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Forord 

Jeg har lenge vært fascinert av døden og menneskers forhold til materiell kultur. Dette er noe 

jeg har ønsket å studere og undersøke, hvilket ble mulig i min masteravhandling. Formålet 

mitt er å vise at graver og gravers innhold ikke er statiske og døde objekter, men heller svært 

dynamiske. Livet og døden i fortiden handlet ikke kun om makt og kjønn. Dette har ikke, for 

min del, vært et lett tema å ta opp og jeg har mang en gang gått i feil retning. Jeg vil derfor 

rette en takk til flere som har hjulpet meg gjennom skriveprosessen.  

Jeg vil rette en takk til veileder Unn Pedersen som har kommet med mange nyttige innspill, 

tilbakemeldinger og god konstruktiv kritikk, samt forslag til struktur og litteratur i løpet av 

skriveprosessen. Videre vil jeg takke Dagfinn Skre som ga meg tillatelse til å bruke kartene 

over Kaupang. Jeg er også takknemlig for at jeg fikk muligheten til å være med på en tur til 

Kaupang, i forbindelse med Charlotte Blindheims 100-årsdag sommeren 2017, arrangert av 

Skre og Blindheims familie. Dette ga meg en liten innsikt i hvem Blindheim var, og ikke 

minst hvordan Kaupang kan ha sett ut i fortiden. Jeg vil også takke medstudenter for faglige 

og sosiale innspill. Nora S.K. Hansen skal ha en særskilt takk for å ha lest og kommentert 

deler av oppgaven. Søster skal også ha en takk for grundig gjennomlesning, nyttige kritiske 

kommentarer og forslag til innhold. Til slutt må mor og far takkes for all støtte de har gitt.  
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Kapittel 1: Innledning 

«I døden er vi alle like.» Dette er en idé som preger det moderne vestlige samfunnets syn på 

døden og graver i stor grad, selv om de fleste mennesker ikke er like i døden. Når du dør, 

hvordan du dør, hvem du er, hvor du kommer fra, hvordan du har levd og hvem du etterlater, 

påvirker hvordan du ender opp i graven (se f.eks. Østgård 2006). De færreste mennesker, 

dødsfall eller graver er like. I vikingtiden (750-1100 e.Kr.) var døden komplekse hendelser 

som etterlot en enorm variasjon innen gravskikk (se f.eks. Price 2010). Jeg vil studere dette 

nærmere ut fra en kontekst der kompleksiteten kommer godt til utrykk, en tidlig urban setting. 

Konkret vil jeg ta for meg utvalgte graver fra vikingtidsbyene Birka og Kaupang. Målet er å 

belyse de tidlig urbane samfunnenes forhold til mennesker, dyr, gjenstander og identitet.  

Bak mitt studie av gravmateriale fra Birka og Kaupang ligger det en overbevisning om at den 

tidlig urbane konteksten kan danne utgangspunktet for en ny og nyansert forståelse av 

identitet og tilhørighet (se f.eks. Hillerdal 2009a). Jeg vil undersøke og belyse kompleksiteten 

ved hjelp av begrepene personhood, material agceny, materialitet og gjenstandsbiografier, 

som utgjør mitt tolkningsgrunnlag (se kapittel 4). Målet er å vise at gjenstander ikke alltid blir 

oppfattet som statiske objekter, hvilket har sitt opphav i to sentrale inspirasjonskilder.  

Den første inspirasjonskilden er en saga om en mann ved navn Odd Grimsson, bedre kjent 

som Orvar-Odd, som bokstavelig talt betyr pilspiss. I mannens liv spilte tre piler, ved navn 

Guses-Gåve, en sentral rolle (Kristjánsson 2007:356-358; Soga om Orvar-Odd). Pilene festet 

seg automatisk til buestrengen, traff bestandig målet, vendte alltid tilbake til skytteren, og ga 

hell og lykke i enhver kamp. Odds liv var sentrert rundt disse pilene, uten dem hadde han 

verken en identitet eller evnene til å utøve makt. Kort tid før han døde, i en alder av 300 år, 

mistet pilene sine evner, mens Odd mistet både pilene og sin makt. Pilene er med andre ord 

kjennetegnet på Odds person og identitet. De er viktigere enn Odd Grimsson, han er ingenting 

uten dem. Sagaen belyser at ting ikke nødvendigvis ble ansett som statiske objekter. I noen 

tilfeller kan gjenstandene ha blitt oppfattet som viktigere enn menneskene.  

Om Orvar Odd har levd er uvisst, men det som er sikkert er at for rundt 1000 år siden ble en 

jente i fem-seks årsalderen gravlagt i vikingtidsbyen Birka. Min andre inspirasjonskilde er 

Charlotte Hedenstierna-Jonsons (2015a) tolkning av jentas grav. Det som er spesielt med 

denne graven er at den er rik og godt utstyrt, hvilket var uvanlig for barn i denne perioden 

(Hedenstierna-Jonson 2015a:97-98). Forklaringen kan være at graven ikke reflekterer jentas 

liv, status eller identitet. Graven kan heller oppfattes som et utrykk for hennes families status 
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og tilhørighet (Hedenstierna-Jonson 2015a:98). Det vil si at jentas død, og grav, ble brukt som 

et middel for å kommunisere de etterlattes makt, status og tilhørighet. Graven behøver ikke å 

«tilhøre» eller representere det gravlagte mennesket. Tingene, i denne settingen, uttrykker en 

idé og skaper en forestilling om noe mer enn det øyet ser.  

Soga om Orvar-Odd og Birka jentas grav belyser at gjenstander kan være mer enn passive 

objekter. Gjenstander kan bli oppfattet som aktive aktører i stand til å påvirke og endre 

menneskets levesett og verdenssyn. Graver kan være mer enn et hvilested for døde kropper, 

de også kan anvendes som arenaer for å uttrykke identiteter og relasjoner. Dette er noe jeg vil 

ta for meg i mitt studie av vikingtidens graver. For å studere forholdet mellom mennesker, dyr 

og gjenstander vil jeg ta utgangspunkt i to spørsmål, som utgjør min problemstilling:  

1. Kan gjenstanders og dyrs verdi, betydning, så vel som praktiske og symbolske 

funksjon være viktigere enn mennesket i graven?  

2. Hvilken betydning har gjenstandene og dyrene som legges i graven, og for hvem? 

Spørsmålene vil besvares med hjelp fra mitt teoretiske rammeverk, min metodisk-analytiske 

tilnærming, samt mitt faghistoriske utgangspunkt, som presenteres i kapittel 3. Det materielle 

grunnlaget vil være 42 utvalgte graver fra Birka og Kaupang. Byene er godt dokumentert og 

utgravd, samtidig omfatter de et kildemateriale, som i stor grad gjenspeiler variasjonen i 

vikingtidens gravskikk (se f.eks. Price 2008a). Dermed kan det være mulig å belyse, og 

undersøke hvordan identitet, status og sosiale roller ble utrykt i vikingtidssamfunnet. Materielt 

mangfold er ikke den eneste grunnen til at materiale fra Birka og Kaupang anvendes. 

Gravenes innhold vil sidestilles for å avdekke forskjeller og likheter mellom byene når det 

kommer til hva som følger med i graven. Hensikten er å undersøke om det kan ha vært et 

regionalt mønster i gravenes struktur og utforming. Kort sagt anvender jeg materiale fra Birka 

og Kaupang da det kan belyse mangfoldighet og kompleksitet i vikingtidens gravskikk.  

Oppgavens struktur  

Oppgaven er inndelt i 8 kapitler, inkludert denne innledningen med en presentasjon av min 

problemstilling. I kapittel 2, Vikingtidsbyene Birka og Kaupang, vil jeg gå inn på byenes 

karakter og forskningshistorie. Jeg vil også ha en kort introduksjon av gravfeltene som utgjør 

oppgavens materielle grunnlag. Dette følges av kapittel 3, hvor mitt faghistoriske 

utgangspunkt presenteres. Her vil jeg vise at den tidligere forskningen på vikingtidens 

gravskikk, grovt sett, kan deles inn i tre tolkningsmodeller. Jeg vil også ta for meg tidligere 
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studier av Birkas og Kaupangs graver, før mitt syn på vikingtidens graver presenteres. Etter 

dette vil jeg gå inn på hvordan og hvorfor de skisserte tolkningsmodellene tjener som et 

grunnlag for min analyse. Deretter, i kapittel 4, vil mitt teoretiske rammeverk og min 

metodisk-analytiske tilnærming bli gjort rede for. I den første delen av kapittelet vil jeg 

beskrive og gi en forklaring på hvordan teoriene personhood, materialitet, material agency og 

gjenstandsbiografier, benyttes i mitt studie av gravene fra Birka og Kaupang. I den andre 

delen av vil jeg ta for meg min metodisk-analytiske tilnærming, som består av to nivåer, et 

studie av enkeltgjenstander og en gjennomgang av gjenstandsgrupper. De utvalgte gravene vil 

dermed undersøkes på et individuelt så vel som et generelt og overordnet nivå.  

I kapittel 5 vil jeg gjøre rede for publikasjonene som er bakgrunnen for mitt valg av 

gravmateriale, samt kriteriene som er lagt til grunn for gravutvalget. De utvalgte gravene vil 

deretter presenteres i tabellform. Dette er basen for kapittel 6, der gravenes innhold 

gjennomgås og analyseres på et overordnet nivå. Analysen er opphavet til sammenlikningen 

og diskusjonen av gravene. Konklusjonene av analysen spiller en rolle i kapittel 7. I dette 

kapittelet vil jeg analysere og diskutere 20 spesielt utvalgte graver fra byene på et individuelt 

nivå. Studiet tar for seg bestemte enkeltgjenstander i lys av mitt teoretiske rammeverk, min 

metodisk-analytiske tilnærming, så vel som tolkningsmodellene fra kapittel 3. I det siste 

kapittelet, Avsluttende bemerkninger og konklusjoner, vil det være en oppsummering, samt en 

utgreiing av slutninger jeg har kommet frem til i mitt studie av gravene fra Birka og Kaupang.  
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Kapittel 2: Vikingtidsbyene Birka og Kaupang 

I vikingtidens Skandinavia er byer et nytt fenomen. De oppstår der det tidligere ikke har vært 

bosetninger og vokser raskt før de mot slutten av perioden opphører (Skre 2008a:83-86). Mye 

tyder på at byene var opprettet en makthaver, blant annet spor av tomteinndeling (Skre 

2008a:87-90). Makthaveren har trolig kontrollert og regulert de ulike aktivitetene i byene, 

som for eksempel handel. Handel og spesialisert håndverk var det økonomiske grunnlaget og 

årsaken til byenes eksistens, så byfolket drev ikke med jordbruk (Skre 2008a:84). Byene 

hadde dermed kontakt med mange forskjellige folk og kulturer, fra fjernt og nær, med ulike 

tradisjoner og ideer. Det kan derfor antas at de tidlige urbane samfunnene var multikulturelle, 

og preget av hybride sosiale og kulturelle strukturer (se f.eks. Hillerdal 2009a:205-288). Dette 

innebærer at menneskene i byene kan ha hatt både lignende, så vel som ulike ideer og 

verdensbilder. To av disse byene er Birka og Kaupang, som er grunnlaget for min analyse og 

diskusjon. I det følgende vil Birkas og Kaupangs karakter samt faghistorie bli presentert, før 

byenes omfattende gravfelt blir gjort rede for.  

 
Figur 1: Kart over sentrale steder og storgårder (blå sirkel), markedsplasser (grønn sirkel) og byer (oransje 

sirkel) i vikingtidens Skandinavia. Kart: Julie K.Ø Askjem, hentet fra Dagfinn Skre (2007a:Figur 1.4). 

Birka 

Birka er det moderne navnet til en vikingtidsby på øya Björkö i Mälaren, Sverige (Ambrosiani 

og Erikson 1991:10; Skre 2008a:84). Byen oppstod sent på 700-tallet, og var aktiv frem til 
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970-tallet (Skre 2008a:84-85). Spesialisert håndverk og handel har hatt en viktig rolle i Birkas 

økonomi (Ambrosiani 2008:99). Frem til 800-tallet gikk handelen mot sør-vest, blant annet 

Dorestad i Nederland, før den ble sentrert østover mot Russland og Baltikum (Ambrosiani 

2008:94, 96-96; Price m.fl. 2018:19). Varene som kom fra, og ble produsert i Birka, kan ha 

omfattet pels, jern, objekter i finmetall (gull, sølv, kobberlegeringer), tekstiler og glassperler, 

for å nevne noe (Ambrosiani 2008:96-99; Hedenstierna-Jonson 2012:214; Skre 2008a:90-91). 

Birka var trolig en helårsbosetning med opptil 1000 innbyggere (Price m.fl. 2018:20). Funn 

fra byen og gravfeltene vitner om en variert og multikulturell befolkning, bestående av barn 

og voksne sysselsatt på forskjellig vis, og av ulik sosial status (se f.eks. Ambrosiani 2008:97; 

Hedenstierna-Jonson 2015a; Hillerdal 2009a:278-280; Kjellström 2012; Linderholm m.fl. 

2008; Price m.fl. 2018). Det som skiller Birka fra Kaupang er den militære karakteren i form 

av byens komplekse forsvarsverk (Ambrosiani 2008:97; Ambrosiani og Erikson 1991:15).  

Undersøkelser, utgravninger og faghistorie 

De første undersøkelsene av Birka startet på 1600-tallet, men faglige utgravninger begynte 

ikke før på 1800-tallet (Ambrosiani 2005:3; Odelberg 1974:3-4). Disse tok for seg gravene og 

ble utført i regi av Hjalmar Stolpe, som var svært grundig i sin dokumentasjon (Blindheim 

1977:25-26; Odelberg 1974:3-4). Andre større utgravninger ble gjort under ledelse av, blant 

andre Björn Ambrosiani på 1970-, 1990- og 2000-tallet (se f.eks. Ambrosiani 2008, 2012; 

Ambrosiani og Erikson 1991:27-29; 55-59; Hillerdal 2009a:212-214; Holmquist 2012:19-20). 

Disse tok for seg byens kulturlag, havneanlegg samt sporene etter fortidige folks liv og virke.  

Store deler av gravmaterialet ble ikke publisert før på 1940-tallet av Holger Arbmann (1940, 

1943). Ytterligere analyser av gravmaterialet ble ikke publisert før på 1980-tallet, da i en serie 

på tre bind kjent som Birka II: Systematische Analysen der Gräberfunde, redigert av Greta 

Arwidsson (1984b, 1986, 1989). Disse verkene og undersøkelsene har gitt Birka en unik rolle 

innenfor den svenske vikingtidsforskningen (Ambrosiani 2008:94). Materialet har derfor vært 

opphavet til flere masteroppgaver, som Niklas Bjørks (2013) studie av våpengraver, 

doktorgradsavhandlinger som Hedenstierna-Jonsons (2006) om Birkas krigere, og 

forskningsprosjekter som Anna Kjellströms (2012, 2014, 2016) People in transition. 

Forskningen har dermed tatt for seg alt fra gravskikken, gravenes innhold, de dødes status, 

tekstilstudier, livet i byen, handelsnettverk, til byfolkets matvaner, helse og opprinnelse, for å 

nevne noe (se f.eks. Ambrosiani 2001, 2008; Geijer 1939; Gräslund 1980; Hedenstierna-

Jonson 2015a; Hedenstierna-Jonson og Kjellström 2014; Hedenstierna-Jonson m.fl. 2017; 

Hillerdal 2009a; Lindberger 2001; Price 2012; Price m.fl. 2018; Stolpe 1876; Sundman 2012).  
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Gravfeltene 

I vikingtid har døden og de døde vært synlige for, og tett på de som bodde i Birka, da byen 

var omkranset av minst 2300 graver, fordelt på seks gravfelt, Hemlanden, Grindsbäcka, 

Borg1, områdene sør for Borg, Kärrbacka og Ormknös (Ambrosiani og Erikson 1991:16; 

Gräslund 1980:4-6; Hillerdal 2009a:241-242). Det har blitt foreslått at gravfeltene kan ha 

omfattet opptil 5000 graver (Price m.fl. 2018:22). Materialet preges av variert gravskikk, samt 

et rikt og mangfoldig gravgods (se f.eks. Hillerdal 2009a:241-244). 1100 graver har blitt 

utgravd, hovedsakelig av Stolpe (Gräslund 1980:1). Gravfeltene ligger ulike steder i 

landskapet og varierer i størrelse og omfang. Det er mulig å se forskjeller i gravskikken, i 

form av inhumasjon og kremasjon, både innad og mellom gravfeltene (Gräslund 1980:5-6).  

 
Figur 2: Kart over Birka med byens gravfelt, Hemlanden (1), nord for Borg (2), Borg (3), sør for Borg (4), 

Grindsbacka (5), Kärrbacka (6) og Ormknös (7). Hentet fra Greta Arwidsson (1984a:vorwort) 
 

Min analyse og diskusjon vil begrenses til 21 graver. Jeg vil kun ta for meg graver fra Borg og 

Hemlanden, som ble valgt på grunn av feltenes varierte og mangfoldige gravskikk, samt 

nærheten til byområdet. De andre gravfeltene ble utelukket da det har blitt spekulert om 

Ormknös er eldre enn bosetningen, mens Kärrbacka trolig er yngre enn byen Birka (Gräslund 

1980:6). Områdene sør for Borg og Grindsbäcka kan ha vært en del av Hemlanden (Gräslund 

1980:4). Mitt snevre utvalg representerer ikke mangfoldet som har blitt dokumentert på Birka, 

                                                             
1 Her brukes Borg som et samlebegrep for gravene som befinner seg i eller nord for forsvarsverket som ble 

oppført på 800-tallet, det vil si område 2a, 2b og 3 i figur 2.  
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men i utvelgelsen av graver har jeg bestrebet meg på å få frem størst mulig variasjon. Den 

tidligere forskningen på disse gravene kommer jeg tilbake til i kapittel 3.  

Hemlanden, øst for byen, er det største gravfeltet fra Birka, med over 1600 graver, ca. 670 er 

utgravd (Gräslund 1980:5). Gravene ligger tett og de fleste er dekket av hauger, men det 

finnes eksempler på umarkerte og steinsatte graver (Gräslund 1980:5). Feltet består av både 

kremasjons- og inhumasjonsgraver, og er preget av mye variasjon når det kommer til 

gravenes indre og ytre form, samt gravgodset og dets karakter. Hemlanden kjennetegnes også 

av mange innholdsrike kammergraver (Hillerdal 2009a:243-244).  

Borg, sør-øst for byen, består av områdene i og nord for Borg. Gravfeltene omfatter et ukjent 

antall graver, rundt 200 er utgravd (Gräslund 1980:4-5). Feltet er navngitt etter et forsvarsverk 

som ble oppført på 800-tallet (Ambrosiani 2008:97). Noen graver har blitt dekket av denne 

strukturen, og oppføringen av befestningen har trolig ført til ødeleggelser på gravfeltet (se 

f.eks. Hillerdal 2009a:242). Feltet består av både inhumasjons- og kremasjonsgraver. Noen er 

markert med en haug eller steinsetting og andre er umarkerte (Gräslund 1980:5).  

