart: Kristin Bakken. 
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Hvordan stemmer spredningen med gårdene som har blitt utpekt som mulige sentre med egne 

spesialistverksted?  

Tu: Hele tre reparerte gjenstander er fra gården Tu: ett glass, ett spannformet leirkar og 

relieffspennen. Men det spannformede leirkaret er S1478, det leirkaret som jeg vurderte at 

hadde en reparasjon av dårligere kvalitet på grunn av de ujevnt borede hullene. Det stemmer 

dårlig med bildet av Tu som senter for håndverkere med over gjennomsnittet ferdigheter. En 

mulighet er at det kan ha vært gjort av en som skulle lære seg kunsten å reparere leirkar. Den 

reparerte relieffspennen hadde en runeinnskrift på baksiden, på selve reparasjonen. Denne er 

tolket til å bety «denne handlingen», noe man har antatt at sikter til selve reparasjonen (Særheim 

2014:52). Dersom runeinnskriften på baksiden av relieffspennen er riktig tolket antyder den at 

det kan ha fulgt status med å ha tilknytning til den eller de som reparerte gjenstandene, siden 

teksten fokuserer på selve reparasjonen. Det å få utføre en reparasjon på disse verdifulle 

gjenstandene kan også ha medført status for håndverkeren. Det reparerte glasset fra Tu var 

overfangsglasset hvor jeg ikke lenger kunne se spor etter reparasjonen, og som jeg på grunn av 

dette tok ut av analysen. Det blir derfor stående igjen en reparasjon av dårlig kvalitet på et 

spannformet leirkar, og en høykvalitets reparasjon på en relieffspenne. 

Vestly: På gården Vestly er det funnet ett reparert glass og ett bronsekar. Jeg fikk ikke sett 

glasset fra alle kanter, men på de reparasjonshullene jeg kunne se var det ingen sprekker. Dette 

tyder på et godt utført håndverk. Det reparerte bronsekaret var svært fragmentert, så det var 

vanskelig å si noe om ferdighetsnivået til den som reparerte det. 

Rimestad: Fra Rimestad kommer ett reparert glassbeger. Jeg har vurdert reparasjonen som 

veldig dyktig utført, da dette var det eneste reparerte glasset som helt sikkert var helt uten 

stjerneformede sprekker ut fra noen av de borede hullene. 

På Lye og Hauge er det ikke funnet reparerte gjenstander. 

Det er en klar sentralisering i kommunene Time, Klepp og Hå av reparerte bronsekar og glass, 

med noen få enkeltfunn andre steder. Denne funnspredningen, sammen med gullsmedverktøy, 

bekrefter at det på gårdene Vestly og Tu kan ha forekommet gullsmedspesialist-virksomhet 

som også innebar reparasjoner av enkelte gjenstander.  

På de ovennevnte gårdene var det, med ett unntak, reparerte glass og bronsekar som ble funnet. 

Det er funnet to reparerte spannformede leirkar andre steder i Klepp kommune, og to i Hå 

kommune, men ingen i Time kommune. Av de to i Klepp er det ene det som ble funnet på Tu 
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gård og hvor reparasjonen ble vurdert som av dårligere kvalitet. Det andre (S4372c) var for 

fragmentert til en kvalitetsvurdering. Karet S5403a fra Hå kommune var også veldig 

fragmentert, men reparasjonsskåret så ut til å ha samme høye kvaliteten til S1440, med unntak 

av at dekoren ikke var gjenskapt på utsiden av det. Det andre karet fra Hå (S3847Aa) var for 

fragmentert til å vurdere kvaliteten på reparasjonen. Det spannformede karet jeg vurderte som 

reparert med høyeste kvalitet håndverk, S1440, ble deponert i Gjesdal, en nabokommune av 

Time. Det er så pass nære at det ikke er helt usannsynlig at det kan ha vært reparert ved ett av 

senterne på Jæren før det ble deponert. Ut fra dette blir det vanskelig å si om kvaliteten på de 

reparerte leirkarene i Hå og Klepp kommune er bedre enn de som er funnet lengre vekk fra de 

antatte håndverkersenterne. Snarere tvert imot, ett av de få jeg kunne vurdere, fra Tu, er av 

dårligere kvalitet. 

Ellers er de andre reparerte spannformede leirkarene deponert mye mer spredt enn glassene og 

bronsekarene. 12 leirkar er fordelt på 9 forskjellige kommuner, noen av de ganske langt unna 

Jæren. De to største karene som var reparert med kramper over en sprekk i karet (S5844 og 

S6396), en metode som ligner mest den brukt på glass, ble deponert i Stavanger og Haugesund 

kommune. Det er langt unna de antatte sentrene med mulig verksted, hvor man antar at glassene 

ble reparert. 

På øya Utsira (Utsira kommune) er det funnet skår med reparasjonshull på to ulike kar (S6005a 

kar 1 og kar 2) i samme grav. Denne øya hadde dårlig jord for jordbruk, og man antar at de som 

bodde her i folkevandringstid levde av fiske og husdyrhold (Myhre 1979:243,262-263). De 

reparerte leirkarene på Utsira lå ikke sammen med særlig rikt gravgods. Ikke noe glass, 

bronsekar, våpen eller smykker av edelmetall eller bronse. Men det lå hele 5 spannformede 

leirkar, ett kleberkar og en annen type leirkar samt mye forskjellig verktøy som bryne og 

vevlodd (se tabell 12 i appendiks) i graven. Disse spannformede leirkarene kan ha hatt samme 

funksjon eller rolle i graver som glass og bronsekar, men i graver med lavere status. De som 

bodde på Utsira kan ha hatt mindre ressurser grunnet dårlige jordbrukskår, og vært ansett som 

lavere på en sosial rangstige. Men Christian Løchsen Rødsrud (2012:171) mener derimot at 

status øker med antall kar i kombinasjon i graver i Øst-Norge i yngre romertid, og at graver 

med bare keramikksett uten våpen, edelmetall eller import ikke kan tolkes til å tilhøre en klasse 

med lav status. De kan tilhøre et lavere nivå innenfor et øvre sosialt lag. Dette kan også ha vært 

tilfelle på Utsira i folkevandringstid siden det ikke var veldig rikholdig gravgods i graven, men 

hele 7 leirkar. 
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Hvis man vurderer spredningen av de reparerte glassene og bronsekarene som definerende for 

et økonomisk og politisk sentrum, så er det flere reparerte spannformede leirkar som faller 

utenfor et slikt sentrum. Men det behøver ikke å bety at de ikke var reparert av det samme 

håndverkermiljøet. De spannformede leirkarene kan ha sirkulert i en større radius enn 

bronsekarene og glassene som ble værende i nærmiljøet til håndverkerne som hadde reparert 

dem. Men det er større sannsynlighet for at de spannformede leirkarene heller ble reparert av 

det enkelte hushold siden kvaliteten på reparasjonene varierer, og boring av hull i keramikk 

antagelig kan ha blitt utført av andre enn spesialister.  

6.3. Funnspredningen til kontrollgruppen 

Kontrollgruppen består av hele gjenstander tilsvarende de reparerte. Kriteriene for 

kontrollgruppen har vært at gjenstanden måtte være enten glass, bronsekar, spannformet leirkar 

eller relieffspenne. Den måtte ligge i en grav i Rogaland fra folkevandringstid, den måtte ikke 

ligge sammen med en reparert gjenstand og den måtte være i hel nok stand til at det var mulig 

å kunne slå fast at den ikke hadde hatt reparasjoner. Sistnevnte ble et problem med 

bronsekarene. Det var få av dem som ikke manglet bunnen eller deler av en vegg. Jeg valgte 

likevel å ta med fem slike i kontrollgruppen. De bronsekarene som var reparert som jeg så på 

var lappet veldig mange steder både på bunnen og veggene. På de bronsekarene jeg har plukket 

ut til kontrollgruppen er det ingen synlige reparasjoner på de delene som er igjen av karet, noe 

som styrker tanken om at de ikke har hatt noen reparasjoner. Men muligheten er likevel tilstede 

for at noen av bronsekarene i utvalget til kontrollgruppen kan ha hatt en reparasjon. 

Utvalget bronsekar til kontrollgruppen har jeg hentet fra Dahlin Haukens (2005:79-83) katalog. 

De spannformede leirkarene fra Kristoffersen og Magnus (2010:98-100) sin funnliste over hele, 

typebestemte kar. Det var 126 av dem som var fra Rogaland. Deretter søkte jeg opp 

bronsekarene og de spannformede leirkarene i Unimus og gjorde en vurdering av om de 

oppfylte alle kriteriene. Utvalget relieffspenner og glass fant jeg ved å søke i Unimus, og ved å 

lese beskrivelsen og se på bilder for å anslå om gjenstandene var hele nok til at de kunne anses 

som at de ikke hadde hatt noen reparasjoner.  

Jeg lagde en tabelloversikt (tabell 4) over kommuner kontrollgruppen er funnet i, og et 

spredningskart (figur 39). Dette kartet viser at de hele gjenstandene også ser ut til å sentrere 

rundt Jæren til en viss grad, men både de hele spannformede leirkarene og de hele bronsekarene 

er deponert mer spredt enn de reparerte. De hele glassene derimot, ser ut til å sentrere rundt 

Jæren. Det er ikke overraskende at også de hele gjenstandene sentrerer rundt antatte 
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økonomiske og politiske sentre. At gjenstandene antatt reparert av gullsmedspesialister med 

tilhold på eller ved disse sentrene grupperer seg ved de samme stedene er også å forvente. De 

reparerte spannformede leirkarene som muligens kan ha vært reparert av det enkelte hushold 

sprer seg like mye som de hele spannformede leirkarene. 

 

Figur 39: Funnspredningen til de hele gjenstandene. Det ligger flere gjenstander på samme gård noen steder, disse er markert 
med pil. Ved rød pil er det to spannformede leirkar. Ved oransje pil er det fire spannformede leirkar. Kart: Kristin Bakken. 



68 
 

 T
im

e
 

K
lep

p
 

H
å
 

S
o

la
 

H
jelm

e
la

n
d

 

V
in

d
a

fjo
rd

 

F
o

rsa
n

d
 

R
a

n
d

a
b

erg
 

S
a

n
d

n
es 

B
jer

k
reim

 

S
u

ld
a

l 

G
jesd

a
l 

K
a

rm
ø

y
 

R
en

n
esø

y
 

E
ig

er
su

n
d

 

Glass 1 1 2             

Kjeler  1       2  1  1   

Leirkar  3 4 1 2 2 1  3 4 1 1  1  

Spenne 

 

1 1 2  2 1    2 1   1 1 

Tabell 4: Hele gjenstander fra kontrollgruppen fordelt på kommuner. 