Kaupang 

Kaupang, også kjent som Kaupang i Skiringssal, er en vikingtidsby i nærheten av dagens 

Larvik, Norge (Skre 2008b:112). Byen oppstod på 800-tallet og var i bruk frem til 930-tallet 

(Skre 2008a:84-85). Spesialisert håndverk og handel har utgjort byens økonomiske grunnlag 

(Blindheim 1969:24-26; Skre 2008a:84). Handelen har gått både øst, vest og sør samt til andre 

vikingtidsbyer som Birka og Hedeby (Skre 2011:425-430). Keramikk, smykker i finmetall 

(gull, sølv, kobberlegeringer) og kleberstein, for å nevne noe, kan ha vært viktige 

handelsvarer (Blindheim 1969:18, 24). Blant annet tekstiler, smykker, glassperler og 

gjenstander i rav, har trolig blitt produsert i byen (Blindheim 1969:18-21; Skre 2008a:90, 

2008b:115). Kaupang har vært en helårsbosetning med opptil 800 beboere (Stylegar 2007:65). 

Funn fra byen og dens gravfelt vitner om en multikulturell og variert befolking sysselsatt på 

forskjellig vis, og av ulik sosial status (se f.eks. Hillerdal 2009a:274-287; Høigård Hofseth 

1999; Stylegar 2007:85-86, 99-101). Under utgravningene på 2000-tallet ble det funnet rester 

av en hall på Huseby, ca. 1 km nord for byen (Skre 2007b:223). Hallen het trolig Skiringssal i 

vikingtid. Størrelsen, brukstiden og plasseringen kan tyde på at den var oppholdsstedet til 

byens makthaver (Pilø og Skre:2007:23-24).   
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Undersøkelser, utgravninger og faghistorie 

Kaupang har blitt studert på ulikt vis fra 1800-tallet frem til 2000-tallet (Skre 2007c). 

Undersøkelsene har dreid seg om alt fra topografiske forhold, gravenes relasjon til 

Ynglingatal, byens karakter, gravskikken, til Ottars beretning om sitt besøk i Skiringssal, for å 

nevne noe (se f.eks. Blindheim 1981:11-16; Skre 2007c). De tidligste faglige utgravningene 

ble gjort på slutten av 1800-tallet av Nicolay Nicolaysen (se f.eks. Skre 2007c:35-36, 

2007d:363). Charlotte Blindheim (1977) påpekte at disse undersøkelsene ikke strekker til i lys 

av 1900/2000-tallets faglige standard. Nicolaysens utgravninger tok for seg de synlige 

gravhaugene på Nordre Kaupang (Blindheim 1977:20). Det ble også foretatt noen 

utgravninger tidlig på 1900-tallet av Gabriel Gustafson (Blindheim 1960:50; Skre 2007c:36-

38). Faglige utgravninger startet igjen på 1950-tallet, etter at byggingen av en jordkjeller 

avdekket flere funn, blant annet en innholdsrik kvinnegrav (Blindheim 1960:50-51; Skre 

2007c:38-39). Disse ble ledet av Blindheim, og tok for seg flere graver på Bikjholberget, 

enkelte graver på Lamøya, noen testgravinger på Nordre Kaupang, samt en undersøkelse av 

byområdet (Blindheim 1969:11; Skre 2007c:38-41). Blindheim (1995a:10) påpekte i ettertid 

at undersøkelsene av blant annet båtgravene, kunne ha vært annerledes (se også lignende 

kritikk hos Blindheim og Heyerdahl-Larsen 1995b:124). Utgravninger startet igjen på 2000-

tallet, da ledet av Dagfinn Skre. Disse avdekket at Kaupang var en by, samt spor av en variert 

håndverksproduksjon, for å nevne noe (se f.eks. Pilø og Skre 2007:15-23,24).  

De mangfoldige undersøkelsene på Kaupang har resultert i et stort kildemateriale. Dette, samt 

et ønske om å fremme studier av materialet, har ført til at Kaupang har vært grunnlaget til 

mange ulike prosjekter (Skre 2007e:44). Masteroppgaver som Elise Naumanns (2006) 

undersøkelser av gravenes betydning og rolle i landskapet, eller Øystein Lias (2001) om 

gravene som et rituelt rom, er gode eksempler. Et annet eksempel er Unn Pedersens (2010) 

doktorgradsavhandling om byens finsmeder. Forskningen har tatt for seg alt fra gravskikken 

til kjønn, gravene som et rituelt rom, byens struktur, håndverksvirksomhet, huskonstruksjoner, 

tekstilanalyser, byens kvinner, handelskontakter, landskapsstudier samt identitet og samfunn, 

for å nevne noe (se f.eks. Heyerdahl-Larsen 1979; Hougen 1969a, 1969b; Høigård Hofseth 

1999; Moen 2010; Pedersen 2013, 2014a, 2014b, 2016; Stylegar 2007; Tollnes 1969).  

Gravfeltene  

For de som oppholdt seg på Kaupang, i lengre og kortere perioder, har døden vært synlig og 

tilstedeværende (se Hillerdal 2009a:241, 247; Naumann 2006). Dette reflekteres i de sju 

gravfeltene som ligger i nærheten av byen. Gravfeltene, som kan ha omfattet rundt 1000 
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graver, er varierte når det kommer til gravskikk, samt gravenes indre og ytre form (Stylegar 

2007:65-66). Rundt 204 graver antas å være undersøkt og dokumentert (Stylegar 2007:75). 

Gravfeltene Nordre Kaupang, Søndre Kaupang, Bikjholberget2, Lamøya, Bjønnes, Hagejordet 

og Vikingholmen, har trolig vært i bruk samtidig. Det er ikke mulig å se klare sosiale skiller 

ut i fra gravgodset (Blindheim 1995a:12; Stylegar 2007:68-75).   

 
Figur 3: Kart over Kaupangs bosetningsområde (gult) og de tilhørende gravfeltene (rødt). Den oransje streken 

markerer veien gjennom Nordre Kaupang. Illustrasjon: Anne Engesveen. Hentet fra Skre (2007a:Figur 1.3) 
 

Analysen og diskusjonen vil være basert på 21 graver, som utelukkende stammer fra Nordre 

Kaupang og Bikjholberget. Materiale fra Søndre Kaupang, Lamøya, Vikingholmen, Bjønnes 

og Hagejordet, tas ikke med da undersøkelsene av feltene er begrenset i omfang, og 

dokumentasjonen er delvis mangelfull. Nordre Kaupang og Bikjholberget representerer 

sammen den største konsentrasjonen av undersøkte graver, hvilket vil si at det er mer 

materiale å velge mellom (se f.eks. Stylegar 2007:77,99). Jeg vil ha i mente at flere forskere, 

blant annet Birgit Heyerdahl-Larsen (1995a:100), har påpekt en variasjon mellom Søndre 

Kaupang, Nordre Kaupang, Lamøya og Bikjholberget. Her er det relevant å nevne at det 

finnes et gravfelt bestående av både inhumasjons- og kremasjonsgraver på Lamøya, som ikke 

er inkludert i mitt utvalg. Hvorvidt gravutvalget er representativt kan derfor diskuteres. Jeg vil 

gå nærmere inn på den tidligere forskningen på gravene i kapittel 3. 

Bikjholberget er det tredje største, men best dokumenterte, gravfeltet fra Kaupang (Stylegar 

2007:77). Det kan ha bestått av opptil 160 graver, rundt 74 ble undersøkt av Blindheim 

(Stylegar 2007:72,77). Bikjholberget, som befant seg nord for byen, lå på et lite nes i 

                                                             
2 Blindheim (1995a:11-12) skiller mellom nordre og søndre Bikjholberget, hvilket jeg ikke vil gjøre da det har 

vært et sammenhengende gravfelt i vikingtid 
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vikingtid (Blindheim 1969:10). Den nordre delen av gravfeltet er mer forstyrret enn den 

søndre, hvilket har ført til ulike bevaringsforhold (Blindheim 1995a:11; Stylegar 2007:72-73). 

Bikjholberget består kun av inhumasjonsgraver som, nesten utelukkende, er lagt under 

flatmark med få eller ingen bevarte ytre markeringer (Stylegar 2007:72-73). Gravene ligger 

tett, flere overlapper og forstyrrer hverandre (Blindheim og Heyerdahl-Larsen 1995a:113). 

Nordre Kaupang ligger nord for byen, mellom byområdet og hallen på Huseby (Skre 

2007d:377). Feltet representerer den største dokumenterte samlingen av graver (Stylegar 

2007:69). Plasseringen kan tyde på at det har gått en sentral ferdselsåre inn til byen gjennom 

gravfeltet (se f.eks. Skre 2007d:377, 380). Området kan ha omfattet opptil 300 graver, men de 

fleste har forsvunnet som følge av moderne nydyrking, husbygging, og andre typer 

forstyrrelser (Stylegar 2007:70,77). Nordre Kaupang bestod utelukkende av branngraver 

markert med haug (Stylegar 2007:87). Heyerdahl-Larsen (1981a:56) lurer på om det kan ha 

fantes skjelettgraver på feltet som ikke har blitt registrert. Jeg anser Nordre Kaupang som et 

rent kremasjonsfelt, da det, per 2018, ikke har blitt dokumentert skjelettgraver der.  

Oppsummering og veien videre 

Byer er, i vikingtidens Skandinavia, et nytt fenomen. Her har jeg presentert to av disse, Birka 

og Kaupang. Jeg har også innsirklet de gravfeltene som min analyse vil baseres på. Fra Birka 

vil jeg kun studere graver fra Hemlanden og Borg. Fra Kaupang vil jeg utelukkende ta for 

meg graver fra Nordre Kaupang og Bikjholberget. Et vesentlig poeng som har kommet frem i 

dette kapittelet, er at Birka og Kaupang kan ansees som tidlige urbane sentre i vikingtid (se 

f.eks. Hillerdal 2009a:205-288). Det vil si at menneskene i byene kan ha hatt lignende ideer 

og verdensbilder. En sammenlikning av gravmaterialet fra byene er derfor mulig. Likevel 

finnes det, når det kommer til antall graver, gravfeltenes størrelse og byenes øvrige karakter, 

visse forskjeller. Birkas forsvarsverk er et godt eksempel, da tilsvarende ikke har blitt 

dokumentert på Kaupang per 2018. I kapittel 6 vil jeg undersøke om det er mulig å avdekke 

noen ytterligere skiller, med bakgrunn i gravgodset. Hvordan dette gjøres vil beskrives i 

kapittel 4. Først vil mitt faghistoriske utgangspunkt gjøres rede for, da det er et grunnlag for 

den videre analysen og diskusjonen.  
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Kapittel 3: Studiet av vikingtidens graver 

Dette kapittelet tar for seg den tidligere forskningen på vikingtidens graver, og vil tjene som 

et utgangspunkt for mitt studie av gravene fra Birka og Kaupang. Den første delen er en 

presentasjon av den generelle forskningen på vikingtidens graver. Her vil jeg vise at den 

tidligere forskningen, grovt sett, kan falle inn under tre ulike tolkningsmodeller. Kapittelets 

andre del er en utgreiing av de tidligere studiene av gravene fra Birka og Kaupang. I den 

tredje delen vil jeg gjøre rede for mitt syn på vikingtidens graver, samt skissere og begrunne 

hvordan tolkningsmodellene vil være et grunnlag for min analyse av gravene.  

Tidligere forskning på vikingtidens graver 

Studiet av graver kan ansees som en av arkeologiens hjørnesteiner (se f.eks. Chapman 

2013:47; Fahlander og Østigård 2008:1; Jennbert 2006:135; Stylegar 1997:69; Østigård 

2006:9). Forskningen, fra arkeologiens fødsel på 1800-tallet som fagdisiplin, til samtidens 

arkeologi, er derfor preget av mange ulike ideer og tendenser. Her vil jeg ikke ha en 

kronologisk utgreiing av faghistoriske retninger som kulturhistorisk, prosessuell og post-

prosessuell arkeologi. Årsaken er at dette har blitt gjort tidligere, og svært grundig av 

Heinrich Härke (2014), Mathew Johnson (2010), Bjørnar Olsen (1997) og Frans-Arne 

Stylegar (1997) for å nevne noen. Hvorvidt ulike ideer og teorier er adskilt i tid blir dermed 

ikke et hovedtema her.  

Studiene av vikingtidens graver er omfattende og preget av mange ulike tendenser, tolkninger 

og teorier. Jeg vil vise at den tidligere forskningen, grovt sett, kan grupperes inn i tre 

tolkningsmodeller. Modellene jeg har skissert er maktmodellen, kjønn- og statusmodellen, 

samt ideologimodellen, hvilket er gjort med inspirasjon fra Härke (2014). Mine tre 

tolkningsmodeller består av ulike tilnærminger som dreier seg om alt fra gravenes indre og 

ytre form, avdødes kjønn, posisjon, status, til gravleggingen i seg selv og ulike trekk ved 

gravgodset. Et viktig poeng er at modellene overlapper med hverandre, samtidig som de er 

generaliserte. Det å forenkle faghistorien har sine begrensninger, men det kan belyse noen av 

de mest sentrale ideene som har preget, og fremdeles påvirker tolkningen av og forskningen 

på vikingtidens graver og gravskikk.  

Studiet av vikingtidens graver har dreid seg om alt fra gravenes indre og ytre struktur, sosiale 

og rituelle funksjon, gravgodsets karakter til kjønn og status, for å nevne noe (se f.eks. 

Andersson 2004; Fahlander og Østigård 2008; Fuglestvedt 1997; Gansum 1997a, 2008; 

Gansum og Østigård 2004; Gardeła 2013a, 2013b, 2016; Glørstad og Wenn 2013; Hatleskog 
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1997; Løken 1987; Price 2008a, 2010, 2014a; Skre 1997; Solberg 1984; Stylegar 1995, 2005; 

Tsigaridas 1998). Årsaken til denne variasjonen er gravskikkens heterogene karakter, som 

sees på et lokalt og regionalt nivå (Gardeła 2013a:275, 2016:183; Price 2008a:257-259; 

Østigård 2015:367). Forklaringene av gravskikkens mangfoldighet legger vekt på alt fra sosial 

status, kjønn, regionalitet og verdenssyn, til ideer om den ideelle død (se f.eks. Härke 2014; 

Kristoffersen og Østigård 2006, 2008; Solberg 1984; Svanberg 2003; Price 2008a).  

Maktmodellen 

Maktmodellen er den tilnærmingen som, etter min mening, preger tolkningene av vikingtidens 

graver i størst grad. Grovt sett er modellen basert på en idé om at vikingtidens samfunn var 

bygd opp av ulike allianser der makt, eierskap og tilhørighet var viktig (se f.eks. Brendalsmo 

og Røthe 1992:105; Hedenstierna-Jonson og Kjellström 2014:202). Her spilte familien3, både 

død og levende, en sentral rolle og kan tolkes som grunnlaget for dannelsen av personlig 

identitet, så vel som ulike sosiale relasjoner og allianser (se f.eks. Dommasnes 1987:68-

69,1991:70; Hedenstierna-Jonson og Kjellström 2014:202; Mansrud 2004:34). I denne 

konteksten kan et dødsfall ha ført til et behov for å omstrukturere eller endre noen av de 

sosiale relasjonene og alliansene (Østigård og Goldhanh 2006).  

Graven, dens ytre og indre form, samt gravgodset, kan derfor tolkes som forsøk på å bekrefte 

eller markere nye og gamle allianser. Dette er noe, blant annet Terje Gansum (1997a) samt 

Terje Østigård og Joakim Goldhanh (2006) argumenterer for. Graven og forholdene rundt 

gravleggingen kan ha blitt brukt til å markere makt, eierskap, allianser og familierelasjoner (se 

f.eks. Fuglestvedt 1997:42-43; Klevnäs 2016). I tilknytning til dette kan, i noen tilfeller, 

gjenstander blitt fjernet eller graver gjenbrukt for å markere en sterkere tilhørighet og 

forbindelse med forfedrene (se f.eks. Klevnäs 2015, 2016; Pedersen 2006). Gjenåpninger av 

graver kan også tolkes som forsøk på å svekke eller bekrefte makt og kontroll i en 

konfliktpreget tid (se f.eks. Bill og Daly 2012:808-809,818-821; Fuglestvedt 1997). Dette kan 

ha ført til, eller vært motivert av en idé om at enkelte gjenstander var unike og spesielle, i 

egenskap av relasjonen til den avdøde (se f.eks. Burström 2015:25-26; Klevnäs 2016:466-

468). Bestemte ting kan derfor ha blitt oppfattet som utrykk for en families opphav, 

tilhørighet og allianser på grunn av sin livshistorie, hvilket vil utdypes i kapittel 4 (se f.eks. 

Burström 2014, 2015; Østigård og Goldhanh 2006:31-34).  

                                                             
3 Familien, eller ætta, er her forstått som den utvidede slekten bestående av foreldre, barn, søskenbarn, tanter, 

onkler og besteforeldre, samt inngiftede slektninger, se f.eks. Liv H. Dommasnes (1987).   
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Når det kommer til gravenes ytre form er det en tendens at graver av en monumental karakter, 

som regel hauger, tolkes som markører på makt, familieidentitet, tilhørighet, status og 

allianser (se f.eks. Bill og Daly 2012:809; Brendalsmo og Røthe 1992:89; Fuglestvedt 

1997:48; Gansum 1997a; Skre 1997:42,49). Gravhauger kan derfor ansees som en form for 

kommunikasjon mellom ulike sosiale grupper (se f.eks. Fuglestvedt 1997; Gansum 1997a). 

Maktmodellen dreier seg dermed om at vikingtidens graver kan ha vært markører av/på eller 

refleksjoner av ulike makt-, tilhørighet- og allianseforhold. Gravenes ytre og indre form, samt 

gravgodsets karakter kan tolkes som forsøk på å utrykke dette (se f.eks. Fuglestvedt 1997; 

Østigård og Goldhanh 2006). Gravgodset har ikke nødvendigvis tilhørt den gravlagte, men 

samfunnet eller den større familiegruppen (se f.eks. Klevnäs 2016; Østigård 2015).  

Kjønn- og statusmodellen 

Kjønn- og statusmodellen er generalisert, og har flere likheter med maktmodellen, blant annet 

fokuset på familiens sentrale rolle og materiell rikdom som indikator på makt og status. 

Modellen favner derimot om flere tolkninger enn maktmodellen. Her har jeg valgt å skille 

mellom «tradisjonelle» og «nyere» tolkninger.  

Plasseringen av kjønn og status i samme modell kan diskuteres, da status ikke trenger å være 

avhengig av kjønn. De presenteres i samme modell da det er en tendens at tradisjonelle 

tolkninger av vikingtidens graver ser en klar relasjon mellom kjønn og status (Løkka 2014:11-

22). Et eksempel på dette er tolkninger av Oseberg, der den døde kvinnen4 sjeldent blir 

oppfattet som en makthaver i seg selv (Pedersen 2008a:591-592). Kvinnen blir ofte sett i lys 

av andre som en mor, kone, rituell spesialist, eller som et «tilbehør» i en mannsgrav (se f.eks. 