 

6.4. Konklusjon 

Den geografiske spredningen til reparerte glass, smykker og bronsekar faller stort sett i 

nærheten av antatte sentre i kommunene Time, Klepp og Hå. Nabokommunen til Time og 

Klepp, Sandnes, har også tre registrerte funn av reparerte gjenstander. Det er i disse områdene 

deponeringer av reparerte gjenstander sentrerer seg, og særlig på gårdene Tu og Vestly. Disse 

reparasjonene er stort sett utført av en dyktig håndverkerhånd. Spesielt Vestly skiller seg ut, og 

her har det også vært funn av råmaterialer i nærheten, og gullsmedverktøy i en mulig gullsmeds 

grav.  

De reparerte spannformede leirkarene derimot, er deponert spredt over hele fylket, noen av dem 

langt unna de antatte sentrene på Jæren. De finnes også på områder som ikke regnes som 

fruktbart jordbruksland med mulighet for et overskudd av ressurser. Kan det være slik at de 

reparerte spannformede leirkarene tilhører graver med mindre rikt gravgods, og at dette 

reflekterer et lavere sosialt nivå enn det som de reparerte bronsekarene og glassene tilhører? 

For å komme nærmere et svar er det nødvendig å gjøre en kontekstanalyse for å se hva de 

reparerte gjenstandene er deponert sammen med, og deretter sammenligne med innholdet i 

graver som inneholder de samme gjenstandstypene, men hvor ingen gjenstander er reparert.  

Kapittel 7: Kontekstanalyse 
 

I denne analysen vil jeg gjøre en vurdering av innholdet i gravene for å forsøke å belyse om de 

reparerte gjenstandene hadde en spesiell merverdi. Ved å sammenligne gravgodset fra graver 

som inneholder reparerte gjenstander mot en kontrollgruppe hvor tilsvarende gjenstander er 
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hele, vil det være mulig å vurdere om det er en forskjell. Hvis de reparerte gjenstandene ble 

regnet for kvalitetsmessig underlegne burde man kunne anta at de har blitt deponert sammen 

med gjenstander av lavere kvalitet enn det de hele gjenstandene har blitt. Jeg skal også analysere 

eventuelle forskjeller mellom de reparerte gjenstandene når det kommer til hva de har blitt 

deponert sammen med, og diskutere hva eventuelle forskjeller kan bety.  

Min hypotese er, som beskrevet i kapittel 1, at reparasjonen er uttrykk for at visse gjenstander 

besatt en særlig verdi og at deres livshistorie måtte utvides når de gikk i stykker. Dermed gjorde 

reparasjonen gjenstandene likeverdige - eller til og med mer verdifulle enn - tilsvarende 

gjenstander uten reparasjon. Spørsmålet er om reparasjoner tilførte gjenstandene et ekstra lag i 

biografien som ga dem en særlig verdi. Et annet spørsmål er om det kan ses en forskjell mellom 

de forskjellige reparerte gjenstandstypene, det vil si bronsekar, glass og smykker av edelmetall 

samt spannformede leirkar.  

Resultatene til glass og bronsekar vil bli presentert i hvert sitt diagram, men jeg slår sammen 

diskusjonen av dem til å gjelde begge som en felles kategori; importgjenstander. Jeg vil også 

sammenligne de reparerte gjenstandskategoriene mot hverandre for å følge opp spørsmålet fra 

kapittel 6 om det er forskjeller mellom de spannformede leirkarene og de andre reparerte 

gjenstandene. Antall gjenstander er lavt; til sammen 26 reparerte gjenstander og 44 hele 

gjenstander. To av de reparerte gjenstandene ligger ikke i grav og kan derfor ikke brukes i denne 

analysen. Resultatet av analysene kan derfor ikke sies å være statistisk signifikante, men de kan 

brukes til å antyde tendenser blant materialet. Det lave antallet gjenstander er også årsaken til 

at har jeg valgt å presentere resultatene som numeriske antall i diagrammer, og ikke omregnet 

til prosent. Kontrollgruppen er den samme som i kapittel 6. 

7.1. Kriterier for reparerte gjenstander 

Jeg har valgt å inndele gravgodset fra gravene som anført i figurene 40, 41, 42 og 43. For at 

ikke variablene skulle bli uhåndterbare slo jeg sammen en del gjenstander til en og samme 

kategori. Jeg har sortert både spinnehjul, kniv, bryne, nøkkel, synål, vevlodd, søkke, nagler og 

ildslagningsstein under kategorien verktøy. Kam, pinsett av bronse og skje av bein hører til 

personlig hygieneutstyr. Betalingsringer, fingerringer og spenner går under kategorien smykker 

og knapper av edelmetall. Diverse er en oppsamlingskategori av småting som slagg, leirklining, 

flintavslag, tetningskitt, dyreklør og jernfragmenter. Jeg mener at disse gjenstandene hver for 

seg ikke tilfører analysen noe, og kan derfor sees under ett. 
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I analysen har jeg kun telt med det som gjenstanden lå sammen med, og ikke den gjeldende 

gjenstanden. Det vil si at i graver med et reparert glass krysser jeg ikke av for at det ligger et 

glass der med mindre det reparerte glasset ligger sammen med et annet glass i tillegg. 

Noen av gravene har inneholdt to reparerte gjenstander. I analysen har jeg valgt å presentere 

slike gjenstander hver for seg for å få oversikt over hva hver gjenstand er deponert sammen 

med. Den reparerte brakteaten S11648 er ikke med i dette utvalget fordi den er et løsfunn. 

Bronsekaret S2988 er også tatt ut i denne sammenheng fordi det er funnet i en myr. Det er 

derfor kun 26 av 28 av de reparerte gjenstandene som er med. Det må også påpekes at 

konteksten til de spannformede leirkarene S5403 og S2187 er usikre. Graven til førstnevnte er 

beskrevet som en rest av et gravfunn i Unimus. S2187 står beskrevet i Unimus som fra en mulig 

plyndret grav. Begge gravene kan derfor ha inneholdt flere gjenstander. Jeg velger å ta de med 

likevel siden det ikke er sikkert at de har hatt mer gravgods. To andre graver står oppført som 

utgravd av usakkyndige (S421, S5403), mens Unimus ikke gir opplysninger om utgravningens 

profesjonalitet for ni andre graver (B350, C3301, S1526, B1862, C3302, S2246a, S4730a, 

S1440, S1478). Dette fører til usikkerhet rundt hvorvidt alle gjenstander fra graven er med. Men 

siden disse gravene står oppført med en stor mengde gjenstander i Unimus mener jeg at det som 

eventuelt har blitt oversett er av liten betydning for resultatet av denne analysen. 

Antall graver i gruppen med reparerte gjenstander og kontrollgruppen er ujevn (26 mot 44), 

men for å se etter et mønster i hva slags gravgods hele og reparerte glass, kjeler, spannformede 

leirkar og relieffspenner oftest deponeres sammen med er det av liten betydning. 

7.2. Resultater for glass og bronsekar 

Glass: Figur 40 viser forskjellene mellom gravgodset med de reparerte glassene og 

kontrollgruppen. Gruppen med de reparerte består av seks glass, mens kontrollgruppen 

inneholder fire glass. Det er kun de reparerte glassene som har blitt deponert sammen med 

bronsesmykker og personlig hygieneutstyr. Det er oftere smykker av både edelmetall og bronse, 

leirkar og bronsekar i gravgodset med reparerte gjenstander i enn i kontrollgruppen. Tallene er 

som nevnt veldig lave, så forskjellene består for eksempel i at det er èn grav mer med smykker 

av edelmetall i gruppen med reparerte enn kontrollgruppen, og fire graver mer med 

bronsesmykker. Perler, trekar og gjenstander fra kategorien diverse finnes kun i 

kontrollgruppen. Ellers er det bare våpen som det er flere av i kontrollgruppen enn gruppen med 

de reparerte, men igjen er det snakk om bare èn grav mer. Fordelingen med flere smykker i 

gruppen med reparerte, og marginalt flere våpen i kontrollgruppen kan skyldes 
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kjønnsfordelingen av gravene. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 7.3.2. Et felles mønster 

for begge gruppene er at både reparerte og hele glass blir deponert sammen med bronsekar, 

edelmetall, våpen, leirkar, verktøy, gjenstander av tre som nå er fragmentert, jernbeslag, 

jernspenner og tekstiler.  

 

Figur 40: Gravgodset til kontrollgruppen med hele glass sammenlignet med gravgodset som er deponert sammen med 
reparerte glass. Jeg har kun telt det gjenstanden lå sammen med, og ikke selve gjenstanden. Aksen mot høyre viser antall 
graver. Det er seks reparerte glass og fire hele. Kategorien "diverse" inneholder slagg, leirklining, flintavslag m.m. Verktøy er 
alt fra kniv, spinnehjul, nål og bryne til nagler. 

Bronsekar: Figur 41 viser resultatene for sju av de åtte reparerte bronsekarene. Det siste er 

funnet i en myr og tas derfor ut av kontekstanalysen. Kontrollgruppen består av fem bronsekar. 

Blant bronsekarene er det kun de reparerte som ligger sammen med spenner/beslag av jern, 

dyrebein, våpen, bronsesmykker og biter av tre. Det er oftere smykker av edelmetall og ringer 

i disse gravene enn hos kontrollgruppen. Også leirkar, verktøy og personlig hygieneutstyr finnes 

oftere sammen med reparerte bronsekar enn hos kontrollgruppen. Som med glassene så vil jeg 
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undersøke om det kan skyldes kjønnsfordeling i kapittel 7.2.2. Kontrollgruppen er kun deponert 

sammen med samme type gjenstander som man finner med de reparerte, men det er stort sett 

mindre av alt enn i gruppen med reparerte. Jevnt over er det glass, edelmetall, leirkar, verktøy, 

personlig hygieneutstyr, spillebrikker, tekstiler og diverse-kategorien som går igjen i begge 

gruppene.  

 

Figur 41: Gravgodset til kontrollgruppen med hele bronsekar sammenlignet med gravgodset som er deponert sammen med 
reparerte bronsekar. Jeg har kun telt det gjenstanden lå sammen med, og ikke selve gjenstanden. Aksen mot høyre viser antall 
graver. Det er sju reparerte kar og fem hele. Kategorien "diverse" inneholder slagg, leirklining, flintavslag m.m. Verktøy er alt 
fra kniv, spinnehjul, nål og bryne til nagler. 