Androshchuk 2005; Løkka 2014:12; Moen 2014; Pedersen 2008a). «Nyere» tolkninger har 

derimot poengtert at det ikke trenger å være en klar relasjon mellom kjønn og status (se f.eks. 

Hedenstierna-Jonson m.fl. 2017; Hillerdal 2009b; Sørheim 2014). 

De «tradisjonelle» tolkningene er basert på en forestilling om vikingtidens samfunn var 

patriarkalsk og lagdelt, med høvdinger på toppen og treller i bunn (se f.eks. Dommasnes 

1991:66; Høigård Hofseth 1988:26). Marianne Moen (2010) er kritisk, og mener dette kjønns- 

og samfunnssynet i stor grad er basert på 1800-tallets idealer. Synet på kjønn, kjønnsroller og 

status har trolig vært mer flytende enn det som fremmes i den tradisjonelle forskningen (se 

f.eks. Dommasnes 2006; Moen 2014:132-133). Likevel har ideen om at enkelte gjenstander 

                                                             
4 Oseberg er en dobbelgrav med to kvinner, men jeg bruker kvinne i entall her, fordi dette er den rådende 

tolkningen da den andre kvinnen ofte blir ansett som en ubetydelig trell (se f.eks. Moen 2014:122-126)  
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(våpen for menn og ovalspenner/perler/tekstilredskaper for kvinner) kan indikere kjønn blitt 

værende (se f.eks. Høigård Hofseth 1999:104; Solberg 2006:226-229,232). Kjønn kan dermed 

spille en rolle i studiet av sosial status. Dette blir belyst av, blant annet, Leszek Gardeła 

(2016:182) som påpeker at det er en faghistorisk tendens å anse gravgodset som en direkte 

refleksjon av avdødes posisjon og yrke. Gravene kan dermed bli oppfattet som avspeilinger av 

det virkelige liv, en refleksjon av gravlagtes status og ulike samfunnsstrukturer (se f.eks. 

Dommasnes 1979; Hatleskog 1997; Linderholm m.fl. 2008; Solberg 1984). Antall og type 

gravgods påvirker også tolkningen av graven som høy- eller lavstatus.  

Når det kommer til gravenes ytre form, blir avlange hauger ofte tolket som kvinnegraver, 

hvilket har vist seg å være en legitim antakelse (se f.eks. Høigård Hofseth 1999:105; Løken 

1987:62-63; Tsigaridas 1998:1-4). Berit Sellevold m.fl. (1984:227-239,275-277) har vist, med 

bakgrunn i dansk materiale, at det er mulig å se en relasjon mellom osteologisk kjønnede 

graver og gravgods. En grav kan derfor reflektere reelle sosiale og biologiske forhold. Kort 

sagt er kjønn- og statusmodellen basert på en idé om at variasjoner i vikingtidens gravskikk 

kan forklares med kjønn og status. Kjønn, sosiale og økonomiske forhold ansees som 

betingende faktorer for hvordan folk har blitt gravlagt. Modellen tar utgangspunkt i at graven 

er en direkte refleksjon av virkelige sosiale og økonomiske forhold.   

Ideologimodellen 

Ideologimodellen er generalisert og har flere likheter med de to andre modellene, for 

eksempel ideen om familien som en viktig del av vikingtidens samfunn. Ideologimodellen har 

derimot et større fokus på fortiden i fortiden og verdensbilde. En sentral idé, i likhet med 

maktmodellen, er at graven var viktigere for de levende enn de døde (se f.eks. Østigård og 

Goldhanh 2006). Graven kan ansees som en arena der det ble utført sosiale og religiøse 

handlinger før, under og etter gravleggingen (se f.eks. Brendalsmo og Røthe 1992; Gardeła 

2016; Price 2010, 2014a; Mansrud 2004; Østigård og Goldhanh 2006). Det ha eksistert en idé 

om et skille mellom sosial og biologisk død (se f.eks. Gansum 2008:141-142; Østigård 

2006:19-20). Døden ble ikke ansett som endelig og absolutt, da det var mulig å ha kontakt 

med forfedrene fordi de, sosialt sett, ikke var døde (se f.eks. Brendalsmo og Røthe 1992). 

Graven kan ha vært et sted der det var mulig å kommunisere med fortiden. Dette kan komme 

til utrykk gjennom, for eksempel, ødeleggelse av gravgods og monumenter, gravgjenåpninger, 

gravgjenbruk eller nedleggelsen av gamle objekter i nye graver (se f.eks. Pedersen 2006; 

Wickholm 2006).  
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Når det kommer til gravens innhold kan det tolkes på mange måter, én tilnærming er å anse 

gravgodset som midler for å gjøre avdødes reise til og liv i det hinsidige lettere (se f.eks. 

Härke 2014:45; Price 2008b:151; Østigård 2006:10). På en annen side finnes det graver som 

ikke passer inn i de «vanlige» tolkningene, disse blir gjerne oppfattet som deviant eller 

avvikende. Dette er graver der behandlingen av den døde og gravgodset kan ansees som 

merkelig i lys av den helhetlige gravskikken (se f.eks. Gardeła 2013b). Denne ideen stammer 

fra, blant annet, Helen Geake (1992) som mener, med bakgrunn i angelsaksiske graver, at 

«uvanlige,» som regel funntomme, graver tilhører avvikende eller straffede individer. Gardeła 

(2013b) påpeker, med bakgrunn i skandinavisk materiale, at de uvanlige gravene ikke behøver 

å være resultatet av ideer om straff og beskyttelse, men et ønske om å, for eksempel, 

gjenopprette balanse ved et «feilaktig» dødsfall. Denne ideen kommer også til utrykk hos Siv 

Kristoffersen og Østigård (2006, 2008).  

Kristoffersen og Østigård (2006, 2008) mener variasjoner i folkevandringstidens gravskikk er 

resultatet av ideer om den ideelle død og dødsmyter. Teorien kan overføres til studiet av 

vikingtidens gravskikk, hvilket gjøres av, blant annet, Østigård (2015). I denne tilnærmingen 

til graven og dens innhold, er ideen om at enkelte dødsfall var mer uheldige enn andre sentral. 

For å gjenopprette balanse slik at døden fremstod som ideell og «korrekt,» har man utført 

bestemte ritualer i forbindelse med håndteringen av den døde og gravleggingen (Kristoffersen 

og Østigård 2006:113, 2008:127-128). Fortidens varierte gravskikk er resultatet av dette. 

Gravenes form og innhold kan oppfattes som nøye planlagte strukturer, sett i lys av et større 

og komplekst verdensbilde (se f.eks. Price 2010, 2014a; Østigård 2015:374). Graven er derfor 

et produkt av ulike ideer om livet etter døden, samt fortidige og samtidige forhold (se f.eks. 

Østigård 2015). Neil Price (2008b, 2010, 2014a) har også foreslått at fremvisningen, så vel 

som dannelsen av myter og ideologier kan være en annen forklaring på gravenes 

mangfoldighet. Det vil si at graven ikke behøver å «tilhøre» eller være en refleksjon av den 

gravlagtes person og livshistorie, hvilket jeg vil komme tilbake til i kapittel 4.  

Kort oppsummert går ideologimodellen ut på at variasjoner i vikingtidens gravskikk har sitt 

opphav i ulike ideer om livet etter døden, de levende døde, forfedrenes betydning i samfunnet, 

samt ønsker om å fremstille døden som perfekt, ideell og balansert (se f.eks. Brendalsmo og 

Røthe 1992; Kristoffersen og Østigård 2006, 2008, Price 2008b, 2010, 2014a; Østigård 2006, 

2015). Modellen omfatter mange ulike tilnærminger, som deler en idé om at fortidig tro og 

verdensbilde er årsaken til, og har påvirket gravens form, innhold og håndtering av avdødes 
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kropp. Graven blir ansett som et utrykk for idealiserte forestillinger om avdødes rolle og 

status i livet før, under og etter døden.  

Tidligere forskning på Birkas graver 

Studiet av Birkas graver har tatt for seg alt fra en gjennomgang av gravgodsets karakter i de 

tre publikasjonene Birka II: Systematische Analysen der Gräberfunde, redigert av Arwidsson 

(1984b, 1986, 1989), osteologiske undersøkelser, til de dødes sosiale status og identitet (se 

f.eks. Hedenstierna-Jonson 2006, 2012, 2015a, 2015b; Hedenstierna-Jonson og Kjellström 

2014; Kjellström 2012, 2016; Price 2012; Price m.fl. 2018). Forskningen på Birkas graver er 

variert, men det er en tendens at maktmodellen, samt kjønn- og statusmodellen, dominerer. 

Maj Odelbergs (1974:26-27) tolkning av gravene som direkte refleksjoner av de dødes 

tilhørighet, identitet og økonomiske forhold/status er et godt eksempel på dette. Et annet 

eksempel er Bjørks (2013) avhandling om Birkas våpengraver, som tar for seg relasjonen 

mellom sosial status og våpen. 

De siste 10 årene har studiene av Birkas graver tatt en naturvitenskaplig vending, i form av 

økt bruk av, blant annet, osteologiske-, isotop- og DNA-analyser (se f.eks. Hedenstierna-

Jonson 2015a; Hedenstierna-Jonson m.fl. 2017; Kjellström 2012, 2016; Linderholm m.fl. 

2008; Price m.fl. 2018). Forskningen har dreid seg om hva disse, og tilsvarende analyser, kan 

belyse angående de gravlagtes kjønn, helse, barndomsår, matvaner, geografiske opprinnelse 

og dødsårsaker (se f.eks. Hedenstierna-Jonson 2015a; Hedenstierna-Jonson og Kjellström 

2014; Hedenstierna-Jonson m.fl. 2017; Kjellström 2012, 2016; Lindberger m.fl. 2008; Price 

m.fl. 2018; Sundmann 2012). Anna Linderholm m.fl. (2008) for eksempel, bruker, blant 

annet, isotopanalyser sammen med studier av gravgodset for å avdekke sosiale strukturer og 

kulturelle identiteter. Elin A. Sundmann (2012) benytter osteologiske undersøkelser for å 

drøfte byfolkets liv og helse. Samtidig anvender Hedenstierna-Jonson m.fl. (2017) studiet av 

osteologi og DNA for å diskutere fortidige kjønnsroller og identiteter.  

Kjønn- og statusmodellen så vel som maktmodellen er med andre ord sentral i forskningen på 

Birka. Price (2002) har riktignok hatt en annen tilnærming til gravene, da han tolker flere av 

dem som volvegraver. Samtidig mener Price (2010, 2012, 2014a) at noen av gravene også kan 

være resultatet av materialiseringen av myter. Ideologimodellen har dermed preget 

forskningen på Birkas graver i noen grad. Her skiller Anne-Sofie Gräslunds (1980) studie av 

seg ut. Alt fra økonomi, makt og sosiale strukturer til symbolikk og religion blir vurdert av 

Gräslund (1980) som årsaker til, og forklaringer på gravenes ulike karakter. I varierende grad 
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tar Gräslund (1980) for seg flere aspekter ved maktmodellen, kjønn- og statusmodellen, så vel 

som ideologimodellen. Forskningen jeg har gjort rede for her utgjør kun en brøkdel av 

studiene gjort på gravene fra Birka, men de vanligste tendensene har blitt fremhevet. Den 

nevnte forskningen er et viktig grunnlag for min diskusjon av gravene i kapittel 6 og 7.  

Tidligere forskning på Kaupangs graver 

Studiet av Kaupangs graver har tatt for seg alt fra gravens innhold til de dødes status og 

funksjon i byen (se f.eks. Lia 2001; Moen 2010, 2014, Naumann 2006, Skre 2007d; Stylegar 

2007; Vogt 2012). Forskningen har omfattet mange forskjellige aspekter ved gravene. Likevel 

er den en tendens, med bakgrunn i de skisserte tolkningsmodellene, at maktmodellen samt 

kjønn- og statusmodellen dominerer. Skres (2007d) påstand om at Nordre Kaupang har 

fungert som en slags maktdemonstrasjon, da det var et gravfelt anlagt av og for eliten, er et 

godt eksempel. Et annet eksempel er Stylegar (2007:93-95, 95-99), som benytter gravgodset 

fra flere av Kaupangs graver, for å drøfte sammenhengen mellom innhold, den gravlagtes 

kjønn, status og posisjon i det levende samfunnet. Blindheim og Heyerdahl-Larsen (1999a) 

har også et fokus på makt, status og kjønn, da de vurderer gravenes kvalitet, og avdødes 

sosiale og økonomiske status, med bakgrunn i gravgodsets karakter og omfang.  

Når det kommer til kjønn- og statusmodellen har Ellen Høigård Hofseth (1999), blant annet, 

brukt gravmaterialet for å diskutere handelskvinnens rolle og posisjon i byen. Et annet 

eksempel er Moens (2010) masteroppgave om kjønnsroller og kjønnsidentiteter, som blant 

annet tar for seg gravmateriale fra Kaupang. I masteroppgaven til Elisabeth Vogt (2012) 

diskuteres status og kjønnsroller i Kaupangs båtgraver, med bakgrunn i en kritikk av den 

mannsfokuserte faghistorien og forskningen. Price (2002, 2010), har riktignok, til en viss 

grad, hatt en annen tilnærming til noen av gravene, da han mener de kan oppfattes som 

volvegraver. Ideologimodellen har dermed preget studiet av Kaupangs graver. Lia (2001) er et 

annet eksempel, da han setter enkelte trekk ved gravene i sammenheng med en voldelig 

forfedrekult. Masteroppgaven til Naumann (2006) er nok et eksempel, da hun undersøker 

gravenes metaforiske betydning i en landskapskontekst. Til tross er forskningen på, og 

studiene av gravene fra Kaupang, i størst grad, preget av tilnærminger relatert til kjønn- og 

statusmodellen så vel som maktmodellen. Den nevnte forskningen utgjør kun en brøkdel av 

studiene gjort på gravene fra Kaupang, men det illustrerer de vanligste tendensene. Denne 

forskningen er et viktig grunnlag for min diskusjon av gravene i kapittel 6 og 7.  
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Mitt syn på graver og tolkningsmodeller som et grunnlag for analyse 

En diskusjon som preger alle de skisserte tolkningsmodellene i ulik grad, er spørsmålet om 

hva gravene reflekterer og representerer. Diskusjonen spiller en rolle når det kommer til 

hvordan gravene tolkes og oppfattes. Grovt sett er det to tilnærminger som dominerer. Én side 

oppfatter graven som en direkte refleksjon av virkelige sosiale forhold, konstruksjoner og 

roller (se f.eks. Dommasnes 1979:97; Linderholm m.fl. 2008; Løken 1987). Den andre siden 

anser graven, dens innhold og form som utrykk for idealiserte ideer om avdødes rolle, status 

og funksjon (se f.eks. Andersson 2004; Fahlander og Østigård 2008). Samtidig finnes det 

forskere, blant annet Moen (2010:7), som oppfatter graven som en blanding av virkelige 

forhold og idealiserte forestillinger. Mitt syn på graver tilsvarer Moens.  

Jeg anser graver som en kombinasjon av virkelige og idealiserte forestillinger knyttet til de 

døde. Graver er konstruksjoner skapt av de levende (Lillehammer 1987:82). Dette innebærer 

at en grav vil være, til en viss grad, idealisert. Samtidig mener jeg graver også kan bære spor 

av virkelige strukturer. Forestillinger har alltid et grunnlag, som regel er dette den sosiale og 

kulturelle konteksten man befinner seg i, med andre ord virkeligheten. Price (2012:82), for 

eksempel, påpeker at hvordan man håndterer og reagerer på døden er knyttet til livssyn og 

verdensbilde. Det vil si at måten man forholder seg til døden er betinget av de samtidige 

sosiale og kulturelle strukturene. Med bakgrunn i dette mener jeg det er mulig å avdekke spor 

av det virkelige i det idealiserte. Dermed har de tre tolkningsmodellene trekk ved seg som kan 

belyse fortidens forhold til graver.  

Enkeltvis tar modellene ikke høyde for at gravers meningsinnhold kan være nyansert og 

variert. Videre er modellene ulike på flere områder. Eksempler på dette er synet på graver 

som idealiserte konstruksjoner, samt gravens funksjon og betydning i det levende samfunnet. 

Kjønn- og statusmodellen anser graven som en refleksjon av virkelige strukturer, 

maktmodellen oppfatter graven som en blanding av virkelige og idealiserte forhold, mens 

ideologimodellen tolker graven som et utrykk for idealiserte forestillinger. Jeg vil fremheve at 

modellene kan kombineres, da det er flere likhetstrekk, for eksempel fokuset på interaksjonen 

mellom levende og død. De levende er, i alle modellene, sentrale når det kommer til 

konstruksjonen og bruken av graven før, under og etter gravleggingen. Kort sagt er gravene, i 

de tre modellene, riktignok fra ulike perspektiver og i forskjellige kontekster, betydningsfulle, 

både for de døde og de levende.  
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I lys av dette vil jeg hevde at det å kombinere modellene i mitt studie av vikingtidens graver, 

kan fremheve at det å kun ha én bestemt tilnærming til en grav, ikke alltid er like nyttig. 

Härke (2014:52) påpeker at graver kan ha mange ulike betydninger på en og samme tid. Ulike 

og variable perspektiver kan derfor fremheve at graver og gravers innhold er ikke er fastlåste 

og statiske strukturer (se f.eks. Härke 2014). Dette henger også sammen med at vikingtidens 

graver er preget av mye variasjon. Mangfoldigheten kan være et resultat av flere ulike, men 

samtidige, forestillinger om og rundt døden (se f.eks. Kristoffersen og Østigård 2006, 2008; 

Price 2008a). Med bakgrunn i dette vil én tolkning være egnet for grav A, mens en annen 

passer bedre for grav B. Jeg anvender tolkningsmodellene nettopp for å belyse at to graver 

ikke er like. Graver kan ha ulikt meningsinnhold selv om den sosiale og kulturelle strukturen 

er lik. Gräslunds (1980) grundige og varierte gjennomgang av Birkas graver er et godt 

eksempel på dette. For å få frem flest mulige nyanser vil tolkningsmodellene, der det lar seg 

gjøre, kombineres. Hensikten er å fremheve forskjellige aspekter ved, og ulike vinklinger til 

gravene. En grav og dens gravgods kan ha mange ulike betydninger på en og samme tid 

(Härke 2014:54). Meningsinnholdet kan riktignok endres, hvilket jeg vil gå nærmere inn på i 

mitt teoretiske rammeverk (kapittel 4).  