7.2.1. Diskusjon av resultatene for importgjenstander. 

Først er det nødvendig at jeg klarlegger hva slags samfunn det var i Rogaland på denne tiden. I 

dag antar man at det i skandinavisk romertid og folkevandringstid var en begynnende 
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statsdannelse (Hedeager 1992; Myhre 1987a, b). Overgangen mellom et stammesamfunn og en 

tidlig statsdannelse vil være en prosess over tid. I folkevandringstid var ikke alle betingelser for 

en stabil stat tilstede, men det er noen tegn på at samfunnet beveget seg i den retningen. Ett 

eksempel er prestisjevaresystemet. Prestisjevarer er gjenstander som kan benyttes som politiske 

gaver, gravgods, i ritualer eller som sirkulerer i et sosialt sjikt som ikke alle har tilgang til. 

Prestisjevarene kan skape allianser og avhengighet. Dette systemet kan forklare 

tilstedeværelsen og behovet for både egenlagde og importerte høykvalitetsprodukter. Lotte 

Hedeager (1992:91-92) skriver om slike prestisjegjenstander at de ikke er nødvendige for 

overlevelse, men opprettholder et sosialt og politisk system som skaper forskjeller mellom folk 

og grupper. Et slikt hierarkisk oppbygd system åpner for konkurranse mellom sentre og 

undersentre som vil opp og frem i systemet, og gjør et samfunn til dels ustabilt med skiftende 

maktforhold. I et slikt samfunn er det veldig viktig å ha kontroll over gjenstander som bronsekar 

og glassbegre som ikke engang produseres her, og som har blitt importert da det var en 

organisert langdistansehandel med Romerriket. I folkevandringstid var det trolig ikke lenger 

tilsvarende tilgang på slike gjenstander i Norge, da fjernhandelen var blitt betydelig svekket 

(Solberg 2003:126).  

Bronsekarenes og glassenes fremmede opprinnelse hadde gitt dem en spesiell biografi hvor 

både deres opprinnelse og tidligere bruksområde i gjestebud på kontinentet kan ha vært kjent 

for folk i Rogaland. Dette kan tilsvare Yvonne Marshalls (2008:63-65) inscribed objects nevnt 

i kapittel 3. Allerede på produksjonstidspunktet ville de ha vært gjenstander tilskrevet mening 

som ga prestisje og makt, på grunn av materialet de var laget av og vanskelighetsgraden ved å 

produsere dem. Produksjonsmåten kan ha gitt gjenstandene et lag med magi for de som ikke 

kjente til teknologien bak, Gells enchantment of technology. Over tid kunne gjenstandene 

tilegne seg mer mening, eller endre mening helt. Etter at glassene og bronsekarene ankom 

Rogaland ville de ha vært unike gjenstander som sannsynligvis ble benyttet ved spesielle 

anledninger og som gaver. Noen bronsekar og glass var trolig flere generasjoner gamle innen 

de ble deponert, og det ville ha vært synlig på dem. De reparerte bronsekarene har blitt slitt hull 

på over tid, reparert og brukt igjen. Bronsekarene må ha vært i bruk etter reparasjonene, for det 

er reparasjoner på noen av dem som har blitt gjort over gamle reparasjoner igjen. I et samfunn 

med muligheter for bevegelse opp og ned i makthierarkiet kan det bli viktig å knytte seg til 

fortiden. Å kunne vise at man har hatt tilhørighet til et område eller har vært i ledersjiktet over 

lang tid kan legitimere rådende maktforhold. Det blir viktig å opprettholde et inntrykk av å ha 

krav på makt eller prestisje (Lillios 1999:236). Her har arvestykker en viktig rolle å spille. De 

kan legemliggjøre minner og historier og knyttes til forfedre og fortiden. Ikke alle mennesker 
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har tilgang til slike verdifulle arvegjenstander, så å kunne fremvise slike er med på å 

opprettholde sosiale forskjeller (Lillios 1999:236). Frands Herschend (2009) viser i sin bok 

«The Early Iron Age in South Scandinavia. Social Order in Settlement and Landscape» at folk 

knyttet seg til fortiden gjennom stedene de bosatte seg i folkevandringstid. Han beskriver 

forhold i Sør-Skandinavia, men det var trolig likheter i bebyggelsen i Rogaland på samme tid. 

Herschend (2009:140-141, 143,160) påpeker hvordan bosetning i førromersk jernalder var 

flytende eller vandrende, det vil si at den flyttet på seg fordi folk bygget nytt på andre steder 

enn husene hadde stått tidligere. Men i romertid begynte bosetningen å bli mer stabil. Husene 

ble bygget opp igjen på samme sted som de hadde stått tidligere, kanskje i flere generasjoner. 

Det kan ha vært flere årsaker til dette, men å knytte seg til forfedrenes bosted for å legitimere 

eierskap over eiendommer og makt kan ha vært medvirkende. Dette er i samme periode som 

importerte prestisjegjenstander begynner å bli viktige. Dette er forhold som kan ha utviklet seg 

videre utover i folkevandringstid. Synet av importvarene kunne vekke minner hos folk om 

tidligere hendelser og personer i fortiden. Selv om gjenstandenes fremmede opprinnelse fortsatt 

ble husket var de antagelig etter hvert ansett som en del av den lokale materielle kulturen og 

deres egen identitet. I tillegg har gjenstandene antagelig blitt ansett som praktiske beholdere for 

mat og drikke under seremonier, et rent funksjonelt aspekt ved dem. Biografiene deres kan altså 

ha bestått av flere meninger i forskjellige kontekster; prestisjevare og praktisk beholder, 

fremmed men kjent, magisk produksjon og antikvitet med skade. 

Idet importvarene ble skadet var de tydeligvis fortsatt ansett som uavhendelige. Deres spesielle 

livshistorie med fremmed opphav og et langt levd liv med akkumulerte historier fra kjente 

seremonier og tilhørighet til spesielle personer kan ha påvirket beslutningen om å begynne å 

reparere noen av dem på slutten av romertid, da det ble mindre fjerndistansehandel og tilgang 

på slike gjenstander. Dette bekreftes ved at det skjer en økning av reparasjoner i 

folkevandringstid. Selv om de muligens ikke kunne brukes til å oppbevare væske i lenger etter 

å ha blitt reparert hadde de fortsatt en funksjon i en annen kontekst enn matlaging. Dette 

bekrefter at de hadde mer enn èn mening. Gjenstandenes tilknytning til fortiden og forfedre kan 

ha gjort at de fortsatt kunne fremvises som rene prestisjevarer, kanskje brukes som gave eller i 

det minste deponeres som gravgods.  

Men så virker det som om det har blitt forsøkt å knytte hvertfall glassene til både samtiden og 

den lokale tradisjonen i Rogaland ved å reparere dem med beslag dekorert med ornamenter som 

kan ha vært uttrykk for lokal identitet. Det behøver ikke å bety at deres fjerne opprinnelse ikke 

var anerkjent eller ble satt pris på som en del av gjenstandens historie, men snarere tvert imot 
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at nye eiere forsøkte å knytte seg og sin samtid til fortiden ved å blande det nye og lokale med 

det gamle og fremmede. På den annen side kan importvarene på tidspunktet de ble reparert 

allerede ha vært ansett som en del av det lokale og tradisjonelle, med mindre vekt på deres 

fremmede opphav, siden de allerede hadde vært en del av kulturen lenge. Beslagene med stil I 

ville da ha forsterket tilhørigheten til deres kultur og identitet. 

I analysen av glass og bronsekar kom det fram at det kan ha vært en forskjell i hvorvidt reparerte 

og hele glass og kjeler ligger i kvinne- eller mannsgrav, hvor det ut fra gravgodset kunne virke 

som om det var en overvekt av reparerte gjenstander i kvinnegraver. Dette vil jeg gå litt nærmere 

inn på ved å lage en oversikt over kjønnsfordelingen. 

 

7.2.2 Reparerte glass og bronsekar: gravgods for mann eller kvinne? 

Gravgods kan være bevisst utvalgt på en slik måte at det kan representere den dødes gender. 

Gender er personens sosialt konstruerte kjønn, og ikke nødvendigvis det biologiske. Generelt 

så har man fortolket graver med våpen i komplette sett som tilhørende menn, og graver med 

smykker tilhørende kvinner. Kar og begre som kan knyttes til mat og drikke har vært felles i 

graver av begge disse kategoriene (Dahlin Hauken 2014:67). Jeg lagde en oversikt over 

fordelingen i manns- eller kvinnegraver for å se om det kunne være slik at reparerte glass og 

bronsekar ble deponert sammen med kvinner heller enn menn. Noen av gravene i gruppene var 

vurdert som manns- eller kvinnegrav i Unimus. De andre vurderte jeg selv ut fra kriteriene om 

at hele våpensett lå i mannsgrav, mens smykker, spinnehjul, vevsverd eller nøkkel lå i 

kvinnegrav. Dette er ikke uproblematisk, det er ingen garanti for at disse gjenstandene i 

folkevandringstid ble ansett som å kunne tilhøre kun kvinner, og motsatt. Det er heller ikke 

sikkert det er slik at gjenstander i en grav på noen måte er ment å reflektere den begravdes 

gender. Når det er forskjeller som beskrevet i gravgods i graver i folkevandringstid er det likevel 

sannsynlig at de reflekterer gender, sosialt kjønn, så jeg tar utgangspunkt i disse kriteriene i min 

vurdering av gravene.  

Resultatet (se tabell 5) viste at det var flest reparerte glass og bronsekar i graver som ble 

fortolket som tilhørende menn. Det var også noen graver med ukjent gender, så resultatet kan 

eventuelt være at de like ofte ligger i kvinnegraver. Resultatet for reparerte glass stemte 

nøyaktig med det i kontrollgruppen, med unntak av at her var det ingen graver som ble vurdert 

som ukjent. For de hele bronsekarene var flest av gravene vurdert til å ha tilhørt kvinne, med 

unntak av tre graver med ukjent kjønn. Årsaken til resultatet for de reparerte kan skyldes at 

kategorien smykker, både for edelmetall og bronse, inneholder gjenstander som regnes som like 
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sannsynlig å ha tilhørt menn som kvinner. Dette kan være hekter, spenner og knapper. I 

kategorien smykker av edelmetall telte jeg også med betalingsringer, noe som ikke egentlig er 

et smykke sånn sett, og dette tilslørte bildet noe. Noen graver inneholdt både våpensett og en 

mengde smykker. Smykkene ville isolert sett ha ført til at graven ble vurdert til en kvinnes. Et 

eksempel på dette er Vestlygraven med spyd, sverd, lanse og skjoldbule, men også fingerringer 

av gull og hektespenne av gull og sølv. Smykker var ikke kun beregnet på kvinner, og når man 

ser helheten på innholdet i graver kommer det tydeligere fram. Men både smykker og våpen i 

en grav kan også skyldes en dobbeltgrav som har inneholdt både en mann og en kvinne. 