Oppsummering og veien videre 

Studiet av vikingtidens graver er, som jeg har demonstrert her, langt ifra ensidig. Det er 

variert, mangfoldig og nyansert. Jeg har vist at tidligere forskning, grovt sett, kan deles inn i 

tre tolkningsmodeller, maktmodellen, kjønn- og statusmodellen, samt ideologimodellen. Jeg 

har også gjort rede for hvilke som dominerer studiene av, og forskningen på Birka og 

Kaupangs graver. Faghistorien vil danne et utgangspunkt for mine senere diskusjoner i 

kapittel 6 og 7. Tolkningsmodellene vil nemlig benyttes som et grunnlag for analysen, nettopp 

for å fremheve, understreke og drøfte nyansene, variasjonen og mangfoldigheten i 

vikingtidens graver. Et sentralt prinsipp i diskusjonen er at en grav og dens innhold kan ha 

mange ulike betydninger på én og samme tid (se f.eks. Härke 2014:54). Med andre ord er en 

grav og dens meningsinnhold langt i fra statisk, men heller dynamisk og foranderlig. Dette er 

en idé og et prinsipp som er knyttet til og grunnlagt i mitt teoretiske rammeverk. 
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Kapittel 4: Teoretisk rammeverk og metodisk-analytisk tilnærming 

Mitt syn på graver, som en kombinasjon av virkelige og idealiserte strukturer, er basert på 

mitt teoretiske rammeverk. En sentral idé i rammeverket, så vel som i min metodisk-

analytiske tilnærming, er at gjenstander kan være i stand til å påvirke og endre menneskets liv 

og virke. Med andre ord er jeg av den oppfatning om at det eksisterer et komplekst og 

dynamisk forhold mellom mennesker og gjenstander. I dette kapittelet vil jeg gå inn på disse 

ideene, forklare hva de innebærer, og hvordan de vil anvendes i min diskusjon og analyse. 

Kapittelet består av to deler, den første tar for seg det teoretiske rammeverket, i den andre 

delen vil min metodisk-analytiske tilnærming gjøres rede for. Tankesettet presentert i 

teoridelen er grunnlaget for metodene som benyttes og vice versa, hvilket er årsaken til at de 

presenteres i samme kapittel. De ulike metodiske, analytiske og teoretiske tilnærmingene 

deler og har rot i en felles idé om at gjenstander, mennesker og dyr har en dynamisk relasjon.  

Teoretisk rammeverk 

Jeg overhørte en gang en ung jente som sa: «Jeg er Gucci ikke Louis [Vuitton].» Dette 

utsagnet illustrerer hvor viktige ting kan være for vår selvoppfattelse og identitet. Gjenstander 

kan spille en sentral rolle når det kommer til hvordan vi skaper, oppfatter oss selv, velger å 

oppføre oss og handle i en sosial setting. Dette er noe som ofte tas for gitt, både i en 

hverdagslig så vel som i en faglig kontekst (Olsen 2003:87-88). Gjenstander er viktige i 

dagens samfunn, hvilket trolig også var tilfellet i fortiden (se f.eks. Olsen 2003; Wobst 2000). 

Mitt utgangspunkt for å studere gjenstanders betydning er personhood (personforståelse), 

materialitet, material agency (materiell agens) og gjenstandsbiografier. Teoriene er godt egnet 

til å undersøke hvordan fortidens mennesker kan ha oppfattet seg selv og andre, så vel som 

dyr og gjenstander. Personhood, materialitet, material agency og gjenstandsbiografier 

benyttes sammen for et nyansert syn på studiet av gravgodset i vikingtidens graver. Teoriene 

vil bli presentert adskilt, for oversiktens skyld, selv om de overlapper og utfyller hverandre.  

Studier av personforståelse 

Personhood er et begrep som er vanskelig å definere på norsk. For enkelhetens skyld vil jeg 

benytte begrepene person, personoppfatning og personforståelse, hvilket også gjøres av, blant 

andre, Naumann (2006:32) og Anja Mansrud (2008). Personhood dreier seg om mer enn 

hvordan personer blir forstått, men jeg mener de norske begrepene favner godt om teoriens 

grunnprinsipper. Personoppfatning, personforståelse og person vil brukes om hverandre og 

ansees som tilsvarende begreper. Dette gjøres med en visshet om at ordene ikke alltid 
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innebærer eller betyr det samme. Før jeg går nærmere inn på hvordan teorien vil brukes i 

kapittel 6 og 7, vil hovedtrekkene beskrives.  

Personforståelse kan oppfattes som de kulturelle og sosiale betingelsene, ideene samt 

forståelsene rundt hva som er og utgjør en person (Fowler 2004:box 0.1, 2010:352, 2011:133-

134; Mansrud 2008:385-386). Teorien har sitt opphav i sosial og kulturell antropologi, men 

har blitt tilpasset arkeologiske studier av, blant andre, Chris Fowler (2004). Fowlers (2004) 

utgangspunkt er stein- og bronsealder, men Julie Lund (2017:89) påpeker at teoriens fokus, 

fortidens bruk og forståelse av ting, er en passende vinkel for studiet av vikingtidens og 

middelalderens materielle kultur.  

Studier av personoppfatninger undersøker hvordan personer oppstår, forstås og utformes i 

ulike sosiale, kulturelle, relasjonelle og kontekstuelle sammenhenger, gjennom deres eksistens 

i den sosiale og materielle verdenen (Fowler 2004:box 0.1, 2010:352). Hva som er en person 

og hvordan dette blir uttrykt kan variere mellom ulike samfunn, men også innad i et samfunn 

(Fowler 2004:3,11-22). Studiet av personforståelser handler ikke kun om enkeltindivider, da 

individualitet er en liten del av en større helhet (Fowler 2010:353). Fowler (2004:box 0.1, 

2011:137) skiller mellom ulike personoppfatninger, som individualitet, dividualitet og 

relasjonell personforståelse, men påpeker at den ene oppfatningen ikke utelukker den andre.  

Individualitet, eller indivisibility, er en idé om at en person er uløselig og konstant i sin form, 

noe som i dagens samfunn ofte sees likestilles med personlig identitet (Fowler 2004:box 

0.1,11-22). På en annen side har man dividuality, eller dividualitet (se f.eks. Naumann 

2006:32-33). Dividualitet går ut på at en person kan være «oppløst,» men også bestå av 

mange forskjellige elementer på en og samme tid (Fowler 2004:box 0.1, 66-71). Enkelt 

forklart er en person som et legosett, bestående av mange brikker i ulike former, størrelser og 

farger. Brikkene kan fjernes og brukes i andre sammenhenger, uten å miste sitt opphav, sin 

betydning og sin tilhørighet. Dividualitet er dermed en idé om at en person er i stand til å dele 

opp og overføre trekk av sin unike karakter og «essens» til andre personer, dyr og gjenstander, 

som blir assosiert med, eller ansett som en del av den helhetlige personen (Fowler 

2004:57,62-63). Dette behøver ikke å føre til et tap av individualitet (Fowler 2004:24). 

Personer kan bli oppfattet som både selvstendige og hele, men også oppløste og fragmenterte 

samtidig. Den tredje og siste personoppfatningen, relasjonell personforståelse, går ut på at en 

person oppstår i, og består av forskjellige sosiale relasjoner og situasjoner (Fowler 2004:19, 
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2011:136-137). Oppfatningen av og identiteten til en person varierer dermed avhengig av 

kontekst.  

De ulike måtene å forholde seg til en person åpner for, i enkelte settinger, at andre ting, som 

dyr, naturfenomener og gjenstander kan bli forstått og behandlet som personer, i lik eller 

større grad som mennesker (Fowler 2004:6,52) Dette kan være relatert til en idé om at dyr og 

ting kan ha liknende kvaliteter og egenskaper som mennesker, enten som et resultat av en nær 

fysisk relasjon til mennesket, eller menneskelignende karakteristikker (Fowler 2004:6,52,57). 

Studier av personforståelser belyser også at sosiale roller, funksjoner, oppfatninger og 

identiteter kan være konstruerte og foranderlige. Det er denne foranderligheten samt ideen om 

at gjenstander og dyr kan bli forstått og behandlet som personer som vil danne grunnlaget for 

min diskusjon og analyse i kapittel 6 og 7.  

Jeg vil riktignok anvende teorien om personforståelser som en innfallsvinkel. Årsaken er at 

det er vanskelig å avdekke hvordan personer har blitt forstått i fortiden. Det opprinnelige 

sosiale og kulturelle rammeverket eksisterer ikke lenger. I relasjon til dette kan studiet av 

gjerninger relatert til behandlingen og håndteringen av kropper og gjenstander være en nyttig 

tilnærming (Lund 2013:48). Jeg vil derfor undersøke hvordan gjenstander, dyr og kropper har 

blitt behandlet i de utvalgte gravene. Dette gjøres for å drøfte om gjenstandene/dyrene kan ha 

vært viktigere og blitt tillagt en større verdi enn det gravlagte mennesket. Personforståelser 

anvendes dermed for å belyse at samfunn er forskjellige og kan ha ulike forståelser av 

mennesker, kropp, dyr, gjenstander og identiteter. For å få et bedre innblikk vil jeg også 

benytte teorien om materiell agens eller virkekraft, som Fowler (2004:88-89,128) mener er 

sentralt i studiet av fortidige personforståelser.  

Materialitet 

Materialitet er et ord som er flittig brukt innenfor arkeologien, hvilket blir poengtert av, blant 

annet Håkon Glørstad og Lotte Hedeager (2008:27-28), samt Christopher Tilley (2007). Hva 

materialitet er, blir sjeldent forklart på en god måte, men det blir ofte ansett som et synonym 

på materiell kultur (Fahlander 2008:129). Problemet er at begrepene innebærer to vidt 

forskjellige ting. Materiell kultur kan oppfattes som de fysiske, både naturlige og kulturelle, 

gjenstandene eller tingene som er skapt av mennesker, enten intensjonelt eller uintensjonelt 

(Fahlander 2008:129; Fahlander og Østigård 2008:4; Rogan og Naguib 2011:10). Materialitet 

er derimot mer komplekst.  
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I denne sammenhengen forstår jeg materialitet som en idé om at gjenstanders fysiske 

egenskaper kan være i stand til å påvirke og endre menneskelig adferd (Rogan og Naguib 

2011:10). Mennesker og objekter har dermed et gjensidig forhold, der tingen påvirker 

mennesket og vice versa (Rogan og Naguib 2011:10). Materiell kultur har riktignok ikke 

alltid en form for materialitet, enkelte ting blir tillagt et meningsinnhold med en spesifikk 

funksjon i en konkret kontekst, mens andre ikke blir det. Gjenstander med en form for 

materialitet er involvert i, og påvirker den menneskelige sosiale (og teknologiske) utviklingen 

og sfæren i varierende grad (Fahlander og Østigård 2008:4; Tilley 2007). Studiet av 

materialitet er verdiløst uten den menneskelige sosiale relasjonen (Glørstad og Hedeager 

2008:28). Det vil si at materialitet kan forstås som studiet av det sosialt og kulturelt betingede 

forholdet mellom ting og mennesker, som går utover rene fysiske trekk og funksjoner (se 

f.eks. Tilley 2007). En annen måte å tilnærme seg dette forholdet på er ved studiet av 

materiell agens også kjent som material agency.  

Materiell agens  

Materiell agens er en teori som har flere likheter med materialitet, som fokuset på relasjonen 

mellom mennesker og ting. John Robb (2010:494, 499) påpeker at teorien er grunnleggende 

materiell og relasjonell. Forholdet mellom objekter og mennesker er sentralt (Dobres og 

Hoffmann 1994:247; Robb 2010:505). Begrepet er omdiskutert, da det har blitt brukt på 

mange ulike måter innenfor den arkeologiske fagkonteksten (se diskusjon hos Robb 2010, 

2013). Johnson (2000:214) mener at begrepet er lite teoretisert, mens Marcia-Ann Dobres og 

Robb (2000:3) påstår at det brukes om alt og ingenting. Likevel er det en enighet om at agens 

er knyttet til en form for sosial handling (Marshall 2008:61-63; Dobres og Robb 2000:12).  

Studiet av materiell agens er omdiskutert. Dette understrekes av fagmiljøets tosidige syn på 

begrepet. Den ene siden oppfatter gjenstander som passive aktører i det menneskelige 

samfunnet, uten noen form for agens eller virkekraft (Dobres og Robb 2000:12-13). Den 

andre siden anser gjenstander som aktive aktører med en agens eller virkekraft (se f.eks. 

Gosden 2005; Dobres & Robb 2000:12-13). Det vil si at tingen, i seg selv, kan bli oppfattet 

som om den er i stand til påvirke og endre sine omstendigheter i lik eller tilsvarende grad som 

mennesket (Burström 2015:41; Robb 2013:448; Gosden 2005:194-197; Wobst 2000). 

Gjenstander kan bli ansett som aktører, men kun i en sosial kontekst, da det sosiale er 

nøkkelen til å forstå en gjenstands mening og funksjon (Glørstad og Hedeager 2008:27-28). 

Jeg vil ta utgangspunkt i sistnevnte tilnærming og belyse dette ved hjelp av teorien om at 

gjenstander er i stand til å ha en livshistorie.  
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Gjenstandsbiografier 

Gjenstandsbiografier, eller gjenstanders livshistorie, er den fjerde teorien. Teorien er også en 

del av min metodisk-analytiske tilnærming. Gjenstandsbiografier går ut på at ting, i likhet 

med mennesker, har et liv bestående av ulike faser fra fødsel til død (Joy 2009:540-543). 

Chris Gosden og Yvonne Marshall (1999:169) mener at en slik tilnærming kan gi en økt 

forståelse av hvordan objekter får mening gjennom sin interaksjon med mennesket. Dette er 

basert på en idé om at ting spiller en rolle i menneskelig handling og virksomhet, også kjent 

som materialitet eller materiell agens. Det er denne i samhandlingen at gjenstander får mening 

og «liv» (Gosden og Marshall 1999:169-170). Mening kan derimot endres og omformuleres i 

løpet av en gjenstands «liv» (Gosden og Marshall 1999:170; Joy 2009:544).  

Gansum (1997b), for eksempel, argumenterer for at et meningsinnhold ikke er konstant. 

Mening er noe som tillegges og skapes, både omstendigheter og tid kan endre verdien til en 

gjenstand (Burström 2015:26; Gansum 1997b:64-65). Jody Joy (2009:545) utdyper dette og 

argumenterer for at samme type gjenstand kan bli brukt, skadet og deponert ulikt, hvilket kan 

vitne om forskjellige «liv». I relasjon til dette mener Marshall (2008:60), med inspirasjon fra 

feministisk filosofi, at det finnes et skille mellom inscribed (tillagt) og lived (levd) verdi. 

Levd verdi vil si at enkelte gjenstander får mening gjennom sosiale handlinger (Marshall 

2008:63). Tillagt verdi er gjenstander som har et bestemt meningsinnhold, som tilskrives før 

den sosiale handlingen skjer (Marshall 2008:63). Dette er trekk som kan spille en rolle i en 

gjenstands livshistorie. Gosden og Marshall (1999:176-177) påpeker at det kun er bestemte 

gjenstander som kan tilegne eller skape egne livshistorier. En båtnagle har trolig en mindre 

omfattende biografi enn et navngitt sverd som har blitt arvet gjennom flere generasjoner (se 

f.eks. Klevnäs 2015:172-174). Naglen får derimot verdi og en livshistorie i en større kontekst, 

i dette tilfellet båten. Samtidig spiller den kulturelle og sosiale settingen også en rolle når det 

kommer til hvilke gjenstander som er i stand til å danne en selvstendig biografi (Gosden og 

Marshall 1999:172-177; Joy 2009:543-545,552).  

Gjenstandsbiografier er ikke problemfrie. Joy (2009:541-543) mener at tradisjonelle 

tilnærminger som slitasjeanalyser (use wear) og studiet av produksjonsstadier (chaine 

operatoire) ikke tar hensyn til en gjenstands komplette livshistorie. Disse ser kun på bestemte 

hendelser og tolker de som utrykk for et helhetlig bilde. Joy (2009:543) påpeker at arkeologer 

som regel møter gjenstander etter deres «død.» Det vil si at gjenstandene ikke lenger er del av 

den sosiale sfæren. Dette kan være en utfordring da den sosiale forbindelsen er alfa og omega 

for forståelsen av en gjenstands liv og virke. Likevel tror Joy (2009:543-545) det er mulig å 
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utforske den sosiale konteksten ved å studere alle stadiene i en tings liv, fra innhenting og 

bearbeiding av råmateriale til gjenstandens «endelige død,» hvilket vil utdypes i metodedelen. 

Kort sagt anvendes gjenstandsbiografier for å belyse trekk ved fortidige samfunns materielle 

kultur som kan ha hatt en sosial verdi eller betydning utover det rent funksjonelle.  

I forbindelse med dette vil enkelte gjenstander drøftes i lys av teorien om et skille mellom 

personlige og offentlige ting, med inspirasjon fra Alison Klevnäs (2015, 2016). Ideen om 

personlige og offentlige gjenstander går ut på at noen objekter ble ansett som spesielle i sin 

samtid (se Klevnäs 2015:162-165, 172-179). Offentlige ting er objekter med unike 

egenskaper, som følge av sin livshistorie eller funksjon som et symbol på ulike allianse- og 

maktforhold (se f.eks. Klevnäs 2015:168-170; Østigård og Goldhanh 2006:30-34,38,45-46). 

Dette er gjenstander som kan ha blitt oppfattet eller behandlet likt som mennesker og personer 

(se f.eks. Burström 2015:40-42). På den andre siden er det personlige ting, som er tett og 

uløselig knyttet til individet og dets kropp, for eksempel kniver eller perler (Klevnäs 

2015:175-179). Jeg vil anvende teorien for å granske om disse ideene kan ha påvirket hvordan 

graven og gravgodset ble oppfattet og brukt før, under og etter gravleggingen. 

Teori: oppsummering og veien videre 

Teoriene personforståelser (personhood), materialitet, materiell agens (material agency) og 

gjenstandsbiografier har til felles et prinsipp om at menneskets forhold til og forståelse av 

gjenstander, dyr og ytre omstendigheter, er mer kompleks enn hva som ofte antas. Disse 

relasjonene er langt ifra statiske og enkle, gjenstander kan påvirke mennesker i bestemte 

kontekster. Ved å analysere relasjonen kan jeg muligens komme nærmere fortidens forståelse 

av og forhold til graver, samt gjenstandenes betydning i graven. Hvordan jeg vil gjøre dette 

presenteres i kapittelets neste del, metodisk og analytisk tilnærming.  

Metodisk og analytisk tilnærming 

Min metodiske og analytiske tilnærming består av to nivåer. Det første er en gjennomgang av 

ulike gjenstandsgrupper. Det andre nivået er et studie av enkeltgjenstander. Gjennomgangen 

av gjenstandsgruppene er bakteppet for sammenlikningen av gravmaterialet fra Birka og 

Kaupang. Dette vil danne grunnlaget for en undersøkelse av gjenstanders og dyrs praktiske og 

symbolske betydning i graven. Her vil det være et fokus på hvilket meningsinnhold 

gjenstandene og/eller dyrene kan ha og for hvem. Dette innebærer at de utvalgte gravene først 

vil drøftes på et overordnet og generelt nivå, og deretter på et individuelt nivå. Studiet av 

gravene er basert på det teoretiske rammeverket. Som nevnt i kapittel 3 vil 
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tolkningsmodellene tjene som et grunnlag for analysen. Analysen av enkeltgjenstandene er 

helt sentral for å kunne besvare mine problemstillinger. Først vil jeg beskrive fremgangsmåten 

for studiet og diskusjonen av enkeltgjenstandene. Deretter vil fremgangsmåten for 

sammenligningen av gravgodset Kaupang og Birka gjøres rede for. Her vil jeg også gå inn på 

formålet med gjenstandsgruppene.  