 Mann Kvinne Ukjent 

Reparerte glass 3 1 2 

Kontrollgruppe 

glass 

3 1  

Reparerte 

bronsekar 

4  3 

Kontrollgruppe 

bronsekar 

 2 3 

Tabell 5: Kjønnsfordelingen for glass og bronsekar i gruppen med reparerte gjenstander og kontrollgruppen. 

Konklusjonen blir derfor at på grunn av antallet graver hvor det ikke er mulig å si noe sikkert 

om kjønn kan jeg vanskelig argumentere for at de reparerte glassene og bronsekarene fantes 

oftere som gravgods i manns- enn kvinnegraver. Inntrykket fra figurene 40 og 41 om at det var 

en overvekt av kvinnegraver skyldes et manglende helhetsbilde av hva hver enkelt grav 

inneholdt, samt at enkelte gjenstander under kategoriene smykker var mer kjønnsnøytrale ved 

en nærmere undersøkelse. 

7.3. Resultater for spannformede leirkar 

Det er 12 reparerte spannformede leirkar. I kontrollgruppen er det 23. Så å si alle graver fra 

folkevandringstid inneholder minst ett spannformet leirkar (Kristoffersen og Magnus 2010:10). 

Blant de reparerte spannformede leirkarene og kontrollgruppen med hele spannformede leirkar 

var det svært få forskjeller i hva de hadde blitt deponert sammen med (se figur 42). Fire av de 

reparerte karene var deponert sammen med gjenstander av tre som nå var nesten helt forråtnet, 

og ett av de reparerte spannformete leirkarene lå sammen med et bronsekar, ellers lå de 

deponerte karene sammen med akkurat de samme typene gjenstander som kontrollgruppen. 

Forskjellen i antall gjenstander i gruppene får det til å se ut som om det mye oftere forekommer 
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gjenstander i kontrollgruppen enn gruppen med reparerte spannformede leirkar. Men når tallene 

blir regnet om til prosentandeler så er forekomstene ganske like (se tabell 14 og 15 i appendiks). 

Det virker ikke som om reparerte spannformede leirkar har en særlig forhøyet verdi enn andre 

spannformede leirkar. En annen ting å merke seg er at spannformede leirkar fra begge gruppene 

sjelden er deponert sammen med glass, bronsekar, edelmetaller og våpensett, det vil si 

gjenstander som er tilstedeværende i de rikeste gravene. Med unntak av våpen er det disse 

kategoriene gjenstander som det er funnet reparasjoner på. Det kan virke som om gravene med 

reparerte spannformede leirkar representerer et annet sosialt lag enn de med reparerte 

bronsekar, glass og smykker. 

 

Figur 42: Gravgodset til kontrollgruppen med hele spannformede leirkar sammenlignet med gravgodset som er deponert 
sammen med reparerte spannformede leirkar. Jeg har kun telt det gjenstanden lå sammen med, og ikke selve gjenstanden.  
Aksen mot høyre viser antall graver. Det er 12 reparerte kar og 23 hele. Kategorien "diverse" inneholder slagg, leirklining, 
flintavslag m.m. Verktøy er alt fra kniv, spinnehjul, nål og bryne til nagler. 
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For å følge opp spørsmålet om hvorvidt graver med reparerte spannformede leirkar uten rikt 

gravgods som edelmetall, våpen og importgjenstander kunne representere et eget sosialt lag, 

enten innenfor et øvre sosialt sjikt eller i et enda lavere sosialt lag, skal jeg gå nærmere inn på 

innholdet i disse gravene.  

7.3.1. Reparerte spannformede leirkar sammenlignet med de andre reparerte 

gjenstandene 

Tilhørte de reparerte spannformede leirkarene et annet sosialt lag enn de andre reparerte 

gjenstandene? 

Spannformede leirkar er forholdsvis vanlig å finne som gravgods i folkevandringstid. De kan 

sies å være lived objects etter Yvonne Marshals (2008:63-65) oppdeling. Lived objects var mer 

ordinære hverdagsgjenstander enn inscribed objects. De måtte oppnå mening gjennom sosiale 

handlinger. 

Noen spannformede leirkar ble altså reparert når de ble skadet, akkurat som mer unike 

gjenstander som bronsekar, glass og smykker av edelmetall. Det er ikke funnet reparasjoner på 

andre typer keramikk (Magnus 1980:285) i folkevandringstid. Man kan derfor tenke seg at dette 

var spannformede leirkar som ble ansett som svært spesielle gjennom sin funksjon eller mening. 

Siden de reparerte glassene, bronsekarene og smykkene er knyttet til gullsmed-spesialister og 

rike sentre på Jæren ville det ikke vært uventet om også de reparerte spannformede leirkarene 

ble deponert i de rikeste gravene. Ett av de ligger i en slik grav på gården Tu, men over 

halvparten av de reparerte spannformede leirkarene ligger i graver med mindre rikt gravgods. 

Kunne disse reparerte spannformede leirkarene representere et annet sosialt lag? I et hierarkisk 

samfunn kan det ha vært flere nivåer av sosiale grupperinger. De var ikke bare enten rike eller 

fattige. Det kan ha vært forskjellige grader av både øvre og lavere sosiale lag, som igjen ble 

markert i gravmaterialet (Hedeager 1992:123). Graver med bronsegjenstander og mange leirkar 

og verktøy men ingen importgjenstander kan ha representert et nedre sjikt av et øvre sosialt lag. 

Jeg vil i de følgende avsnitt først gjøre en inngående analyse av gravene med reparerte 

spannformede leirkar, for deretter å ta for meg kontrollgruppen med hele spannformede leirkar 

og sammenligne resultatene mot hverandre. 

Reparerte spannformede leirkar: Ni av de tolv reparerte spannformede leirkarene ligger i 

graver med mindre rikt gravgods, to av dem i den samme graven. Det er altså åtte graver det er 

snakk om. To av disse gjenstandene (S2187 og S5403) ligger i graver med usikker kontekst på 

grunn av at de kan ha vært forstyrret før utgravningen. Jeg velger likevel å ta de med siden dette 

bare er antagelser og ingen kan være sikker på at noe mangler fra gravene.  
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En nærmere analyse (se tabell 6) viser at en av gravene har inneholdt sju leirkar i tillegg til en 

del verktøy. En annen inneholdt fire leirkar samt en pinsett av bronse. En tredje inneholdt bare 

ett leirkar, men to smykker av bronse samt en kam i bein og bronse. De to usikre gravene 

inneholdt to leirkar og den ene noen bein. Dette var alle typer leirkar, ikke kun spannformede. 

Graver med både fire og sju leirkar eller flere smykker av bronse tyder på at det ikke 

nødvendigvis var spesielt fattige graver. Bronse var ikke tilgjengelig for hvem som helst. Det 

er kun S6396a man kan si er deponert med gravgods som kan tyde på et lavt sosialt lag (se 

tabell 6). Spannformede leirkar var av høyere kvalitet enn andre typer leirkar, og produksjonen 

av dem kunne være knyttet til gullsmedspesialisters verksted. Å kunne deponere en mengde 

fullt brukbare finere leirkar viser at man har noe overskudd. Men målt mot samtidens rikeste 

graver med importgjenstander, edelmetall og fulle våpensett når de ikke helt opp. Men jeg vil 

heller si at gravene er i en nedre del av et øvre sosialt lag, enn at disse gravene tilhører et lavt 

sosialt lag. Det er derfor ikke sannsynlig at de har blitt reparert fordi man hadde for lite ressurser 

og måtte gjenbruke det man hadde. 

Museumsnummer Gravgods 

S1440 1 leirkar 

1 sverd 

1 bronsespenne 

S2187 2 leirkar 

Bein 

S2735 1 leirkar 

1 jernøks 

2 jernkniver 

Pilspiss av jern 

Saks av jern 

Syl av jern 

Meisel av jern 

Nål av jern 

Remspenne av jern 

Bryne av kvartsitt 

S3847Aa 4 leirkar 

Pinsett av bronse 

Bein 

S4372c 1 leirkar 

1 spenne av bronse 

1 kjede av bronse 

Tetningskitt 

Kam av bein/bronse 

S5403 2 leirkar 

S6005a kar 1 og kar 5 7 leirkar 

Vevlodd 

Bryne 

Søkke 

Slagstein 

Slagg 

2 steiner 
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Avslag av flint 

1 pimpstein 

Never 

Leirklining 

S6396a 1 leirkar 

Dyrebein 

Kam av bein 

Bjørneklør 

Tabell 6: Innhold i graver sammen med reparerte spannformede leirkar uten rikt gravgods. Basert på 

gjenstandsdatabasen Unimus. To av gravene har antagelig inneholdt flere gjenstander, og blir derfor klassifisert 

som usikre. Leirkarene er av alle typer, ikke kun spannformede. 

På figur 43 kan funnspredningen til alle de reparerte spannformede leirkarene sees. Det er en 

svak antydning til at de som er deponert uten rikt gravgods ligger kystnært. Unntaket er S1440 

som ligger lengst inn i landet av alle. De som er deponert med rikere gravgods ser ut til å ligge 

litt mer innover i landet i forhold, som for eksempel S1478 som ligger på gården Tu som har 

vært et av de antatt rikeste sentrene i folkevandringstid. Men det er marginale forskjeller. De 

kystnære områdene kan ha vært områder med mindre rike jordbruksområder og som baserte 

seg mer på fiske og husdyrhold enn jordbruk. Dette gjelder som nevnt i kapittel 6.2. de to 

spannformede leirkarene i samme grav på øya Utsira. Stedene langs kysten hvor de reparerte 

spannformede leirkarene var deponert lå fortsatt strategisk plassert i forhold til ferdselsårer og 

hadde sannsynligvis kontakter med de rikere sentrene og slik fått tilgang til både bronse og 

høykvalitets spannformede leirkar. De lå også nære nok til å kjenne til, og ha et ønske om å 

kopiere, både gravritualene til den øverste eliten og tradisjonen med å reparere utvalgte 

gjenstander. Men siden de som brukte disse reparerte spannformede leirkarene hadde tilhold 

lengre vekk fra de antatte sentrene for gullsmedhåndverkerne ble de trolig ikke reparert av 

spesialistene. Det kan forklare hvorfor kvaliteten på disse reparasjonene er så forskjellige, og 

ikke er gjort med forgylte beslag og lignende som er brukt på glassene.  

Men som nevnt er forskjellene i beliggenhet marginale i de fleste tilfellene, og med S1440 som 

et tydelig unntak. Jeg kan derfor ikke fastslå at de åtte gravene med enklere gravgods skyldes 

mindre ressurssterke familier som baserte seg på fiske og husdyrhold i stedet for jordbruk. I 

avsnittet om kontrollgruppen sammenligner jeg beliggenheten til gravene med reparerte 

gjenstander med beliggenheten til kontrollgruppens graver. 
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Figur 43: Funnspredningen til de reparerte spannformede leirkarene fordelt på hva slags gravgods de har blitt deponert 
sammen med. Kart: Kristin Bakken. 
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De reparerte spannformede leirkarenes særstilling krever en mer inngående diskusjon.   

Keramikk har på noen måter vært knyttet til glassbegre og bronsekar. Det finnes for eksempel 

kopier av romerske glassbegres former laget av keramikk. Det finnes minst 5 slike leirkar fra 

forskjellige steder i Norge, tre av de fra Rogaland (Aasheim 2007:24, tabell 2). Gravskikken i 

eldre jernalder besto i å ha fulle sett med gjenstander som symboliserte gjestebudet; glassbeger, 

bronsekar, sil og øse (Rødsrud 2012:170). Det kan ha vært sånn at grupper uten tilgang på ekte 

glass fikk laget slike kopier i leire i stedet, og anså dem som en fullverdig del av gravgodset når 

de ikke hadde den ekte varen. Men den ene glasskopien (B349, se figur 44) har blitt deponert 

sammen med det reparerte glassbegeret fra Skadberg. Det kan tyde på at kopien i leire ikke ble 

ansett som en representasjon av glass, men var en egen kategori.  

En annen type gjenstand som har blitt fortolket som representanter 

for glass er leirkar med innsatte glasskår, det som Johs. Bøe 

(1931:220) kaller vindus-urner. Det finnes minst 6 slike vindus-

urner i Norge, de fleste fra romertid men også noen datert til 

folkevandringstid (Aasheim 2007:26, tabell 3). De fleste slike 

vindus-urner har ett skår innsatt i bunnen av leirkaret. Men ett kar 

(C5767) har hele 11 glasskår innsatt i både bunnen og veggene. 

Bøe mener det kan ha vært flere slike vindus-urner i Norge. 

Enkeltfunn av glasskår kan opprinnelig ha vært dekorasjon i 

leirkar. Meningen med slike vindus-urner har vært omdiskutert. 

Noen fortolker det til at leirkaret skal imitere eller representere glasset, mens andre har ment 

det skal være pynt eller en form for magi (Ekengren 2009:206, med referanser). Christian 

Rødsrud (2012:170) foreslår at noen leirkar kan ha ment å skulle erstatte settene med glass og 

bronsekar hos de som ikke hadde tilgang til slike gjenstander. Som jeg har nevnt tidligere ble 

spannformede leirkar laget i mange forskjellige størrelser, og hadde trolig forskjellig funksjon. 

Noen kan ha blitt brukt som drikkebeger, mens andre var store nok til å ha blitt brukt til kokekar. 

Størrelsesforskjeller gjelder også de reparerte spannformede leirkarene. Jeg mener at det ikke 

er usannsynlig at enkelte spannformede leirkar kan ha hatt samme rolle i seremonier som glass 

i mer velstående slekter. Det kan forklare at akkurat disse spannformede leirkarene også måtte 

repareres hvis de ble skadet, akkurat som glass ble det. Men det som taler mot at de reparerte 

spannformede leirkarene skal være direkte representasjoner for glass er at ingen av de reparerte 

spannformede leirkarene har innsatte glass-skår, og den keramikken som har det er ikke 

Figur 44: Glassbegerformet leirurne 
(B349). Foto: Ann-Mari Olsen, 
Universitetsmuseet i Bergen. 
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spannformede leirkar. Når den ene kopien av et glassbeger er deponert sammen med et ekte 

glass, så taler også dette imot at de reparerte spannformede leirkarene representerte glassbegre. 

Rødsrud (2012:170) nevner at leirkar generelt kan ha erstattet bronsekar også. Noe som er felles 

for leirkar og bronsekar er måten spannformede leirkar har blitt reparert på andre steder enn i 

Rogaland. Det finnes to spannformede leirkar fra Sogn og Fjordane (B8721a, B6588c) hvor 

bunnen har blitt reparert med plater av metall, nærmere bestemt jern. Dette kan minne om 

lappingen av hullene i bronsekarene. Disse to er også deponert i graver uten importvarer og 

edelmetall, så de kunne ha fylt rollen til bronsekar blant gravgodset. På den annen side så var 

det ikke noe blant gravgodset som kunne ha representert glass. Størrelsen på disse leirkarene 

var heller ikke i nærheten av størrelsen på et bronsekar. Det er derfor mindre sannsynlig at disse 

skulle fylle rollen til bronsekar blant gravgodset. 

Som nevnt er det store forskjeller i størrelsen på spannformede leirkar. Selv om de to største av 

de reparerte spannformete leirkarene (S6396a, 5844a) ikke har kopiert formen til et bronsekar 

kunne de fortsatt ha symbolisert et hvis det hadde samme funksjon i seremonier som et 

bronsekar vanligvis ville ha hatt. Både S5844a og S6396a ligger i graver uten bronsekar. 

S5844a ligger sammen med tre fragmenter av glass, mens S6396a ikke er deponert sammen 

med noe annet som ser ut til å skulle representere gjenstander brukt i drikkegilder. Men jeg tror 

ikke det er sannsynlig at disse spannformede leirkarene var direkte representasjoner for 

bronsekar. Det finnes nemlig også glass som har blitt reparert ved å lappe de med metall. Det 

ene er fra Hordaland (B3731d) og det andre fra Sogn og Fjordane (B4590ee) (se figur 34 og 

35). De har blitt reparert med en innsatt bronse – eller sølvplate der glass-skåret har falt ut. 

Sølvplaten har blitt dekorert med halvmåneformede ornamenter; likt det mønsteret som jeg 

observerte på reparasjonen på glassbeger B5343i, det samme mønsteret som går igjen på både 

leirkar og spenner i Rogaland (se kapittel 5.2). Siden glassene også har blitt reparert med metall 

er det ikke sannsynlig at denne typen reparasjoner betyr at noen spannformede leirkar 

representerte bronsekar. De spannformete leirkarene er dessuten reparert med jern, og ikke 

bronse. Hvis disse spannformede leirkarene skulle representere glass og bronsekar i et lavere 

sosialt lag enn de som har importvarer som gravgods, kunne det være at de ikke hadde tilgang 

til bronse. På den annen side finnes det som oftest andre gjenstander av bronse i de samme 

gravene at dette lite trolig er forklaringen. De reparerte spannformede leirkarene i graver med 

mindre rikt gravgods ser derfor ikke ut til å kunne knyttes til det å være representasjoner av 

glassene og bronsekarenes rolle blant gravgods i rikere graver. 
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I stedet kan de ha hatt en funksjon i spesielle ritualer eller seremonier, eller vært den avdødes 

personlige drikkekar, noe som har gjort dem til lived objects. Det kan ha gjort dem uavhendelige 

og vært grunnen til at de måtte følge avdøde i graven. Per Ditlef Fredriksen (2006) knyttet de 

spannformede leirkarene opp mot kropp og foreslo at hvert spannformet leirkar deponert i en 

grav representerte kroppen som beholder. At karene måtte deponeres hele uten manglende skår 

kunne derfor vært knyttet til måten å behandle kroppen på i graven. Hvis kroppen skulle 

fragmenteres gjennom en kremasjon skulle kanskje det tilhørende leirkaret være fragmentert 

også. Jeg undersøkte hvorvidt det var en sammenheng mellom begravelsesskikk og reparasjon 

av spannformede leirkar. To av de reparerte spannformede leirkarene lå i en skjelettgrav. Men 

fem lå sammen med brente bein, mens i de fem siste tilfellene sto det ikke oppført i Unimus 

hvorvidt det var brent eller ubrent grav. Dessuten opptrer ikke-reparerte spannformede leirkar 

i både brente og ubrente graver (Fredriksen 2006:134). Det er likevel ikke utenkelig at de 

reparerte spannformede leirkarene var ansett som veldig personlige og knyttet til enkeltpersoner 

og deres identitet, særlig siden det finnes minst ett i hver grav i folkevandringstid. Lag med 

mening og historie har gjort at det spannformede karet har blitt tillagt mening i tillegg til 

funksjon av noen. Dette kan i noen tilfeller ha ført til at om de ble skadet ble de heller reparert 

enn byttet ut med et nytt, for ikke å miste lagene med historie og mening.  

Ovenstående diskusjon har tatt for seg reparerte spannformede leirkar som opptrer i graver med 

mindre rikt gravgods. Men tre av de reparerte spannformete leirkarene (S1478, S2371o, 

S5844a) skiller seg ut ved at de er deponert i rikere graver. Dette er det nødvendig å se nærmere 

på. De tre gjenstandene faller i kategorien «rikt gravgods» på grunn av gjenstander av 

edelmetall. Men en av disse gravene inneholdt hverken bronsekar eller glass, og en annen kun 

tre glassfragmenter. Kun S1478 (fra gården Tu) er deponert i en grav sammen med både glass 

og bronsekar. Det kan derfor virke som om S1478 har hatt en annen funksjon som gravgods 

enn alle de andre reparerte spannformede leirkarene. Det kan ha fått verdi som inscribed object 

ved å være spannformet leirkar av spesielt høy kvalitet sammenlignet med de andre, men S1478 

er ikke et av de spannformede leirkarene som skiller seg ut med å være av særlig høy kvalitet. 

Det har ganske tykke vegger og enkle ornamenter. Rødsrud (2012:151-153) har vist at bruken 

av leirkar generelt som gravgods i yngre romertid endret seg fra å fungere som urne til å være 

en del av et sett, sammen med blant annet bronsekar og glass. Dette ser man først i graver med 

importvarer. Det kan være derfor S1478 er deponert i denne graven. Det er både glass, 

bronsekar og flere andre typer av leirkar i graven som sammen kan ha utgjort den gravlagte 

personens personlige sett. Men det er likevel spesielt at det i en slik rik grav ikke har blitt 
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produsert et nytt, helt spannformet leirkar i stedet. Særlig siden dette er på gården Tu hvor det 

antagelig har vært et verksted for håndverkerspesialister. Når hverken selve karet eller 

reparasjonen på det ser ut til å holde en spesielt høy standard blir det viktig å spørre hvorfor 

akkurat dette spannformede karet opptrer i denne graven. En forklaring kan igjen være at dets 

uavhendelighet har skyldtes en personlig tilknytning mellom eier og kar som har ført til at det 

har blitt tillagt mening og er en bærer av minner. 