Enkeltgjenstander og gjenstandsbiografier 

Min analyse vil ha et særlig fokus på enkeltgjenstander. Jeg vil ikke se på gravgodset i sin 

helhet, men heller legge vekt på og fremheve bestemte gjenstander, eller trekk ved de enkelte 

gravene som skiller seg ut. Dette innebærer at bare noen av de utvalgte gravene vil 

undersøkes på dette detaljnivået, hvilket jeg vil utdype i kapittel 7. Avgrensningen fører til at 

mitt studie av gravene er overfladisk. Likevel mener jeg at begrensningen bidrar til å 

fremheve og nyansere noen generelle tendenser. Hensikten er å undersøke om gravgodset kan 

ha spilt en viktigere rolle enn den gravlagte. Et fullstendig studie av alt innholdet i alle de 42 

gravene vil ikke kunne fremheve dette. Deler av mitt studie vil også gjøres med inspirasjon 

fra Klevnäs (2015, 2016) idé om et skille mellom personlig og offentlig eierskap. Hensikten 

er å granske om skillet personlig/offentlig kan ha påvirket hvordan graven og gravgodset ble 

oppfattet og brukt før, under og etter gravleggingen. Denne tilnærmingen vil ta utgangspunkt i 

gjenstandsbiografier, der jeg vil se på trekk som kvalitet, bevaring og råmateriale, i den grad 

det er mulig, da dette kan ha påvirket gravgodsets meningsinnhold.  

Gjenstandsbiografier kan regnes som en teori, men tilnærmingen har noen klare metodiske 

trekk. Joy (2009:540) mener at et helhetlig studie av en gjenstands opprinnelse, liv og død kan 

være nyttig. Dette kan gjøres ved å, for eksempel, undersøke innhentingen, behandlingen og 

opprinnelsen til råmaterialet (Joy 2009:546-552). En gjenstand av resirkulert materiale, for 

eksempel, vil kunne ha en helt annen verdi enn en gjenstand lagd av et nytt råmateriale. 

Bruksområdet, utseendet og formen til gjenstanden er også nyttig å studere. Håndteringen av 

en gjenstand kan fortelle mye om verdien den har blitt tillagt i løpet av og etter sitt livsløp. I 

mitt studie vil behandlingen av gravgodset være sentralt å undersøke. For eksempel har 

gravgodset i noen kremasjonsgraver blitt brent, muligens med den døde. Med bakgrunn i det 

teoretiske rammeverket kan dette være relatert til, for eksempel, ulike ideer om gjenstanders 

materialitet eller person (se f.eks. Lund 2013). Andre sentrale faktorer er om gjenstanden var 

av et lokalt eller fremmed opphav, samt om den var gammel eller ny ved sin «død.» 

Nanouschka Burström (2015:28) påpeker at det å være i besittelse av en gjenstand med en 

lang livshistorie kan være grunnlaget for eierens makt og kontroll. Kort sagt må man studere 
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alt ved en gjenstand, de ulike trekkene er både verdifulle i seg selv og for den større helheten, 

når det kommer til forståelsen av objektets «liv og virke.»  

Joys (2009) metode er imidlertid for omfattende og detaljorientert til at den vil være 

gjennomførbar for meg i denne oppgaven. Årsaken er at jeg skal studere mange graver med et 

rikholdig gravgods. Det er nødvendig, for en nyansert og variert analyse, å begrense antall 

gjenstander som diskuteres, og aspekter ved objektene som undersøkes. Jeg har heller ikke 

hatt anledningen til å studere gjenstandene fysisk. Det har derfor ikke vært mulig å foreta, for 

eksempel metallurgiske analyser. Min tilnærming vil dermed fokusere på trekk som kvalitet, 

materiale, alder, slitasjespor, håndtering og plassering i graven.  

Analysen vil gjøres med utgangspunkt i tilgjengelige kataloger, bilder og tegninger. Når det 

kommer til slitasje vil jeg undersøke trekk som reparasjoner, mens alder er vurdert ut ifra de 

allerede tilgjengelige dateringene. Kvalitetsvurderingene er basert på tilgjengelige samt gode 

beskrivelser, bilder og tegninger. Dette foretas med bakgrunn i Signe Fuglesangs (1987) 

artikkel om den tekniske kvaliteten på et utvalg av vikingtidens ovalspenner. Jeg mener disse 

prinsippene også er nyttige i studiet av andre gjenstandstyper. Fuglesang (1987) deler kvalitet 

inn i tre grupper, dårlig, middels og ypperlig. God eller dårlig kvalitet kjennetegnes av 

håndverkets finesse, nøyaktighet og uniformitet (Fuglesang 1987:225, 228). Dermed benyttes 

gjenstandsbiografier for å undersøke om gravgodset kan hatt en verdi eller mening utover det 

rent praktiske. Trekk som kvalitet, alder, råmateriale, slitasje, håndtering og plassering i grav 

fremheves, da det kan reflektere noe om tingens rolle i graven, samt relasjonen mellom 

menneske og gjenstand. Dette vil diskuteres med bakgrunn i en gjennomgang av 

gjenstandsgrupper.  

Gjenstandsgrupper: En gjennomgang og et bakteppe 

For å etablere et bakteppe for analysen av enkeltgjenstandene, vil jeg først foreta en 

systematisk gjennomgang av det utvalgte gravmaterialet fra Kaupang og Birka. Dette gjøres 

for å avdekke mønstre i gravgodset og dets fordeling, både internt i hver by og på et regionalt 

nivå. Formålet er å belyse forskjeller og likheter mellom Birka og Kaupang, når det kommer 

til hva som følger med i graven og hva som ikke gjør det. Hensikten er å undersøke om det 

finnes noen mer generelle tendenser, som kan ha påvirket gravenes meningsinnhold. Et annet 

mål er å finne ut hva som kan være årsaken til likhetene og forskjellene. Sammenlikningen av 

gravgodset fra de to byene vil være en introduksjon til diskusjonen av enkeltgjenstandene.  
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Den systematiske sammenlikningen av gravene innebærer at gravgodset fra Birka og Kaupang 

deles inn i 11 grupper ut i fra funksjon og type (se tabell 1). I den tolvte kategorien, 

«uidentifisert», plasseres gjenstander som ikke har latt seg identifisere. Denne tilnærmingen er 

inspirert av Bergljot Solbergs (1984) artikkel om forholdet mellom gravgods og avdødes 

sosiale og økonomiske status i sentral-, vest- og østnorsk merovinger- og vikingtid.  

Tabell 1: Oversikt over gjenstandsgrupper  

Gjenstandsgrupper Gjenstandstyper 

Kjøkkenutstyr Stekespidd, gryteoppheng, gryter, stekepanner, glass, 

keramikk, klebersteinskar, skjeer, drikkekar 

Hygiene Pinsett, kam, øreskje 

Jordbruksredskaper Sigd, ljå 

Draktutstyr Ovalspenner, ringspenner, ringnåler, treflikaspenner, 

nøkler, likarmedespenner, tekstilrester, lærrester, 

perler 

Tekstilredskaper Nåler, nålehus, spinnehjul, snellehjul, vevsverd, 

vevlodd, syl 

Våpen Sverd, spyd, skjold, pilspisser, «kampkniver» 

Handel Vektlodd, mynter, vekter 

Smykker Anheng, arm- og fingerringer 

Transport Båter, hesteutstyr, hesteskjelett, sleder/vogner, 

isbrodder 

Dyrebein Rester av dyr, som hunder, griser, okser, bjørner 

Verktøy Sakser, økser, kniver, ildflint/stål, ildlagningsteiner, 

slipesteiner/bryner, andre håndverksredskaper 

Uidentifisert  Metallfragmenter, trerester, beslag 
 

Gjenstandsgruppene benyttes primært for å undersøke hvilke gjenstander som forekommer 

sammen, hvor hyppig og i hvilke graver. Jeg vil ikke bruke metoden for å drøfte eller avdekke 

sosioøkonomiske strukturer (se f.eks. Hatleskog 1997; Solberg 1984). Fordi jeg i likhet med, 

blant annet, Gunnar Andersson (2004) mener det sannsynligvis fantes sosiale grupper, for 

eksempel «skrytbønder,» som kopierte elitens materielle og symbolske utrykk. Med andre ord 

kan en grav være resultatet av et forsøk på å fremstå som mektigere og rikere enn det man 

egentlig var. Graver behøver ikke å reflektere virkeligheten, slik det er poengtert i kapittel 3. 

Samtidig tar ikke inndelingen av gravgodset i standardiserte grupper høyde for at gjenstander 

kan være multifunksjonelle, hvilket er et vesentlig poeng i min analyse. Til tross mener jeg at 

det å dele materialet inn i bestemte grupper er nyttig, fordi det gir en grov oversikt over hva 

slags gravgods som befinner seg i de ulike gravene. Dette kan bidra til å avdekke tendenser i 

gravgodsets fordeling, hvilket vil være grunnlaget for en sammenlikning av Birka og 

Kaupang. Formålet er å fremheve de eventuelle forskjellene og likhetene mellom byene, da 

dette kan ha hatt en innvirkning på gravenes meningsinnhold.  

Jeg vil derfor undersøke de vanligste gjenstandskombinasjonene, samt noen kildekritiske 

aspekter ved gjenstandsgruppene. Enkelte grupper favner om mange ting, som draktutstyr, 
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mens andre omfatter få objekter, blant annet jordbruksredskaper. Noen av gruppene kunne ha 

vært avgrenset på en annen måte. Smykker, for eksempel, kunne blitt lagt under draktutstyr, 

men er en egen gruppe fordi et fåtall av gravene fra Birka og Kaupang inneholder anheng og 

fingerringer. Denne og lignende kategoriseringer benyttes for å få frem et større materielt 

mangfold. Dette gjøres for å avdekke mønstre i gravgodset og dets fordeling, som nevnt.  

Oppsummering og veien videre 

I dette kapittelet har jeg gjort rede for min metodisk-analytiske tilnærming og mitt teoretiske 

rammeverk. En sentral idé som jeg vil ta med videre til min analyse og diskusjon, er at 

gjenstander, og i noen tilfeller dyr, kan være i stand til å påvirke og endre menneskets liv og 

virke. En annen vesentlig idé er at gjenstander og dyr kan bli forstått og behandlet som 

mennesker, fordi objektene enten ansees som en del, representasjon av eller eventuelt en 

erstatning for mennesket. Mitt studie av gravene fra Birka og Kaupang er dermed grunnlagt i, 

og basert på en forståelse av at det har eksistert et komplekst forhold mellom mennesker, 

gjenstander og dyr. Jeg vil undersøke denne relasjonen gjennom en analyse av 

enkeltgjenstander og et studie gjenstandskombinasjoner, hvor det samlede innholdet i de 

utvalgte gravene fra Birka og Kaupang sammenliknes. Dette gjøres for å fremheve og belyse 

forskjeller og likheter mellom byene. Hensikten er å undersøke om det er mulig å avdekke et 

regionalt mønster i gravenes utforming og innhold. Dette vil tas opp og diskuteres i kapittel 6. 

Først vil gravene som er grunnlaget for diskusjonen og analysen bli presentert.  
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Kapittel 5: De utvalgte gravene fra Birka og Kaupang 

I dette kapittelet vil jeg gå inn på de utvalgte gravene fra Birka og Kaupang. Kildematerialet 

som er grunnlaget for min diskusjon av gravene vil bli gjort rede for. Jeg vil også ta for meg 

noen problematiske aspekter ved kildematerialet, med fokus på kjønnsbestemmelser. 

Problemer relatert til dokumentasjon og bevaring vil ikke være i fokus, da det ble tatt opp i 

kapittel 2 og vil tas opp i kapittel 6. Dette vil tjene som en introduksjon til kriteriene som er 

lagt til grunn for mitt gravutvalg. Her vil jeg også trekke frem gravene som er tilfeldig valgt. 

Til slutt er det en presentasjon av de 42 utvalgte gravene. For en mer detaljert beskrivelse av 

gravenes innhold vises det til katalogen.  

Min diskusjon og analyse av materialet fra Kaupang og Birka er basert på de grundige 

publikasjonene av gravene. Birkamaterialet har blitt grundig gjennomgått i Arbmanns (1940) 

Birka I: Die Gräber: Tafln, Arbmanns (1943) Birka I: Die Gräber: Text og Gräslunds (1980) 

Birka IV:The Burial Customs. Materialet er tidfestet til tidlig (ca. 800-tallet) eller sen (ca. 

900-tallet) Birka tid (se f.eks. Ambrosiani og Erikson 1991:36-38; Gräslund 1980:3). 

Dateringene jeg anvender stammer fra Gräslund (1980), Birka II: Systematiche Analysen Die 

Gräberfunde og Agnes Geijers (1939) tekstilanalyser. Kjønnsbestemmelsene av gravene er 

basert på gravgodset, og i noen tilfeller osteologiske analyser. Kjellström (2012:72-75) har 

påpekt at deler av skjelettmaterialet fra noen av Birkas graver ikke samstemmer med de 

opprinnelige beskrivelsene eller kjønnsbestemmelse. Bj. 581, som har blitt diskutert av 

Hedenstierna-Jonson mfl. (2017) er et eksempel på dette. Til tross for denne problematikken 

vil jeg forholde meg til Arbmanns (1943:tabelle) kjønnsbestemmelser, som hovedsakelig er 

basert på gravgodset. Jeg fokuserer dermed ikke på biologisk kjønn i diskusjonen og analysen 

av gravgodset, med mindre annet blir påpekt. Med andre ord, hvilket også gjelder gravene fra 

Kaupang, viser jeg i all hovedsak til de dødes antatte sosiale kjønn.  

Gravene fra Kaupang har blant annet blitt publisert i bøkene Kaupang-funnene Bind I fra 

1981, Kaupang-funnene Bind II fra 1995 og Stylegars (2007) artikkel The Cemeteries 

Revisited. Et problem med de tidligste publikasjonene er de mange ulike formene for 

navngivning (se Blindheim 1995a:13; Stylegar 2007:66). For å unngå forvirring vil jeg 

anvende Stylegars (2007:103-128) mer konsekvente system. Dateringene er, i all hovedsak, 

basert på Stylegar (2007), mens kjønnsbestemmelsene stammer fra Kaupang-funnene Bind I 

og Kaupang-funnene Bind II. Kjønnsbestemmelsene er som oftest gjort med bakgrunn i 

gravgodset (Blindheim og Heyerdahl-Larsen 1995b:116). Bevaringsforholdene for bein var 

ikke ideelle på Kaupang, som regel var det kun bevart avtrykk av skjelettene, eller beinrester 
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som gikk i oppløsning under utgravning (Blindheim og Heyerdahl-Larsen 1995b:115). Det er 

verdt å merke seg at deler av de osteologiske kjønnsbestemmelsene er basert på grove 

plantegninger gjort i felt, og i noen tilfeller fysiske analyser av beina (se Blindheim og 

Heyerdahl-Larsen 1995b:125). Med bakgrunn i dette viser jeg derfor til kjønnsbestemmelsene 

som er basert på gravgodset, med mindre annet er poengtert.  

Kriterier for gravutvalg  

Min diskusjon og analyse er, som nevnt, basert på 42 graver, 21 fra Kaupang og 21 fra Birka. 

Målet er at materialet skal reflektere en størst mulig bredde når det kommer til gravskikk, 

kjønn og gravform. Utvalget utgjør kun ca. 10% av de undersøkte gravene fra Kaupang og 

under 2% av det undersøkte gravmaterialet fra Birka, og kan neppe ansees som representativt.  

Gravene har blitt valgt ut fra tre kriterier. Det første er dokumentasjon. Løsfunn og graver 

som er dårlig dokumentert eller uten en klar definert gravskikk er ikke inkludert. Et annet 

kriterium er innhold, graver som er funntomme (dvs. uten gravgods), er også utelatt, siden 

materiell kultur er sentralt i min analyse. Jeg har tatt med noen funnfattige graver (Ka 319, Ka 

400 og Bj. 582) for å belyse at mengden gravgods er preget av variasjon, både på Birka og 

Kaupang. Det tredje kriteriet, kjønn, brukes for å få frem en balanse mellom manns- og 

kvinnegraver. Kjønnsfordelingen på Birka og Kaupang er derimot ikke jevn (se Gräslund 

1980:82; Stylegar 2007:65). Likevel benyttes kriteriet, da det opprinnelig ble gravlagt omtrent 

like mange kvinner som menn (se f.eks. Høigård Hofseth 1999; Dommasnes 1979, 1987; 

Stylegar 2010). Jeg har unngått, i den grad det er mulig, barnegraver, da det er et komplekst 

materiale, som er verdt en selvstendig og omfattende diskusjon. Utvalget er ikke objektivt, det 

er påvirket av mitt syn på fortidens graver, men jeg har prøvd å få frem variasjon, gjennom å 

velge ut graver tilfeldig5. Dette gjelder Bj. 127, 175, 214, 452, 462, 725, 849 og 906 fra Birka, 

samt Ka 4, 10, 16, 262 og 268 fra Kaupang.  

Gravene: Birka 

Fra Birka har jeg valgt ut 13 inhumasjonsgraver og 8 kremasjonsgraver fra gravfeltene Borg 

og Hemlanden, årsaken til at det er flere skjelett- enn branngraver er fordi det er lettere å 

dokumentere variasjon i førstnevnte. Majoriteten er enkeltgraver, men jeg har tatt med 

trippelgraven Bj. 703 og dobbelgraven Bj. 731, da det er avdekket rundt 100 graver med flere 

                                                             
5 Det vil si at jeg har slått opp på en tilfeldig side i de nevnte publikasjonene og valgt graver som oppfylte de 

nevnte kriteriene.  
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individer (Gräslund 1980:4). 20 av gravene er kjønnede, på grunnlag av materielle og/eller 

osteologiske bestemmelser. En ukjønnet skjelettgrav (Bj. 582) er tatt med for nyansering.  