Kontrollgruppen: Blant kontrollgruppen var 15 av 23 hele spannformete leirkar i graver uten 

importgjenstander, våpen eller smykker av edelmetall (se tabell 7 og figur 45). Dette er over 

halvparten. Sju av de 15 gravene inneholdt en eller flere bronsegjenstander. En grav inneholdt 

seks leirkar, en inneholdt fire og en tre leirkar. Flest graver, åtte stykker, inneholdt to leirkar. 

Bare tre av de 15 gravene inneholdt kun ett leirkar. Ellers var det gjennomgående at gravene 

inneholdt gjenstander av kategorien verktøy, og forholdsvis mange gjenstander. Dette er ikke 

nødvendigvis graver som har tilhørt et veldig lavt sosialt sjikt. Man skal ha litt ressurser og 

overskudd for å kunne deponere seks leirkar, eller kniv, saks, syl, spinnehjul og glassperle 

sammen med flere leirkar. De reparerte spannformede leirkarene og kontrollgruppen ser dermed 

ut til å følge noenlunde samme mønster, men at en større andel i kontrollgruppen blir deponert 

i graver fra noe som ser ut til å være et lavere nivå av et høyere sosialt lag. Det er også flere 

hele spannformede leirkar som finnes i graver med rikere gravgods, noe som reflekterer at 

spannformede leirkar generelt er tilstede i de fleste typer graver i folkevandringstid. 

 

Museumsnummer Gravgods 

B5992c Leirkar 

Kniv av jern 

Fragmenter av jern 

Ringer av jern (muligens fra en bære-tine) 

B5998d 2 leirkar 

Pinsett av bronse 

Remspenne av bronse 

Kniv av jern 

Rester av tre (muligens skål/bolle) 

Beslag av jern 

S1306 2 leirkar 

Kam av bronse/gevir 

Brent bein (i karet) 

Klo av bjørn 

S2227a 2 leirkar 

Kniv av jern 

Remspenne av jern 

Bryne av ukjent materiale 

Spinnehjul av leire 
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Brente bein 

Kull 

S2268a 3 leirkar 

S2335b 2 leirkar 

1 korsformet spenne av bronse 

S2609b 3 leirkar 

Brente bein 

Klo 

Trekull 

S2685a 2 leirkar 

S2698a Leirkar 

Saks av jern 

2 kniver av jern 

S2720a 2 leirkar 

Kniv av jern 

Saks av jern 

Syl av jern 

Krok av jern 

Spinnehjul av kleber 

Perle av glass 

Tetningskitt 

S3401a Leirkar 

Kam av bronse/bein 

Brent bein 

S4749a 2 leirkar 

Perle av glass 

2 kniver av jern 

2 spinnehjul av bergart 

Spinnehjul av kleber 

Fragment av jern (mulig hank) 

S5068h 4 leirkar 

4 korsformete spenner av bronse 

Ring av bronse 

Nøkkel av jern 

Beslag av jern 

Ubrent bein av menneske 

Perle av glass 

Fragment av jern 

S6880c 2 leirkar 

Pinsett av bronse 

Trekull 

S8607a 6 leirkar 

3 korsformet spenne av bronse 

Relieffspenne av bronse 

Nål av bronse 

2 spinnehjul av bergart 

Skraper av jern 

Knivskaft av bronse 

Perle av rav 

Ring av bronse 

Tabell 7: Innhold i graver sammen med hele spannformete leirkar uten rikt gravgods. Leirkar som kategori 

omfatter alle typer leirkar, ikke bare de spannformede. 
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Figur 45: Funnspredningen til de hele spannformede leirkarene fordelt på hva slags gravgods de har blitt deponert sammen 
med. Kart: Kristin Bakken. 
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Det er altså samme mønsteret i kontrollgruppen med hele spannformede leirkar som i gruppen 

med reparerte; de er sjeldent deponert sammen med glass, bronsekar, edelmetall eller våpen. 

Desto oftere sammen med andre leirkar, verktøy og gjenstander av bronse. Men dette bildet må 

rettes opp litt. Det finnes spannformede leirkar i graver med rikt gravgods og i graver nesten 

uten gravgods også. Som nevnt hadde nesten alle graver i folkevandringstid minst ett 

spannformet leirkar. Disse spannformede leirkarene har ikke vært hele nok til å passe kriteriene 

for å bli en del av kontrollgruppen. Det er et for lavt antall hele spannformede leirkar med i 

analysen til at jeg kan fastslå at graver med spannformede leirkar alltid er tilhørende en lavere 

del av et øvre sosialt lag, og det blir vanskelig å avgjøre om de reparerte spannformede 

leirkarene ble ansett som mer eller mindre verdt enn spannformede leirkar generelt. 

Kontrollgruppen hadde ikke den samme funnspredningen som de reparerte. På figur 45 kan 

man se at gravene med og uten rikt gravgods ligger både innenlands og langs kysten, uten noe 

tydelig mønster. Igjen; dette kan skyldes at spannformede leirkar generelt hadde sin plass som 

gravgods i de fleste graver.  

7.4. Resultater for relieffspenner 

I analysen er det kun èn reparert relieffspenne, og 12 hele i kontrollgruppen. Den reparerte var 

deponert sammen med blant annet dyrebein og trebiter. Dette så man ikke i det hele tatt i 

kontrollgruppen. Gjenstander i kontrollgruppen var derimot deponert sammen med tekstiler, 

spenner/beslag av jern, våpen og småting fra diverse-kategorien, noe ikke den reparerte spennen 

var. Kategoriene som var felles for begge gruppene var perler, verktøy, leirkar, bronsesmykker 

og edelmetall. Alt i alt var den reparerte spennen deponert sammen med gjenstander man kan 

forvente at en hel relieffspenne ville blitt deponert med. Som med de spannformede leirkarene 

er ikke relieffspennene deponert sammen med glass eller bronsekar.  Kun i to tilfeller våpen. 

Sistnevnte kan skyldes at graver med smykker ofte er kvinnegraver, og våpensett opptrer oftest 

i mannsgraver. Selv om relieffspennene ikke er deponert med importgjenstander er de i seg selv 

av edelt metall, og er deponert sammen med andre gjenstander av edelmetall. Den kan dermed 

sies å være deponert i en grav med rikt gravgods, i motsetning til de spannformete leirkarene. 
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Figur 46: Gravgodset til kontrollgruppen med hele relieffspenner sammenlignet med gravgodset som er deponert sammen 
med reparerte relieffspenner. Jeg har kun telt det gjenstanden lå sammen med, og ikke selve gjenstanden.  Aksen mot høyre 
viser antall graver. Det er en reparerte spenne og 12 hele. Kategorien "diverse" inneholder slagg, leirklining, flintavslag m.m. 
Verktøy er alt fra kniv, spinnehjul, nål og bryne til nagler. 

Toby Martin (2012) diskuterer reparerte eldre (400-600tallet e.Kr.) anglo-saksiske korsformede 

spenner i England. Han vektlegger at spennenes biografi har gjort dem uavhendelige i et gave-

bytte samfunn, fremfor at de hadde en materiell verdi. Martin argumenterer for at spennene har 

vært sterkt knyttet til eierens identitet, og har først kunnet bli avhendet når den ble festet på 

drakten som gravgods sammen med den avdøde eieren sin. Relieffspennene ble funnet i særlig 

konsentrasjon på Sør-Vestlandet, og de var dekorert med den samme typen ornamentikk 

(Kristoffersen 2000:150, 173). Siv Kristoffersen (2000:12) mener at ornamentikken kan ha vært 

knyttet til alliansepolitikk og makt. Deres funksjon kan ha vært å vise at bæreren var tilknyttet 

et visst område, slekt eller sosialt lag. På den måten ble spennene tilknyttet bærerens identitet. 

Også her kan Gells enchantment of technology trekkes inn. Dette er spenner med en 

ornamentikk som de færreste kunne etterligne, og som dermed kan ha virket som magi på dem 

som så dem. Ut fra kontekstanalysen viser ikke gravgodset med den reparerte spennen noen 

store forskjeller fra gravgodset til de hele. Reparasjonen er gjort diskret på baksiden av spennen 
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der den ikke synes. Men runene som er skrevet direkte på reparasjonen, og som muligens 

omtaler den, fører oppmerksomheten til at den har blitt reparert, og til personen som har reparert 

den. Dette gjør det sannsynlig at det ikke var noe negativt forbundet med en reparert gjenstand. 

Det er bare nok en del av gjenstandens og personens biografi, som den som reparerte den nå er 

en del av. At den er lagt i en grav med tilsvarende gravgods som de hele spennene antyder det 

samme. 

7.5. Konklusjon 

Det er ikke store forskjeller når man sammenligner gravgodset som inneholder en eller flere 

reparerte gjenstander mot gravgodset i graver uten reparerte gjenstander. Det var litt flere 

spenner og ringer i graver med reparerte glass og bronsekar enn i graver med hele glass og 

bronsekar, noe som kunne ha skyldtes den gravlagtes gender. En nærmere analyse med fokus 

på helheten av gravgodset i hver enkelt grav synliggjorde at kategorien smykker var mer 

kjønnsnøytral enn først antatt. Dessuten var flere av gravene vanskelige å konkludere gender 

på, og antallet gjenstander i analysen er uansett så lavt at det er vanskelig å slå fast om disse 

gjenstandene opptrer oftest i manns- eller kvinnegraver.  

På grunn av de små forskjellene mellom gravene med reparerte og gravene med hele 

gjenstander kan de de reparerte gjenstandene derfor ikke sies å ha hatt en mer spesiell biografi 

enn sine hele motstykker, men det er sannsynlig at gjenstandstypenes biografi har vært 

medvirkende årsak til at de ble reparert i utgangspunktet.  

De reparerte spannformede leirkarene skilte seg heller ikke nevneverdig fra kontrollgruppen av 

hele spannformede leirkar, men dette kan skyldes at utvalget ble snevert når leirkarene måtte 

være hele nok til å fastslå at de ikke hadde vært reparert. Med tanke på at de fleste graver fra 

folkevandringstid inneholdt minst ett spannformet leirkar ville nok et bredere utvalg i analysen 

ha vist noen forskjeller, som igjen kunne sagt noe mer om hvordan de reparerte spannformede 

leirkarene ble ansett.  