Tabell 2: De utvalgte kremasjonsgravene fra Birka, med fokus på kjønn, ytre og indre form samt plassering 

Navn Kjønn Ytre markering Indre form Plassering 

Bj. 127 Kvinne Haug Brannlag, steinpakning Hemlanden 

Bj. 175 Mann Haug Brannlag Hemlanden 

Bj. 214 Kvinne Haug Brannlag Hemlanden 

Bj. 452 Mann Haug, steinsetting Brannlag, båt Borg 

Bj. 458 Mann Usikker Brannlag Borg 

Bj. 462 Kvinne Steinblokk Grop, brannlag Borg 

Bj. 869 Kvinne Haug Brannlag Hemlanden 

Bj. 906 Mann (kvinne?) Haug Brannlag, båt Hemlanden 
 

Tabell 3: De utvalgte inhumasjonsgravene fra Birka, med fokus på kjønn, ytre og indre form samt plassering 

Navn Kjønn Ytre markering Indre form Plassering 

Bj. 526 Kvinne Ingen Kiste Borg 

Bj. 582 Usikker Ingen Kiste, steinpakning Borg 

Bj. 615  Kvinne Ingen Kiste, steinpakning Borg 

Bj. 621 Mann Ingen Kiste, steinpakning Borg 

Bj. 643 Mann Usikker Kammer, steinpakning Borg 

Bj. 703 2 menn, 1 kvinne Usikker Kammer Hemlanden 

Bj. 725 Mann Haug Grop Hemlanden 

Bj. 731 1 mann, 1 kvinne Haug Kammer Hemlanden 

Bj. 736 Mann Haug Kammer, steinpakning Hemlanden 

Bj. 849 Kvinne Usikker Kammer Hemlanden 

Bj. 959 Kvinne Usikker Grop Hemlanden 

Bj. 962 Mann Usikker Grop Hemlanden 

Bj. 983 Kvinne Ingen Grop, steinpakning Hemlanden 
 

Gravene: Kaupang 

Fra Kaupang har jeg valgt ut 13 inhumasjonsgraver og 8 kremasjonsgraver fra Bikjholberget 

og Nordre Kaupang. Jeg har igjen inkludert flere skjelett- enn branngraver, da det er lettere å 

avdekke variasjon i førstnevnte. Alle gravene er enkeltgraver med unntak av Ka 294-296 

(trippelgrav) og Ka 310-311 (dobbelgrav), som tas med da det finnes ca. 15 graver med flere 

individer (se Stylegar 2007:104-128). 20 av gravene er kjønnet ut i fra materielle og/eller 

osteologiske bestemmelser. En ukjønnet skjelettgrav (Ka 319) tas med for nyansering.   

Tabell 4: De utvalgte kremasjonsgravene fra Kaupang med fokus på kjønn, ytre og indre form samt plassering 

Navn Kjønn Ytre markering Indre form Plassering 

Ka 3 Kvinne Haug Usikker Nordre Kaupang 

Ka 4 Mann Haug Båt Nordre Kaupang 

Ka 7 Mann Haug Usikker Nordre Kaupang 

Ka 10 Kvinne Haug Båt? Nordre Kaupang 

Ka 16 Kvinne Haug Usikker Nordre Kaupang 

Ka 21 Mann Haug Båt? Nordre Kaupang 

Ka 37 Mann Haug Båt Nordre Kaupang 

Ka 400 Kvinne Haug Usikker Nordre Kaupang 
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Tabell 5: De utvalgte inhumasjonsgravene fra Kaupang med fokus på kjønn, ytre og indre form samt plassering 

Navn Kjønn Ytre markering Indre form Plassering 

Ka 253 Kvinne Ingen Båt Bikjholberget 

Ka 262 Mann Ingen Båt Bikjholberget 

Ka 267 Kvinne Ingen Båt Bikjholberget 

Ka 268 Kvinne Ingen Båt Bikjholberget 

Ka 277 Mann Ingen Båt Bikjholberget 

Ka 283 Kvinne Ingen Båt, steinpakning  Bikjholberget 

Ka 291 Kvinne Ingen Båt, steinpakning Bikjholberget 

Ka 292 Mann Haug Båt Bikjholberget 

Ka 294-296 1 mann, 2 kvinner Steinsetting  Båt Bikjholberget 

Ka 305 Mann Ingen Båt Bikjholberget 

Ka 307 Mann Ingen Båt, kammer? Bikjholberget 

Ka 310-311 1 Mann, 1 Kvinne Ingen Båt  Bikjholberget 

Ka 319 Ukjent Ingen Kiste Bikjholberget 
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Kapittel 6: En gjennomgang av gravgodset fra Birka og Kaupang  

Formålet med gjennomgangen av gravgodset fra Birka og Kaupang er å undersøke om det er 

forskjeller mellom byene som kan ha påvirket hvordan menneskene har forholdt seg til, og 

utformet gravene. Med bakgrunn i dette består kapittelet av to deler. Den første er en 

gjennomgang av gjenstandsgruppenes fordeling i det uvalgte gravmaterialet fra Kaupang og 

Birka. Her vil jeg presentere de vanligste gjenstandskombinasjonene, samt noen generelle 

tendenser. Gjennomgangen vil danne grunnlaget for kapittelets andre del, hvor de utvalgte 

gravene fra Kaupang og Birka vil sammenliknes og diskuteres. Gjennomgangen av 

gjenstandsgruppene og sammenligningen av gravgodset vil være bakgrunnen for analysen og 

diskusjonen av de enkelte gravene i kapittel 7.  

Birka: kremasjonsgraver 

Jeg vil først ta for meg gjenstandsgruppenes fordeling i de 8 utvalgte kremasjonsgravene fra 

Birka. Tabell 6 gir en oversikt over hvilke graver som inneholdt hvilke gjenstandsgrupper. 

Gravenes kjønnsbestemmelse finnes i tabell 2. I snitt inneholdt hver grav 5 gjenstandsgrupper. 

Bj. 214 inneholdt flest (6), mens Bj. 869 hadde færrest (3). Den vanligste kombinasjonen, 

kjøkkenutstyr og draktutstyr, fantes i 5 graver (Bj. 175, 214, 452, 462, 906). Våpen har kun 

blitt dokumentert i mannsgravene. Dette er ikke overraskende da gravgodset har dannet 

grunnlaget for kjønnsbestemmelsen av gravene. Deler av gjenstandsgruppen kjøkkenutstyr 

har, i denne konteksten, trolig fungert som urner fremfor matbeholdere. Gjenstandsgruppene 

jordbruksredskaper, tekstilredskaper og handel er ikke representert i det utvalgte materialet.  

Mangelen på handel og tekstilredskaper kan forklares med at dette gravutvalget representerer 

en minoritet av det undersøkte materialet fra Birka. Det finnes kremasjonsgraver, for 

eksempel Bj. 817, med vektlodd (se Arbmann 1943:294). Gräslund (1980:80) påpeker 

riktignok at vektlodd opptrer oftere i inhumasjonsgravene enn branngravene. Dette kan være 

årsaken til at ingen av de utvalgte gravene inneholder gjenstandsgruppen handel. Det finnes 

også kremasjonsgraver fra Birka, for eksempel Bj. 902, med tekstilredskaper (Arbmann 

1943:351-352). Fraværet jordbruksredskaper vil jeg ta opp senere i dette kapittelet.  

Tabell 2: Gjenstandsfordelingen i Birkas kremasjonsgraver. Kjø = kjøkkenutstyr, Hy = hygiene, Jord = 

Jordbruksredskaper, Dra = draktutstyr, Tek = tekstilredskaper, Vå = våpen, Ha = handel, Smy = smykker, Tra = 

transport, Dyr = dyrebein, Ver = verktøy, Uid = uidentifisert. 

Grav Kjø. Hy. Jor. Dra. Tek. Vå. Ha. Smy. Tra. Dyr. Ver. Uid. 

Bj. 127  X  X      X  X 

Bj. 175 X X  X     X   X 

Bj. 214 X X  X     X  X X 

Bj. 452 X   X  X   X  X X 
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Bj. 458 X     X     X X 

Bj. 462 X   X    X   X X 

Bj. 869    X    X    X 

Bj. 906 X X  X  X   X   X 

Totalt 6 4 0 7 0 3 0 2 4 1 4 8 
 

Birka: inhumasjonsgraver 

Gjenstandsgruppenes fordeling i de 13 utvalgte inhumasjonsgravene fra Birka fremgår av 

tabell 7. For kjønnsbestemmelsen av gravene vises det til tabell 3. I snitt inneholdt hver grav 5 

gjenstandsgrupper, Bj. 703 hadde flest (8), mens Bj. 582 hadde færrest (2). Draktutstyr og 

verktøy, den vanligste kombinasjonen, fantes i alle gravene utenom Bj. 582 og Bj. 725. Det er 

et kjønnsbetinget skille i forhold til våpen, som finnes i alle mannsgravene utenom Bj. 621 og 

Bj. 962. Våpen finnes kun i én kvinnegrav, Bj. 615, hvilket jeg vil diskutere i kapittel 7. Når 

det kommer til gravgodsets øvrige fordeling er det mulig å skjelne et visst mønster. De fleste 

gravene inneholder én eller flere av gjenstandsgruppene draktutstyr, verktøy og uidentifisert. 

Utover dette er det ikke mulig å se noen klare tendenser, da gravenes innhold er preget av 

mye variasjon. At jordbruksredskaper er den eneste gjenstandsgruppen som ikke er 

representert i de utvalgte inhumasjonsgravene vil jeg ta opp senere i dette kapittelet.  

Tabell 3: Gjenstandsfordelingen i Birkas inhumasjonsgraver. Kjø = kjøkkenutstyr, Hy = hygiene, Jord = 

Jordbruksredskaper, Dra = draktutstyr, Tek = tekstilredskaper, Vå = våpen, Ha = handel, Smy = smykker, Tra = 

transport, Dyr = dyrebein, Ver = verktøy, Uid = uidentifisert 

Grav Kjø. Hy. Jor. Dra. Tek. Vå. Ha. Smy. Tra. Dyr. Ver. Uid. 

Bj. 526 X   X X  X X   X X 

Bj. 582           X X 

Bj. 615    X  X     X X 

Bj. 621    X   X    X  

Bj. 643    X  X X    X X 

Bj. 703  X  X X X   X X X X 

Bj. 725      X X    X X 

Bj. 731 X   X  X X X   X X 

Bj. 736    X  X X X X  X X 

Bj. 849 X   X X   X   X X 

Bj. 959 X X  X X     X X X 

Bj. 962    X   X    X X 

Bj. 983  X  X X  X X   X X 

Totalt 4 3 0 11 5 6 8 5 2 2 13 12 
 

Kaupang: kremasjonsgraver 

Tabell 8 gir en oversikt over gjenstandsgruppenes fordeling i de 8 utvalgte kremasjonsgravene 

fra Kaupang. For en kjønnsbestemmelse av gravene vises det til tabell 4. Hver grav inneholdt 

i snitt 5 gjenstandsgrupper, Ka 3, 4, 10 og 37 inneholdt flest (7), mens Ka 400 hadde færrest 

(1). Jordbruksredskaper, draktutstyr, transport og verktøy, den vanligste kombinasjonen, 

fantes i 5 graver (Ka 3, 4, 10, 16 og 37). Våpen finnes kun i mannsgravene, mens 

tekstilredskaper finnes i 3 av 4 kvinnegraver. Gravene har blitt kjønnsbestemt ved hjelp av 
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gravgodset, så tendensen er ikke overraskende. Utover dette er det ikke mulig å se noen klare 

kjønnsbaserte skiller. Det er et visst mønster i gravgodsets fordeling da majoriteten av 

gravene inneholdt én eller flere av gjenstandsgruppene kjøkkenutstyr, jordbruksredskaper, 

draktutstyr, transport, verktøy og uidentifisert. Hvorvidt denne tendensen er reell kan 

diskuteres, da de utvalgte gravene er en minoritet av det undersøkte materialet fra Kaupang. 

Likevel kan dette tyde på at det fantes visse «regler» angående hva som fulgte med i graven.  

Det er viktig å legge merke til den lave forekomsten av uidentifisert, sammenlignet med 

Birka. Dette kan forklares med at majoriteten av kremasjonsgravene ble gravd ut på 1800-

tallet. Blindheim (1977) påpeker at gravene er grundig undersøkt i lys av 1800-tallets faglige 

krav, men at dette ikke oppfyller 1900/2000-tallets faglige standard. En følge kan ha vært at 

materiale uten særlige kjennetegn har gått tapt, da det ikke ble samlet inn. Den materielle 

variasjonen i branngravene kan derfor ha vært større enn det som kommer til utrykk her.  

Tabell 4: Gjenstandsfordelingen i Kaupangs kremasjonsgraver. Kjø = kjøkkenutstyr, Hy = hygiene, Jord = 

Jordbruksredskaper, Dra = draktutstyr, Tek = tekstilredskaper, Vå = våpen, Ha = handel, Smy = smykker, Tra = 

transport, Dyr = dyrebein, Ver = verktøy, Uid = uidentifisert. 

Grav Kjø. Hy. Jor. Dra. Tek. Vå. Ha. Smy. Tra. Dyr. Ver. Uid. 

Ka 3 X  X X X    X  X X 

Ka 4 X  X X  X X  X  X  

Ka 7 X  X   X   X   X 

Ka 10 X  X X X    X  X X 

Ka 16   X X X    X  X  

Ka 21 X     X   X  X X 

Ka 37 X  X X  X   X  X X 

Ka 400    X         

Totalt 6 0 6 6 3 4 1 0 7 0 6 5 
 

Kaupang: inhumasjonsgraver 

De ulike gjenstandsgruppenes fordeling i de 13 utvalgte inhumasjonsgravene fra Kaupang 

kommer til utrykk i tabell 9. For en kjønnsbestemmelse av gravene vises det til tabell 5. Hver 

grav inneholdt i snitt 5 gjenstandsgrupper, Ka 294-295 inneholdt flest (11), mens Ka 319 

inneholdt færrest (1). Den vanligste kombinasjonen, drakt og transport fantes i 11 graver (Ka 

253, 262, 267, 268, 283, 291, 292, 294-296, 305, 307, 310-311). Når det kommer til 

tekstilredskaper og våpen er det et kjønnsbasert skille. Våpen finnes kun i mannsgraver, 

utenom Ka 253, som er en kvinnegrav. Tekstilredskaper opptrer kun i kvinnegraver. Den lave 

forekomsten av uidentifisert, sammenliknet med Birka, kan være en årsak av dårlige 

bevaringsforhold eller delvis mangelfull dokumentasjon. Blindheim (1995a:10) påpekte i 

ettertid at metodene som ble brukt under hennes ledelse kunne vært bedre, da hun verken 

hadde kunnskap om eller erfaring med utgravningen av, blant annet, båtgraver.  
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Når det kommer til gravgodset er dets form, stil og utforming, på et individuelt nivå, variert, 

men fra et overordnet perspektiv er det mulig å se flere likheter enn forskjeller. Det er med 

andre ord et mønster som går igjen. Om dette har en sammenheng med virkelige forhold kan 

diskuteres. For eksempel finnes det graver fra Kaupang, som Ka 316, der den døde ikke er 

nedlagt i en båt, men en oppbevaringskiste (se Stylegar 2007:89). Tendensen tyder likevel på 

at det som ble nedlagt i Kaupangs inhumasjonsgraver ikke var tilfeldig.  

Tabell 5: Gjenstandsfordelingen i Kaupangs inhumasjonsgraver. Kjø = kjøkkenutstyr, Hy = hygiene, Jord = 

Jordbruksredskaper, Dra = draktutstyr, Tek = tekstilredskaper, Vå = våpen, Ha = handel, Smy = smykker, Tra = 

transport, Dyr = dyrebein, Ver = verktøy, Uid = uidentifisert. 

Grav Kjø. Hy. Jor. Dra. Tek. Vå. Ha. Smy. Tra. Dyr. Ver. Uid. 

Ka 253 X   X X X   X  X  

Ka 262    X  X X  X  X X 

Ka 267    X     X    

Ka 268    X X    X  X X 

Ka 277 X  X   X   X  X X 

Ka 283 X   X X    X    

Ka 291   X X     X  X X 

Ka 292 X  X X  X   X  X X 

Ka 294-

296 

X X X X X X  X X X X X 

Ka 305 X  X X  X X  X X X X 

Ka 307    X  X   X  X X 

Ka 310-

311 

X  X X X X   X  X X 

Ka 319            X 

Totalt 7 1 6 11 5 8 2 1 12 2 10 10 

 

Gravgodset fra Birka og Kaupang – en sammenlikning  

Overordnet sett, med bakgrunn i tabell 6-9, kan det konkluderes med at det finnes flere 

likhetstrekk når gravmaterialet fra Birka og Kaupang sammenlignes. Noen av 

gjenstandsgruppene og gjenstandskombinasjonene, for eksempel draktutstyr og verktøy, 

forekommer i en stor andel av både inhumasjons- og kremasjonsgravene fra Birka, så vel som 

Kaupang. Dette kan tyde på at det fantes bestemte «regler» angående hvilke gjenstander som 

skulle følge med i graven, og at disse reglene var gyldige på et regionalt, så vel som et lokalt 

nivå. Menneskene fra Birka og Kaupang ser dermed ut til å ha delt noen ideer om hvordan 

gravene skulle utformes, og hva de skulle inneholde. Her slutter imidlertid likhetene, da det er 

flere vesentlige forskjeller. Én er gjenstandsgruppen transport, som opptrer, i form av båter, i 

majoriteten av Kaupangs inhumasjons- og kremasjonsgraver. Transport er derimot sjeldnere i 

det utvalgte materialet fra Birka. I mitt studie er kremasjonsgravene Bj. 452 og Bj. 906, de 

eneste eksemplene der man ha funnet rester av det som antas å være båter (se Gräslund 

1980:table 5). Ettersom Birkas graver er godt dokumentert og grundig undersøkt, kan det 

neppe ligge kildekritiske forklaringer bak. Årsaken til skillet kan være alt fra ulike ideer om 
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livet etter døden, til ideologiske, økonomiske eller sosiale vilkår. Jeg vil belyse dette 

ytterligere ved å fremheve andre ulikheter i Birkas og Kaupangs gravgods.  

Når det kommer til skjelettgravene er det mulig å se et skille i forhold til gjenstandsgruppene 

smykker og handel, som forekommer oftere på Birka enn på Kaupang. Dette kan forklares 

med dårlige bevaringsforhold eller, for eksempel ulike økonomiske forhold. På en annen side 

kan det ikke sees bort i fra at deler av kategorien uidentifisert, fra Kaupang, har vært vektlodd. 

Pedersen (2008b:120,128) påpeker at vekter/vektlodd kun finnes i 3,7 % av alle de undersøkte 

gravene fra Kaupang, samtidig som bevaringsforholdene for visse metalltyper, særlig jern, 

ikke er ideelle. Ola Kyhlberg (1986:147, tab17:1) påpeker at det prosentvise antallet vekter, i 

gravene fra Birka, varierer mellom de ulike gravfeltene, fra under 10% opptil 32%. Vekter og 

vektlodd forekommer dermed oftere i de undersøkte gravene fra Birka, sammenlignet med 

Kaupang. Samtidig understreker Pedersen (2008b:127-129) at andre ting kan ha blitt brukt 

som vekter/vektlodd, blant annet spinnehjul, dette gjelder både Birka og Kaupang. 