Sammenligner man de ulike reparerte gjenstandskategoriene mot hverandre så dukker det opp 

andre forskjeller. De spannformede leirkarene skiller seg særlig ut fra glass, bronsekar og 

relieffspennen ved at de ser ut til å ha kunnet tilhøre en nedre del av et øvre sosialt lag i 

samfunnet. Disse ligger oftest deponert nærmest kysten, muligens i et mindre rikt 

jordbruksområde som overlevde på fiske og husdyrhold, og dermed hadde mindre overskudd. 

Slike samfunn hadde trolig ikke tilgang til det mest eksklusive gravgodset, som glassbegre og 

bronsekar. Det kan være at de reparerte spannformede leirkarene skulle erstatte rollen glass og 
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bronsekar hadde i gravgods, og at de derfor fikk samme behandling som disse gjenstandene, 

for eksempel ved at de ble reparert når de gikk i stykker. Men ingen av de reparerte 

spannformede leirkarene har blitt dekorert med glass-skår eller metallbiter, og de etterligner 

heller ikke formen til glassbegre eller bronsekar. Det er derfor mer sannsynlig at disse leirkarene 

var spesielt knyttet til den avdøde i form av å være en del av et personlig sett, og at denne 

tilhørigheten har gjort at folk har tillagt de spannformede leirkarene et lag med mening og 

minner som har gjort de uavhendelige selv når de fikk en skade. Også relieffspennen kan ha 

vært knyttet til eierens identitet og hatt flere lag med mening enn bare som en spenne til å holde 

sammen et plagg. 

Alt i alt er det sannsynlig at de reparerte gjenstandene ble ansett som likeverdig de hele 

gjenstandene, og at de hadde samme rolle som del av gravgodset.  

Kapittel 8: Oppsummering og konkluderende tanker 
 

I kapittel 1.2 om avhandlingens problemstilling trekker jeg fram en målsetning om å tilføre noe 

nytt til de reparerte gjenstandenes biografi gjennom å besvare tre forskningsspørsmål. Først 

ville jeg analysere metodene som ble brukt for å reparere gjenstandene. Jeg antok at svarene 

kunne knytte alle reparasjonene til en håndverkergruppe som var spesialister på flere typer 

materialer. Jeg ville gjennomføre en geografisk analyse for om mulig å kunne peke ut eventuelle 

verksteder med håndverkere som utførte reparasjonene. Det andre spørsmålet gjaldt hvordan 

reparerte gjenstander ble ansett sammenlignet med hele gjenstander. Bakgrunnen for at noen 

gjenstander måtte repareres kunne ligge i at akkurat disse hadde en fremtredende stilling i 

samfunnet. Etter at en reparasjon var utført på en gjenstand kunne man tenke seg at dens verdi 

ble endret, spørsmålet er om den ble betraktet som mer eller mindre verdifull. Derfor ville jeg 

undersøke om den var blitt mindre, mer eller fortsatt var like mye verdt ved å analysere de 

reparerte gjenstandenes kontekst sammenlignet mot en kontrollgruppe av hele gjenstander.  

Analysene ble utført med 28 reparerte gjenstander og 44 ikke-reparerte. Dette lave antallet 

begrenser hvor sikre svarene i analysen er, men gjenstandsmaterialet kan antyde noen mønstre 

i hvordan reparerte gjenstander ble ansett i forhold til de hele, ikke-reparerte. 

I dette kapittelet skal jeg kort oppsummere hva jeg kom fram til ved hjelp av analysene og 

konkludere med om hypotesene mine ble avkreftet eller bekreftet. Først vil jeg oppsummere 

det teoretiske rammeverket fra kapittel 3. 
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8.1. Teoretisk utgangspunkt: gjenstandenes biografi 

Reparasjoner av gjenstander er noe som skjer mellom produksjon og deponering i en gjenstands 

livsløp. Det kan være hensiktsmessig å se for seg at gjenstander har en biografi, en livshistorie. 

De sosiale, økonomiske, magiske og symbolske lag gjenstander tilegner seg i løpet av livet kan 

påvirke mennesker og handlinger. Lang eller spesiell biografi kan endre en gjenstands status, 

og gjøre den uavhendelig. Gjenstander med særlig lang levetid kan være bærere av minner om 

hendelser og personer. Dette kan være særlig viktig for de som har behov for å knytte seg selv 

og sin slekt til fortiden og forfedre. Derfor vil det være nødvendig at noen spesielle gjenstander 

blir ivaretatt over lang tid og påkostet reparasjoner for å utvide levetiden deres. En analyse av 

gjenstander som har blitt reparert kan fortelle noe om samfunnet på det tidspunktet reparasjonen 

ble foretatt, og dermed øke innsikten utover kun produksjon og deponering. 

I de neste avsnittene skal jeg oppsummere resultatene fra analysene og avgjøre om hypotesene 

mine har blitt bekreftet eller avkreftet. 

8.2. Fordi vi kan: en ny håndverkergruppe. 

I kapitlene 5 og 6 gjøres en grundig analyse og diskusjon for å kunne bekrefte eller avkrefte om 

alle reparasjonene kan knyttes til at det sannsynligvis vokste frem en gruppe håndverkere på 

Jæren i folkevandringstid som kan defineres som spesialister, og som ikke kun jobbet med èn 

type materiale eller kun en slags type gjenstander, men på tvers av disse. Resultatet av analysen 

antyder at de fleste gjenstandene er reparert med materialer, metoder og en kvalitet som gjør 

det sannsynlig at det har vært spesialister involvert. Med fremveksten av håndverkere med 

særlige egenskaper kan det ha utviklet seg en retning som spesialiserte seg på å finne måter å 

reparere ting på, heller enn å kaste dem og lage nye. En av håndverkerne har trolig risset inn 

navnet sitt på reparasjonen på relieffspennen, noe som tyder på en stolthet over hva 

vedkommende har klart å utrette. Unntaket er noen av de spannformede leirkarene, som har en 

ujevn kvalitet på reparasjonene. Disse gjenstandene kan ha blitt reparert av håndverkere fra 

vanlige hushold som har kjent til metodene, men vært uvant med å utføre dem selv. Denne 

teorien understøttes av resultatet fra den geografiske analysen i kapittel 6. Der konkluderte jeg 

med at de reparerte spannformede leirkarene er deponert mer spredt og med lengre avstand fra 

et antatt spesialist-håndverkssenter enn deponeringene av glass, bronsekar og relieffspennen. 

Denne analysen peker ut Jæren, og da særlig gårdene Tu og Vestly, som mulige sentre med 

verksteder hvor reparasjonene på glass, bronsekar og smykker kan ha foregått. Dette 

sammenfaller med tidligere forskning som er gjort, og som har pekt ut Jæren, og da særlig Tu, 
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Vestly og noen gårder til som mulige økonomiske og maktpolitiske sentre med egne verksteder 

og gullsmed-spesialister. 

Jeg konkluderer med at gjenstandene delvis ble reparert fordi det fantes en gruppe håndverkere 

som var i stand til å gjøre disse reparasjonene. Hadde det ikke vært spesialister på Jæren på 

dette tidspunktet er det mindre sannsynlig at gjenstandene hadde blitt reparert.  

8.3. Like fin! Reparert = hel igjen. 

Kontekstanalysen i kapittel 7 skulle besvare spørsmålet om reparerte gjenstander ble bedømt 

som likeverdige sine hele motstykker, eller om de ble ansett som en slags degradert b-vare på 

grunn av skaden. Det kunne også være at det motsatte var tilfelle; at de i utgangspunktet var 

vurdert som mer spesielle enn andre tilsvarende gjenstander, og at det var derfor de måtte 

repareres. På forhånd hadde jeg en hypotese om at det nettopp var særlig viktige gjenstander 

som ikke kunne avhendes enda som ble reparert, og at de ville finnes i graver som skilte seg ut 

i forhold til kontrollgruppen når det kom til innhold av gravgods. 

Resultatet av analysen tyder på at ingen av de reparerte gjenstandene var ansett som noe mindre 

verdsatt enn tilsvarende hele gjenstander. I de gravene de lå i var det ikke deponert en annen 

hel gjenstand av samme type for å forsikre seg om at funksjonen de hadde som gravgods ble 

dekket. Det ser ikke ut til at reparerte gjenstander har vært mer verdsatt enn tilsvarende hele 

heller. Gravgodset har vært ganske likt for både gruppen med reparerte og kontrollgruppen. 

Hvis man derimot sammenligner de reparerte gjenstandskategoriene mot hverandre får man 

inntrykk av at de reparerte spannformede leirkarene med få unntak er deponert sammen med 

mindre verdifullt gravgods enn reparerte glass, bronsekar og relieffspennen har blitt. Disse 

spannformede leirkarene ser ut til å ha hatt en spesiell stilling, og måtte derfor behandles på 

samme måte som glass og bronsekar når de ble ødelagt. Gravene med reparerte leirkar var på 

ingen måte fattige, men kan ha tilhørt et lavere sosialt lag enn akkurat de rikeste som inneholdt 

importvarer.  

Min konklusjon er derfor at de reparerte glassene, bronsekarene, spannformede leirkarene og 

relieffspennen ikke hadde mistet noen verdi av først å ha fått en skade og deretter blitt reparert. 

Det virker heller ikke sannsynlig at de har blitt reparert fordi de i utgangspunktet hadde høyere 

verdi enn andre tilsvarende gjenstander, eller at de ble høyere verdsatt ved å være reparert. De 

beholdt den posisjonen de allerede hadde før de ble ødelagt.  
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8.4 Hvorfor måtte levetiden til akkurat disse gjenstandene forlenges? 

Siden det er helt klare, bevisste valg på hva slags gjenstandstyper som skulle bli reparert må det 

ha vært noe som gjorde at de skilte seg ut fra andre gjenstander. Det har vært spesialister andre 

steder og til andre tider uten at det har ført til at gjenstander begynte å bli reparert. Det må være 

flere årsaker til at gjenstander blir reparert bare enn at man har håndverkere som er i stand til 

det. Her kan de reparerte gjenstandenes biografi komme inn som en forklaring. 

Gjenstander kan tillegges forskjellig mening i forskjellige faser av sitt liv, men også tillegges 

forskjellig mening samtidig avhengig av kontekst eller hvem som benyttet gjenstanden. Spor 

etter bruk, slitasje og reparasjon gir informasjon om en del av gjenstandens biografi.  