Forekomsten av vekter/vektlodd i gravene fra Kaupang kan derfor ha vært annerledes enn det 

som reflekteres i det utvalgte materialet. På en annen side kan dette skillet være en årsak av at 

det fantes noen ulike ideer om hva som skulle med i graven. Forskjellen kan også vært 

forbundet med, som nevnt, at de utvalgte skjelettgravene fra Birka og Kaupang representerer 

en minoritet av det undersøkte materialet. Tendensene som avdekkes er nødvendigvis ikke 

reelle. En årsak til ulikhetene kan være at gravgodset fra Birka er mer omfattende og rikere 

enn Kaupangs (se f.eks. Stylegar 2007:99-101, 2010). Her er det også mulig å se en annen 

markant forskjell når det kommer til gjenstandsgruppen jordbruksredskaper. 

Jordbruksredskaper finnes ikke i noen av de utvalgte gravene fra Birka, men opptrer derimot 

ofte i de utvalgte gravene fra Kaupang. Her er det verdt å merke seg at man både på Birka og 

Kaupang, sannsynligvis, verken drev med eller livnærte seg av jordbruk (Skre 2008a:84). 

Behovet for jordbruksredskaper har antakeligvis ikke vært stort. Heyerdahl-Larsen (1999:110) 

mener at jordbruksredskapene i gravene fra Kaupang kan ha vært markører på, og et 

bindeledd for relasjonen mellom byen og de nærliggende jordbrukssamfunnene. Redskapene 

hadde dermed ikke en praktisk funksjon, men heller tjent en rolle som symbolske markører på 

ulike sosiale relasjoner. Dette forklarer ikke hvorfor gjenstandsgruppen er fraværende i det 

utvalgte materialet fra Birka. Fra byen er det kun dokumentert to graver, Bj. 728 og 1137, 

med identifiserbare rester av jordbruksredskaper (se Arbmann 1943:tabelle). Ambrosiani 

(2008:98) påpeker at Birka lå i et fruktbart jordbruksområde, og at jordbruksproduksjonen 

utgjorde en sentral del av byens økonomiske grunnlag. Relasjonen til jordbruket kan dermed 
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ha vært viktig fra et økonomisk så vel som et sosialt perspektiv. På en annen side mener 

Charlotta Hillerdal (2009a:222) at dette forholdet utelukkende var økonomisk. Fraværet av 

jordbruksredskaper i Birka-gravene kan derfor tyde på at befolkningen ikke hadde et behov, 

eller ønske om en nær sosial relasjon til de nærliggende jordbrukssamfunnene, i motsetning til 

Kaupang. Disse ulikhetene kan ha vært relatert til byenes demografiske sammensetning.   

Isotopanalyser av skjelettmateriale fra Birkas graver tyder på at byen var sammensatt av 

mennesker med et ulikt geografisk opphav (se Kjellström 2012; Price m.fl. 2018). Dette kan 

ha påvirket hvordan byfolket har identifisert seg selv og markert sin tilhørighet, hvilket kan 

være en forklaring på forskjellene mellom Birkas og Kaupangs graver. På en annen side har 

trolig Kaupangs befolkning også vært multikulturell med dynamiske tilhørigheter og 

identiteter (se f.eks. Hillerdal 2009a:221,269). En multikulturell befolkning er antakeligvis 

ikke den eneste og viktigste årsaken til at man har lagt ned ulike ting i gravene. Endringer og 

forskjeller i maktstruktur kan være en annen forklaring.  

Ved 900-tallets begynnelse skjedde det, ifølge Hedenstierna-Jonson (2012:214-215), et 

maktskifte på Birka. Byen ble mer selvstendig, makten som tidligere lå hos makthaveren, lå 

nå hos byens handelsfamilier (Hedenstierna-Jonson 2012:215). Om dette er tilfellet på 

Kaupang er usikkert, men aktivitetene i hallen på Huseby opphører rundt år 900 (Skre 

2007b:242-243). Kanskje handelsfamiliene også tok over kontrollen på Kaupang? Majoriteten 

av de utvalgte gravene (f.eks. Ka 3, 4, 7, 10, 37, 277, 291, 292 og 294-296) fra Kaupang, med 

jordbruksredskaper, er datert til 850-950 (se Stylegar 2007:104-107, 118-123). Kan et 

potensielt maktskifte på Kaupang ha ført til et økt behov for å markere tilhørigheten og 

relasjonen til de nærliggende jordbrukssamfunnene? Hillerdal (2009a:257) påpeker at 

Kaupang var eneste vikingtidsbyen som hadde en tett relasjon til makthaveren gjennom hele 

sin eksistens. Om det skjedde en maktomveltning på Kaupang kan dermed diskuteres. Dette 

kan tyde på at det fantes ulike sosiale strukturer på Kaupang og Birka, hvilket kan ha ført til 

forskjellige ideer angående hva som fulgte med i gravene og hvorfor.  

Birka og Kaupang kan dermed ha vært litt ulike når det kom til hvilke identiteter og 

tilhørigheter man har valgte å vektlegge og markere i gravene. Da byene var multikulturelle 

kan man ikke se bort ifra at befolkningen har hatt flere identiteter og tilhørigheter på samme 

tid (se f.eks. Hillerdal 2009a:269,276-287). Likevel gir gravene, overordnet sett, et inntrykk 

av at det er visse forestillinger og ideer som går igjen, både regionalt og lokalt, når det 
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kommer til hva som følger med i gravene og hvordan. En detaljundersøkelse av gravgodset 

kan belyse dette, hvilket jeg vil gå nærmere inn på i neste kapittel.  

Oppsummering og veien videre 

I dette kapittelet har gravgodset i de 42 utvalgte gravene fra Birka og Kaupang blitt 

gjennomgått og diskutert. De vanligste gjenstandskombinasjonene har blitt presentert. Dette 

dannet grunnlaget for en sammenligning av de utvalgte gravene. Her kom det frem at det er 

mulig å se visse likhetstrekk i forekomsten av, blant annet, gjenstandsgruppene draktutstyr og 

verktøy. Det ble konkludert med at menneskene, i de to byene, kan ha delt enkelte ideer 

angående hva som skulle med i gravene og hvordan gravene skulle utformes. Forskjellene 

mellom innholdet i de utvalgte gravene fra Birka og Kaupang er likevel markante. Et 

eksempel er gjenstandsgruppen jordbruksredskaper som forekommer i store deler av 

materialet fra Kaupang, men er som er fraværende i gravene fra Birka. I min diskusjon foreslo 

jeg at dette, og andre skiller, kan være knyttet til både forskjellige sosiale strukturer, så vel 

som varierende utrykk for identitet og tilhørighet. Menneskene i de to byene kan dermed ha 

hatt ulike forståelser av tilhørighet og identitet, hvilket kan være årsaken til gravgodsets 

variasjon. Gravgodset og gravenes øvrige innhold kan ha blitt benyttet ulikt for å markere, 

bekrefte og skape identiteter, opphav og tilhørigheter. Hvordan, og om dette kan ha kommet 

til utrykk i gravene vil jeg gå nærmere inn på og undersøke i neste kapittel.  
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Kapittel 7: Et dypdykk i gravene fra Birka og Kaupang  

I dette kapittelet vil jeg diskutere et enda snevrere utvalg av graver fra Birka og Kaupang. 

Hensikten er å undersøke og drøfte om gravgodset kan ha vært viktigere enn det gravlagte 

individet. Et sentralt spørsmål er hvilken betydning gjenstandene og dyrene i graven har, og 

for hvem. Det teoretiske rammeverket (kapittel 4) og mine tolkningsmodeller (kapittel 3) vil 

ha en vesentlig rolle i denne diskusjonen. Jeg vil ikke aktivt skille mellom mine teorier og min 

metodisk-analytiske tilnærming. Årsaken er, som nevnt introduksjonen til kapittel 4, at de 

ulike teoretiske og metodiske tilnærmingene henger sammen, samtidig som de overlapper og 

utfyller hverandre. Før analysen av hver enkelt grav vil jeg begrunne og forklare hvorfor kun 

20 av de 42 utvalgte gravene fremheves.  

For å kunne gjøre et dypdykk i gravene, med bakgrunn i mitt teoretiske rammeverk og min 

metodisk-analytiske tilnærming (se kapittel 4), har antall graver som drøftes i detalj blitt 

begrenset. Årsaken er fokuset på gravgodsets og enkeltgjenstandenes potensielle materialitet, 

materielle agens og gjenstandsbiografi. I mitt teoretiske rammeverk (kapittel 4) påpekte jeg at 

noen gjenstander blir tillagt et bestemt meningsinnhold med en spesifikk funksjon, i en 

konkret kontekst, mens andre ikke blir det. Gosden og Marshall (1999:176-177), blant annet, 

understreker at det kun er bestemte gjenstander som kan tilegne eller skape egne livshistorier. 

Noen gjenstander kan dermed bli oppfattet som mer unike og spesielle enn andre. Innholdet i 

noen graver skiller seg ut, mens gravgodset i andre ikke gjør det. Dette innebærer at enkelte 

graver ikke vil diskuteres i detalj her. Min avgrensning er basert på en gjennomgang av alle de 

42 utvalgte gravene. Gravgodset i hver av de 42 utvalgte gravene, som dette studiet omfatter, 

har først blitt grundig studert og vurdert. Med bakgrunn i dette har jeg sirklet inn graver med 

«uvanlige» eller særegne trekk. Fra nå av vil disse omtales som «de 20 spesielt utvalgte 

gravene.» Fra Birka gjelder dette kremasjonsgravene Bj. 127, 214, 462 og 906, samt 

skjelettgravene Bj. 615, 643, 725, 731, 959 og 983. Fra Kaupang har jeg inkludert 

kremasjonsgravene Ka 3, 4, 7 og 16, samt inhumasjonsgravene Ka 253, 268, 283, 292, 294-

296 og 305. Valget av de 20 spesielt utvalgte gravene vil begrunnes i diskusjonen av hver 

enkelt grav, men først vil jeg fremheve noen kildekritiske aspekter ved mitt utvalg.  

Det har ikke vært min intensjon å utelukkende fremheve og diskutere graver som, etter 

Geakes (1992) definisjon, kan ansees som avvikende. Selv om noe skiller seg ut fra normen, 

slik vi oppfatter det med dagens moderne tankesett, behøver det ikke å bety at det var uvanlig 

i sin samtid. Gardeła (2013b) argumenterer for at selv om noe fremstår som avvikende 

behøver det ikke å bety at det er uvanlig. Vikingtidens gravskikk er tross alt variert og 
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mangfoldig på mange ulike nivåer (se f.eks. Price 2008a). De unormale trekkene kan være 

knyttet til ideer om den dødes person og identitet, for eksempel, eller ønsker om å rette opp 

feil eller mangler i forbindelse med et dødsfall. Jeg fremhever dermed graver som kan 

oppfattes som unormale, da dette åpner for at gravmaterialet kan tolkes på nye måter. Dette 

temaet vil tas opp ytterligere i diskusjonen og analysen av de 20 spesielt utvalgte gravene 

under, men først vil jeg fremheve noen ytterligere kildekritiske trekk.  

Jeg er ikke en nøytral person, gravutvalget er påvirket av mine verdier. Ideen om at enkelte 

gjenstander kan bli oppfattet som personer, i stand til å påvirke menneskelig adferd med egne 

livshistorier, gjennomsyrer mitt syn på og forhold til gravene og deres innhold (se f.eks. 

Burström 2014, 2015; Fahlander 2008; Fowler 2004; Joy 2009; Tilley 2007). Hvorvidt  

kriteriene og premissene jeg har lagt til grunn for gravutvalget, har skapt et godt bilde av 

Birkas og Kaupangs graver, gravskikk og gravfelt kan dermed diskuteres. Dette er en av 

årsakene til at tendensene, som avdekkes i mitt gravstudie, ikke nødvendigvis er reelle. En 

annen årsak er at de utvalgte gravene representerer en minoritet av det undersøkte materialet 

fra Birka og Kaupang. Mine konklusjoner behøver ikke å være gyldige i en større kontekst. 

Likevel kan denne tilnærmingen illustrere at ulike vinklinger til studiet av vikingtidens 

komplekse gravskikk, kan være nyttig. For å belyse dette vil jeg fremheve én bestemt 

gjenstand eller et konkret aspekt ved hver av de 20 spesielt utvalgte gravene. Gravene fra 

Birka gjøres rede for først, inhumasjon- og kremasjonsgraver presenteres adskilt.  

Birka: kremasjonsgraver 

Bj. 127: Denne kvinnegraven fra Hemlanden inneholdt gjenstandsgruppene hygiene, 

draktutstyr, dyrebein og uidentifisert. Med bakgrunn i maktmodellen så vel som kjønn- og 

statusmodellen, kan Bj. 127 tolkes som graven til et individ av en høy sosial status, på grunn 

av et sølvfragment, samt to sølvperler (se f.eks. Hatleskog 1997:11-15). Her vil jeg riktignok 

ikke fokusere på draktutstyret, men heller ta for meg dyrebeina. Årsaken er at Bj. 127 er den 

eneste av de utvalgte kremasjonsgravene med denne gjenstandsgruppen. Dyrebeina, som var 

ubrente, ble funnet i haugens fyllmasse. Gräslund (1980:60) påpeker at det finnes mange 

eksempler på kremasjonsgraver fra Birka, der det har blitt funnet ubrente dyrebein i haugenes 

fyllmasse. Forekomsten av de dyrebeina kan tolkes på mange ulike måter, her vil jeg benytte 

meg av ideologimodellen (se kapittel 3).  

I kapittel 4 ble det nevnt at dyr kan ha blitt oppfattet som personer og i noen tilfeller som 

sosiale aktører (Fowler 2004:52). Mansrud (2004:29, 2008:388) påpeker at bein kan ha blitt 
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ansett som det sterkeste båndet mellom død og levende. Det kan ha eksistert en forestilling 

om at bein hadde en kraft som kunne overføres mellom mennesker, dyr og gjenstander (se 

f.eks. Mansrud 2004). Ved å legge dyrebeina i menneskegraven kan man ha forsøkt å markere 

og bekrefte denne relasjonen. Den døde fikk dyrets kraft med seg i graven, kanskje som et 

forsøk på å beskytte avdøde imot uønskede krefter (se f.eks. Brendalsmo og Røthe 1992:110). 

Dyrebeina i Bj. 127 kan dermed ha hatt en symbolsk verdi.  

Beina i Bj. 127 har imidlertid ikke blitt behandlet eller håndtert på en måte som skiller seg ut. 

Det er derfor lite som tyder på at de har blitt tillagt en bestemt verdi eller har hatt et særegent 

meningsinnhold. Gräslund (1980:60-61) mener at slike bein, etter all sannsynlighet, ikke har 

noe med graven å gjøre. Beina kan stamme fra Birkas søppeldynger, som ble brukt i 

anleggelsen av haugene, da det ikke fantes nok jordmasser (Gräslund 1980:60-61). Härke 

(2014:44) påpeker at det er viktig å være bevisst på skillet mellom hva som er intensjonelt 

nedlagt i en grav og hva som ikke er det, spesielt når det kommer til funn i fyllmasser. Med 

bakgrunn i dette mener jeg, i likhet med Gräslund (1980:60-61) at beina, i Bj. 127, ikke har 

hatt noen form for symbolsk verdi. Det vil si at de ubrente dyrebeina kan ha endt opp i 

haugens fyllmasse fordi man benyttet materialene som var tilgjengelige da graven ble anlagt.  

Bj. 214: Kvinnegraven, fra Hemlanden, er valgt ut da forholdet mellom gravgodset og den 

dødes bein er uvanlig. Gravgodset bestod av gjenstandsgruppene kjøkkenutstyr, hygiene, 

draktutstyr, transport, verktøy og uidentifisert. Her vil jeg fokusere på kjøkkenutstyret i form 

av keramikken, da forholdet mellom kvinnens levninger og gravgods kommer best til uttrykk 

i denne relasjonen. Kvinnen fikk med seg to keramikk-kar samt noen keramikkfragmenter. 

Jeg vil kun fremheve karene da de er best bevart. Det første karet var fylt med jord og 

inneholdt kvinnens gravgods. Karet var godt bevart og er laget i grovkornet keramikk, med en 

grå og flat overflate (se Arbmann 1940:taf 245:2). Med bakgrunn i Fuglesangs (1987) 

kriterier er karet av lav kvalitet, det er håndlagd og ujevn i formen. Inne i karet ble det funnet 

et annet kar. Dette karet var av grovkornet, rødbrun keramikk med en flat og jevn overflate, 

dekorert med flette- og vinkelbåndsmønstre (se Arbmann 1940:taf 242:4). Karet er håndlagd, 

men det bærer preg av uniformitet i sin form og dekor, det er trolig av middels til høy kvalitet 

(for kriterier se Fuglesang 1987). I lys av kjønn- og statusmodellen (se kapittel 3) kan karene 

tolkes som et utrykk for kvinnens funksjon som husfrue, hvilket kan diskuteres.  

Kvinnens levninger ble ikke funnet i noen av karene. De kremerte beina var plassert rundt det 

første karet, hvilket trolig var intensjonelt. I lys av maktmodellen kan dette forklares med at 
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kvinnens død har ført til endringer i hennes identitet (se f.eks. Østigård og Goldhanh 2006:27-

28). For å markere endringene måtte man gjøre bestemte ting. Vender man blikket til 

ideologimodellen (kapittel 3), kan dette være knyttet til at kvinnen døde på et vis som tilsa at 

hennes kropp og gjenstander assosiert med henne, måtte behandles på en spesiell måte, for å 

skape en ordentlig og balansert død (se f.eks. Kristoffersen og Østigård 2006, 2008). Lund 

(2013:50-51) mener at enkelte gjenstander, i kremasjonsgraver, kan ha fungert som 

erstatninger eller representanter for avdødes kropp. Gjenstandene kan dermed ha blitt tillagt 

en form for materialitet og/eller materiell agens (se kapittel 4).  

Ved en kremasjon går kroppen i oppløsning, for å skape en ny helhet kan man ha benyttet 

gjenstander som hadde en symbolsk og fysisk nærhet til den dødes kropp (Lund 2013:50-51). 

Dette kan være forbundet med en idé om at noen objekter kunne få karakteristikkene til en 

person, som følge av en intim relasjon med vedkommende (se f.eks. Burström 2015:23-29). 

Gjenstander kan ha blitt behandlet som mennesker, da de ble oppfattet som «personer» (se 

kapittel 4). Gravgodset i Bj. 214 kan dermed ha blitt ansett som en representant eller 

erstatning for kvinnens fysiske form. Tingene har blitt til den «nye» kvinnen, mens beina 

markerer den «gamle». Det har med andre ord eksistert et komplekst forhold mellom avdøde 

og gravens innhold. Gravgodset og kvinnens levninger utfyller og bokstavelig talt omkranser 

hverandre, det «nye» og «gamle» eksisterer i skjønn forening, sammen skaper de muligens en 

ny og helhetlig person.  