Etter Yvonne Marshalls (2008:63-65) inndeling i inscribed eller lived objects faller alle de 

reparerte importvarene samt brakteaten og relieffspennen innunder kategorien inscribed 

objects. Det vil si at de allerede på produksjonstidspunktet var regnet som gjenstander med 

mening som ga prestisje og makt. Over tid kunne gjenstandene tilegne seg mer av dette, eller 

endre mening helt. Glassene og bronsekarene var i seg selv verdifulle prestisjevarer på grunn 

av materialet de var laget av og deres høye teknologisk kvalitet. Denne teknologien var trolig 

ukjent i Norge i folkevandringstid. Dette kan ha gitt gjenstandene et lag med magi, Gells the 

technology of enchantment and the enchantment of technology fra kapittel 3. I tillegg hadde 

gjenstandene sirkulert over store områder, trolig mellom mange personer, og i noen tilfeller 

over mange generasjoner. Med tanke på konsentrasjonen av slike gjenstander i Rogaland i 

folkevandringstid må det å inneha slike gjenstander ha vært en viktig del av identiteten for 

eliten. Gjenstandene kunne gå i arv i en slekt, eller gis bort som gaver for å sikre allianser. Jeg 

ser det som sannsynlig at gjenstandenes nære tilknytning til personer, slekt og deres identitet 

som en del av en elite over tid vil ha ført til at gjenstandene ble bærere av minner. På omtrent 

samme tid endrer bosetningen seg ved at nye hus blir bygget på samme sted som det har stått 

hus tidligere, i stedet for å finne et nytt sted. Dette kan tyde på at det var viktig å vise at man 

var tilknyttet fortiden og deres makt- og eiendomsforhold. Det kan derfor ha vært viktig å få 

gamle arvestykker til å vare lenge ved å reparere dem. 

Relieffspennen var laget med ornamentikk som sannsynligvis var produsert av gullsmeder 

tilknyttet gårder på Jæren. Glassene ble reparert med beslag dekorert med dyrestil I. Dekoren 

kan ha vært et uttrykk for identitet for personer og grupper. I et hierarkisk oppbygd system med 

mulighet for å bevege seg på den sosiale rangstigen har det sannsynligvis vært viktig å kunne 
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fremvise prestisjevarer som både fremhever deres identitet, tilknytning til nærområdet og ikke 

minst til fortiden og forfedre.  

Jeg mener dette gjorde importvarene og smykkene uavhendelige, og det er sannsynlig at dette 

var en av grunnene til at det var så viktig å forlenge levetiden deres ved å reparere dem. 

Lived objects var ordinære hverdagsgjenstander som måtte oppnå mening gjennom sosiale 

handlinger. Mange spannformede leirkar var av høy kvalitet, men av et materiale nesten alle 

kunne få tak i. De gjenfinnes i nærmest samtlige graver fra folkevandringstid og må derfor 

anses som tilgjengelige for de fleste. Noen spannformede leirkar kan ha vært produsert av 

spesielt dyktige håndverkere, og ut fra deres varierende størrelse kan de ha hatt forskjellig 

funksjon og mening. Jeg mener det er sannsynlig at bakgrunnen for at noen av de ble reparert 

kan skyldes at akkurat disse utvalgte karene var en del av en persons personlige sett med 

eiendeler. De kan ha blitt tilført mening utover det et vanlig leirkar hadde. Hendelser og 

personer kan ha blitt en del av de reparerte spannformede leirkars historie, og gjenstanden 

forteller en del av personens livshistorie. Kanskje kan de ha vært i bruk lenger enn andre leirkar 

også, hvis de kun ble tatt frem ved spesielle anledninger. Om det spannformede leirkaret gikk i 

stykker ville man forholdsvis enkelt kunne laget et nytt, men det nye karet ville ikke besitte den 

samme autentisiteten. Tilknytningen til tidligere seremonier og personer, alle historiene knyttet 

til karet og personen, ville være borte. Derfor mener jeg at det ble ansett som nødvendig å 

reparere disse spesielle spannformede leirkarene. 

8.5. Avslutningsvis 

Denne oppgaven har vært en biografisk tilnærming til materiell kultur i form av reparerte 

gjenstander. Det er mange andre spørsmål og teorier som kunne ha blitt undersøkt, men det har 

ikke vært rom for å utforske alle spennende innfallsvinkler og problemstillinger. En større 

oppgave kunne ha tatt for seg reparerte gjenstander over hele Norge i folkevandringstid. Da 

kunne man kanskje lokalisert flere håndverkersentre som brukte andre metoder for å reparere, 

eventuelt sett et spredningsmønster av reparerte gjenstander ut fra Rogaland til resten av landet. 

Dette kan kanskje åpne for en annen forståelse av reparerte gjenstander. Enda et tema som 

kunne ha vært interessant å drøfte er hvorfor både tradisjonen med å reparere, 

importgjenstandene og de spannformede leirkarene forsvinner helt fra gravgodset i overgangen 

mellom folkevandringstid og merovingertid. Det kan ha en sammenheng med endrede behov 

for å fremvise prestisjegjenstander og knytte seg til fortiden på, og må sees i sammenheng med 

andre endringer som skjer i samfunnet generelt.  
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Appendiks 
 

 

GLASS: 

Reparerte Hele 
B350 B1850 

B5343i B2132 

C3301 B2272 

S1526 S4069 

S4268  

S8635m  
Tabell 8: Alle glassene i analysen. 

 

BRONSEKAR: 

Reparerte Hele 
B1862 B605 

C3302 B3159 

S421 S3572 

S2246a S4058a 

S2988 (myrfunn) S8200a 

S4730a  

S7990a  

S8635  
Tabell 9: Alle bronsekarene i analysen. 

 

SPANNFORMEDE LEIRKAR: 

Reparerte Hele 
S1440                             S309 

S1478                               S1306a 

S2187                                S2227a 

S2371o      S2268a 

S2735                               S2335b 

S3847Aa                        B2498 

S4372c                             S2547s 

S5403                               S2609b 

S5844a                               S2685a 

S6005a kar 1                       S2697a 

S6005a kar 2                       S2698a 

S6396a                                 S2720a 

 S2772a 

 S3401a 
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 B4226q 

 S4749a 

 S5068h 

 B5992c 

 B5994k 

 B5998d 

 S6880c 

 S8607a 

 S8613h 

Tabell 10: Alle de spannformede leirkarene i analysen. 

 

SMYKKER: 

Reparerte Hele 
C21407 S2695a 

S11648  S307 

 S8607i 

 S2276a 

 S2587a 

 S2547a 

 S2062 

 S4752a 

 S8615b 

 S8080a 

 S2772c 

 S9181g 
Tabell 11: Alle smykkene i analysen. 
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GLASS                 

B350      x           

B5343i    x x x x x         

C3301 x  x x x x x  x        

S1526 x  x x  x           
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S4268    x  x   x        

S8635l x  x  x x x x x   x    x 

KJELER                 

B1862     x            

C3302  x x x x x x  x        

S421                 

S2246a         x      x  

S4730a      x x       x   

S7990a   x x  x x x x x    x x x 

S8635  x x  x x x x x   x    x 

SPANN-FORMET 
LEIRKAR 

                

S1440    x x            

S1478 x x x  x x x x  x       

S2187      x           

S2371o   x x  x x x   x x x x  x 

S2735     x  x     x     

S3847Aa      x   x        

S4372c    x     x     x   

S5403      x           

S5844a  x    x   x        

S6005a kar 1      x x x      x   

S6005a kar 2      x x x      x   

S6396a         x x    x   

SPENNE                 

C21407   x x  x x x  x x      

Tabell 12: Gjenstander som er deponert sammen med hver enkelt reparerte gjenstand. Reparerte gjenstander som 

ikke er funnet i grav er tatt ut av denne analysen. 
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GLASS                   

B1850   x   x x            
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B2132     x x  x   x  x  x x   

B2272 x  x   x x  x    x   x  x 

S4069      x x x      x  x   

KJELER                   

B605                 x x 

B3159          x         

S3572a       x            

S4058a  x     x x        x   

S8200a  x x       x         

SPANN-FORMET 
LEIR-KAR 

                  

B2498  x  x   x x           

B4226q    x  x x x  x         

B5992c        x       x    

B5994k   x x    x     x      

B5998d    x   x x  x    x x    

S309   x x  x             

S1306a       x   x      x   

S2227a       x x      x     

S2268a       x            

S2335b    x   x            

S2547s   x x    x    x x   x  x 

S2609b       x         x   

S2685a       x            

S2697a      x  x  x         

S2698a        x           

S2720a       x x     x   x   

S2772a   x x   x x     x x     

S3401a          x         

S4749a       x x     x      

S5068h    x   x x     x x     

S6880c       x   x         

S8607a    x   x x     x      

S8613h    x  x x x     x      

SPENNE                   

S2695a   x x  x x         x   

S307   x x x x             

S2062      x x            

S2276a   x x  x             
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S2547a   x x  x x    x   x  x   

S287a   x x   x    x   x     

S2772c    x  x x    x x       

S4752a    x   x    x        

S8080a     x x x     x  x     

S8607i    x  x x    x   x     

S8615b   x x  x        x     

S9181g   x x  x x    x   x  x   

Tabell 13: Gjenstander som er deponert sammen med hver enkelt hele gjenstand i kontrollgruppen. 

 

Kontekstanalyser i prosent 
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GLASS 50 0 50 67 50 100 50 33 50 0 0 17 0 0 0 17 

BRONSEKAR 0 29 43 29 43 57 57 29 57 14 0 14 0 29 29 29 

SPANN-

FORMET 

LEIRKAR 

8 17 17 25 25 67 42 33 33 17 8 17 8 42  8 

SPENNER 0 0 100 100 0 100 100 100 0 100 100 0 0 0 0 0 

TOTALT 15 15 35 38 35 73 50 35 42 15 8 15 4 27 8 15 

Tabell 14: Kombinasjonsanalysen i prosent for de reparerte gjenstandene. 
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GLASS 40  60 0 100 80 60 40 0 20 40 20 20 60 0 20 

BRONSEKAR 0 40 20 0 0 40 20 0 40 0 0 0 0 20 20 20 

SPANN-

FORMET 

LEIRKAR 

0 4 17 48 17 70 65 0 26 4 35 17 9 17 0 4 

SPENNER 0 0 100 50 0 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 50 

TOTALT 6 9 29 34 39 66 60 6 23 6 29 14 9 23 3 11 

Tabell 15: Kombinasjonsanalysen i prosent for kontrollgruppen. 

 

 