Bj. 462: Kvinnegraven fra Borg var markert med en steinblokk. Deler av kvinnens levninger 

og gravgods befant seg i en grop under steinblokken, mens enkelte gjenstander var plassert 

over gropen. Gravgodset bestod av gjenstandsgruppene kjøkkenutstyr, draktutstyr, smykker, 

verktøy og uidentifisert. Jeg har valgt Bj. 462 da deler av gravgodset, konkret de fire 

ovalspennene, har fått en «spesiell» behandling. Spennene hadde blitt intensjonelt bøyd før de 

endte opp i graven. To var bøyd én gang, mens to var bøyd to ganger (se Arbmann 

1940:taf.61). Spennene var lagd i en kobberlegering og hadde ikke spor av forbrenning.  

På Birka har det blitt funnet rundt 290 skallformede ovalspenner i ca. 159 graver (Jansson 

1984:45). Hver grav inneholdt som regel to spenner, men det finnes unntak, som Bj. 462 

(Jansson 1984:45). 280 er typologisert, ovalspennene fra Bj. 462 er av typen JP27(a), med en 

utydelig og oppløst dyreornamentikk (Jansson 1984:46,50). Denne typen ble funnet i 13 

graver, som kun stammer fra områdene i og rundt Borg (Jansson 1984:46). Med bakgrunn i 

Fuglesangs (1987) kriterier kan spennene fra Bj. 462 antas å være av høy kvalitet. Det er noen 
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små forskjeller mellom ovalspennene, to har en ruglete ytterkant, mens to har en glatt rand. 

Utover dette finnes det ingen synlige skiller. I lys av maktmodellen, samt kjønn- og 

statusmodellen (kapittel 3) kan spennene tolkes som et utrykk for den sosiale og økonomiske 

statusen kvinnen hadde da hun levde (se f.eks. Dommasnes 1979:111-112). 

Kremeringen av kvinnen har ført til at kroppen hennes ble endret i løpet av gravleggingen (se 

f.eks. Lund 2013). I kapittel 4 ble det påpekt at noen gjenstander kunne inneha «kreftene» til 

et menneske, som følge en nær relasjon mellom menneske og gjenstand (se f.eks. Fowler 

2004:57,62-63). Da ovalspennene ble ødelagt kan det tyde på at de hadde en tilknytting til den 

døde, de kan ha fungert som en representasjon av hennes person (se f.eks. Lund 2017:99). 

Vendes blikket til ideologimodellen kan det tolkes som om spennene måtte behandles likt som 

kvinnen for å oppnå en helhetlig død (se f.eks. Kristoffersen og Østigård 2006, 2008). Det at 

spennene var bøyd ulikt kan tyde på at kvinnen måtte «dø» flere ganger for å oppnå balanse 

(se f.eks. Kristoffersen og Østigård 2006, 2008). Ødeleggelsen kan ikke bare ha omgjort 

kvinnens identitet og person, men også hennes sosiale forbindelser, da ovalspennene kan ha 

fungert som et utrykk for disse forholdene (se f.eks. Burström 2015:33-40; Klevnäs 2015:174-

175). Spennene kan dermed tolkes i lys av makt- så vel som ideologimodellen. Dette kan være 

forbundet med en idé om at ting og mennesker kunne ha, som nevnt i kapittel 4, flere 

funksjoner og identiteter på en og samme tid (se f.eks. Fowler 2004:19, 2011:136-137). 

Ødeleggelsen av spennene kan ha nøytralisert deres verdi, og dermed kvinnens sosiale 

allianser (Burström 2015:38). Graven kan derfor, med bakgrunn i maktmodellen (kapittel 3), 

ansees som en arena der man endret sosiale relasjoner, som en følge av kvinnens død (se 

f.eks. Østigård og Goldhanh 2006). Spennene kan dermed ha fungert som en representasjon 

av kvinnens sosiale relasjoner, så vel som hennes person.   

Bj. 906: Mannsgraven6 fra Hemlanden er én av to graver med båt fra det utvalgte Birka-

materialet. Gravgodset bestod av gjenstandsgruppene hygiene, draktutstyr, våpen, transport og 

uidentifisert. Jeg vil se nærmere på transport i form av båten. Båter opptrer sjeldent i Birkas 

graver (se Gräslund 1980:56-58,table 5). Med andre ord kan det ansees som en uvanlig 

gravgave på Birka. Sune Lindqvist (1958:110) mener at funn av båtnagler i branngraver kan 

stamme fra brensel kastet på likbålet. Da det ble funnet rundt 100 båtnagler er det mer 

sannsynlig at den døde i Bj. 906 fikk med seg en hel båt (se Gräslund 1980:table 5). Båten 

                                                             
6 Gräslund (1980:table 5) anser Bj. 906 som en kvinnegrav på grunn av et høyt antall perler og det som muligens 

er restene av en forbrent ovalspenne. Her forholder jeg meg til Arbmanns (1943:tabelle) kjønnsbestemmelse.  
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kan tolkes på ulikt vis. I lys av kjønn- og statusmodellen (kapittel 3) kan graven tolkes som et 

utrykk for den sosiale og økonomiske statusen den døde mannen hadde da han levde. Her kan 

riktignok kombinasjonen av ideologi- og maktmodellen være en nyttigere tilnærming.  

I ideologimodellen (se kapittel 3) ble det påpekt at gravgodset i noen graver, kan ha fungert 

som midler for å gjøre den dødes reise til, og liv i det hinsidige lettere (se f.eks. Härke 

2014:45; Price 2008b:151). Båter kan ha vært et slikt middel (Steinsland 2005:341). Båten, og 

det øvrige gravgodset, i Bj. 906, kan dermed ha blitt lagt i graven, da den døde ville trenge det 

i livet etter døden. På en annen side, i lys av maktmodellen kan båten, da det var en uvanlig 

gravgave og trolig en verdifull ressurs, tolkes som et statussymbol. Graven var dekket av en 

haug, hvilket kan ansees som en demonstrasjon av makt (se f.eks. Gansum 1997a). Den døde i 

Bj. 906 kan oppfattes som en person med en høy sosial status, som tillot tapet av en viktig 

ressurs, båten. Graven kan derfor ha vært et utrykk for den dødes så vel som de levendes 

sosiale kontakter og allianser (se f.eks. Østigård og Goldhanh 2006). Dermed kan graven ha 

blitt brukt som en arena for å markere sosiale og strukturelle endringer i forbindelse med 

gravleggingen av mannen. Det vil si at den dødes og de etterlattes identitet, person, status og 

tilhørighet kan ha vært viktig å formidle i eller rundt graven. Kort sagt kan båten i Bj. 906 ha 

tjent en dobbel funksjon, både som et symbol på livet i det hinsidige og som en markør på den 

dødes makt og sosiale relasjoner.  

Birka: Inhumasjon 

Bj. 615: Kvinnen i denne graven fikk med seg gjenstandsgruppene draktutstyr, våpen, verktøy 

og uidentifisert. Graven fremheves da det er den eneste kvinnegraven med våpen. Det ble ikke 

funnet noen ovalspenner eller skjelettrester, hvilket jeg vil ta opp senere. Kjellström (2012:72-

73) påpeker at bevaringsforholdene for bein ikke alltid er ideelle på Birka. Når det kommer til 

våpnene, pilspissene, ble de funnet i gravens fyllmasse. Hvordan pilene havnet i graven er 

usikkert, det kan være alt fra tilfeldigheter til intensjonelle handlinger. I lys av maktmodellen 

samt kjønn- og statusmodellen (se kapittel 3), kan graven ansees som hvilestedet til et individ 

av en lav sosial og økonomisk status, da kvinnen fikk med seg få gjenstander (se f.eks. 

Hatleskog 1997:11-15; Solberg 1984:67-68). Pilene kan derfor utelukkende ansees som en del 

gravens fyllmasse, uten noen form for symbolsk betydning. På en annen side, i lys av 

ideologimodellen kan pilene derimot ha hatt en form for kraft/materiell agens.  

Med bakgrunn i finsk materiale påpeker Anna Wickholm (2006:197-199,202-203) at voldelig 

deponering av våpen i graver, faghistorisk sett, har blitt tolket som et utrykk for aggresjon 
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eller misnøye imot den døde. Gardeła (2013b:100-105) mener det kan, i noen tilfeller, dreie 

seg om forsøk på å hindre den døde i å vende tilbake til de levendes samfunn. Dette er 

forbundet med en idé om at de døde kunne fortsette som sosiale aktører etter døden (se f.eks. 

Fahlander og Østigård 2008:5). Skillet mellom biologisk og sosial død var ikke nødvendigvis 

absolutt (Gansum 2008:141-142; Østigård 2006:19-20). Dette kan ha ført til at graven og dens 

innhold fikk en form for materiell agens (se kapittel 4), som et utrykk for den gravlagtes 

person (se f.eks. Gansum 2008). Pilene kan ha vært kan et forsøk på å forhindre eller ødelegge 

denne agensen. Ved å fjerne gjenstander fra graven og/eller legge til nye objekter kan man ha 

forhindret den dødes interaksjon med de levende (se f.eks. Klevnäs 2016). Dette kan forklare 

mangelen på ovalspenner og bein, som kan ha blitt fjernet fra graven, da det ble forstått som 

representasjoner for den dødes person, identitet og kraft (se f.eks. Gansum 2008; Klevnäs 

2015:160-171). Bj. 615 kan dermed ha vært et sted der man forhindret den døde i å vende 

tilbake. Kort sagt kan det ha foregått noe i relasjon til graven som ikke dreide seg om den 

dødes kjønn eller status. Hva dette er finnes det ikke et klart svar på, men det kan tyde på at 

det har fantes bestemte ideer knyttet til graven og den gravlagtes person/kraft, som man har 

hatt et behov for å markere eller eventuelt ødelegge.  

Bj. 643: Gravgodset i denne mannsgraven bestod av gjenstandsgruppene draktutstyr, våpen, 

handel, verktøy og uidentifisert (se Arbmann 1943:abb 181). Bj. 643 fremheves på grunn av 

nærheten til Borg og den dekorerte doppskoen. Her vil det fokuseres på sverdet for å drøfte 

ideen om offentlig eierskap (se Klevnäs 2015:172-174). På Birka har det blitt funnet ulike 

våpen og våpenutrustninger i ca. 100 graver, omtrent halvparten var kammergraver (Thålin-

Bergman 1986a:5). Dette er tilfellet med Bj. 643, som inneholdt et tveegget jernsverd 

dekorert med innlegg i sølv og kobberlegering, av typen JP H (Thålin-Bergman 1986b:tab. 

2:1). Ved sverdet ble det funnet en doppsko med et falkemotiv. Gravgodset omfattet også en 

spydspiss og restene av flere skjold. I lys av kjønn- og statusmodellen kan Bj. 643 tolkes som 

graven tilhørende en høyrangert kriger (se f.eks. Solberg 1984:66-67). Vendes blikket til 

ideologimodellen kan graven, hvis man følger Price (2010, 2014a), oppfattes som 

materialiseringen av en myte. På en annen side, da det er trekk ved graven som skiller seg ut, 

kan maktmodellen være en bedre tilnærming her. 

Birka har, som nevnt, hatt en militær karakter i form av komplekse forsvarsverk, der det 

oppholdt seg en gruppe profesjonelle krigere som trolig kontrollerte og beskyttet byens 

handelsruter (se f.eks. Hedenstierna-Jonson 2006, 2015b). Gruppen var antakelig organisert 

av en makthaver som utrustet dem med våpen (Hedenstierna-Jonson 2015b:78-79). Våpen 
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kunne dermed være offentlige ting, eid og vedlikeholdt av det militære fellesskapet. Gruppen 

har skilt seg ut fra resten av samfunnet med hjelp av, blant annet, symboler som falkemotivet 

(Hedenstierna-Jonson 2015b:75,81-82). Motivet kan ha markert en tilhørighet til den militære 

gruppen, så vel som en relasjon og underkastelse til makthaveren.  

Våpnene i Bj. 643, doppskoens falkemotiv og gravens romlige nærhet til festningen kan tyde 

på at mannen kan ha vært en kriger, ansatt av byens makthavere med en tilknytning til den 

militære sfæren. Det vil si at sverdet trolig er en offentlig gjenstand som ikke har tilhørt 

mannen. Doppskoen med falkemotiv kan ha fungert som opphavet til og en formidler av 

mannens identitet, sosiale posisjon og funksjon. Hvis mannen hadde en identitet utover kriger 

fremheves ikke det i gravgodset, som hovedsakelig reflekterer en militær tilhørighet. Mannen 

representerer dermed ikke seg selv i graven, men den militære styrken, som kan ha vært 

grunnlaget for dannelsen av hans identitet og sosiale status. Soldat i livet, soldat i døden, yrket 

er viktigere å formidle enn mannens person og individualitet (se f.eks. Hedenstierna-Jonson 

2015b:77). Bj. 643 er trolig en refleksjon av de profesjonelle krigernes funksjon, status og 

makt i Birka. Sverdet og dets meningsinnhold er med andre ord viktigere enn den gravlagtes 

individualitet. Dette innebærer at mannens død kan ha blitt brukt for å markere de etterlattes, i 

dette tilfellet den militære gruppens, tilhørighet og sosiale funksjon i Birka.  

Bj. 725: Denne mannsgraven fra Hemlanden inneholdt gjenstandsgruppene våpen, handel, 

verktøy og uidentifisert. Graven kan tolkes på ulikt vis. Når det kommer til kjønn- og 

statusmodellen (kapittel 3), påpekte Gardeła (2016:182), som nevnt, at det er en faghistorisk 

tendens å anse gravgodset som en direkte refleksjon av avdødes posisjon og yrke. Med 

bakgrunn i dette, og i kombinasjon med maktmodellen (kapittel 3) kan den gravlagte i Bj. 725 

tolkes som en handelsmann, på grunn av en arabisk sølvmynt. Utover dette skiller ikke 

gravgodset seg ut, jeg vil derfor, da dette er uvanlig, ta for meg plasseringen til og 

behandlingen av den dødes kropp. Bj. 725 fremheves da gravens orientering skiller seg ut. 

Majoriteten av gravene fra Birka er orientert med hodet mot vest og føttene mot øst (Gräslund 

1980:26). I Bj. 725 er den dødes plassering reversert, hodet er lagt mot øst og føttene mot 

vest. Faghistorisk sett har slike graver, ifølge Gräslund (1980:26-27) blitt tolket som 

vintergraver. Gräslund (1980: 26-27) mener riktignok at denne forklaringen er for enkel.  

Gräslund (1980:26) mener at gravens orientering er langt ifra tilfeldig. I ideologmodellen ble 

det påpekt at noen dødsfall var mer ideelle enn andre (se f.eks. Kristoffersen og Østigård 

2006, 2008). For å skape balanse kan man ha utført bestemte handlinger før, under og etter 
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gravleggingen for å fremstille dødsfallet som ideelt og korrekt (se f.eks. Kristoffersen og 

Østigård 2006). På en annen side kan mannen, i sin samtid, ha blitt oppfattet som et avvikende 

individ, hvilket krevde at han fikk en spesiell behandling i døden. Dette styrkes ytterligere av 

at det var plassert to store steiner over mannen. Gardeła (2013b:105-107, 117-120) mener at 

plasseringen av tunge steiner over døde kropper kan tolkes som en form for straff eller 

forhindring av gjengangeri. Dermed kan det ha fantes en oppfatning om at den døde i Bj. 725 

hadde en materialitet eller materiell agens som var forstyrrende for de levende (se f.eks. 

Gansum 2008). For å forhindre dette kan man ha gjort bestemte ting med graven som, for 

eksempel, å legge den døde «feil» vei. Kort sagt kan Bj. 725 ha vært hvilestedet til et individ 

som ble oppfattet på en spesiell måte i sin livstid, hvilket resulterte i en uvanlig grav. Om 

oppfatningen har vært negativ er usikkert, men det kan tyde på at noen mennesker skilte seg 

ut i det tidlige urbane samfunnet. Dette er noe de etterlatte kan ha hatt et behov for å markere, 

endre eller bekrefte før, under og etter gravleggingen.  

Bj. 731: Dobbelgraven inneholdt en kvinne og en mann som ble gravlagt samtidig (Gräslund 

1980:75). De døde fikk med seg gjenstandsgruppene draktutstyr, våpen, handel, smykker, 

transport, verktøy og uidentifisert. Gravgodset lå spredt og sammenblandet (se Arbmann 

1943:abb. 206). Bj. 731 fremheves da det er den eneste dobbelgraven blant de utvalgte 

gravene fra Birka. Graven trekkes også frem fordi den inneholdt en uvanlig stor mengde 

gullbånd (Geijer 1939:136). Jeg vil fokusere på draktutstyret i form av tekstilrestene. Graven 

kan dateres til 900-tallet (Geijer 1939:165), det vil si omtrent samtidig som handelsfamiliene 

tok over makten på Birka, hvilket Hedenstierna-Jonson (2012:214-215) har argumentert for.  

I graven ble det funnet både silke, rester av gullbånd og ull (Arbmann 1943:255; Geijer 

1939:165). Arbmann (1943:255) tror at noen av gullbåndene kan ha fungert som en slags 

hodekledning som de døde har vært ikledd. Geijer (1939:136) påpeker at mengden gullbånd 

er uvanlig stor, hvilket kan tyde på at de døde ikke ble gravlagt i hverdagsklær, men heller 

svært eksklusivt tøy. Det øvrige gravgodset bestod av noen unike gjenstander som en ringnål, 

fingerring og draktspenne, alle i sølv, samt flere mynter. Gravgodset kan dermed sies å være 

uvanlig rikt i sin karakter og sitt omfang.  

I lys av ideologmodellen, med utgangspunkt i Price (2010, 2014) kan Bj. 731 tolkes som en 

materialisering av en myte. Det vil si at graven ikke er en refleksjon av verken de etterlattes 

eller de dødes sosial status, person og tilhørighet. På en annen side kan gjenstandene ha blitt 

ansett som verdifulle i sin samtid, mengden finmetall og «eksotisk» tøy er slående. Det at man 
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hadde ressursene til å legge store mengder brukbart, og trolig, verdifullt gods i graven, kan 

tyde på at det har ligget noe mer bak enn kun et ønske om å gi de døde en fin overgang til 

dødsriket (se ideologmodellen). På en side, i lys av kjønn- og statusmodellen, kan graven 

ansees som en refleksjon av den sosiale posisjonen de gravlagte hadde i livet (se f.eks. 

Hatleskog 1997; Solberg 1984). Dette gir ikke en god forklaring på den uvanlig store 

mengden gullbånd. Maktmodellen kan være en bedre tilnærming her. Det vil si at graven ikke 

nødvendigvis er en refleksjon av de dødes person eller sosiale status, men heller et utrykk for 

de levendes status, posisjon og makt (se f.eks. Østigård og Goldhanh 2006). Dødsfallet til 

kvinnen og mannen kan ha blitt brukt for å markere ulike allianser og tilhørigheter, fremfor de 

dødes person og identitet. Kanskje graven har fungert som en markør på handelsfamilienes 

makt i en periode preget av endring? Bj. 731 kan dermed ha vært en arena der de levende 

demonstrerte og formidlet sin makt og posisjon (se f.eks. Østigård og Goldhanh 2006). Kort 

sagt er de døde i sidelinjen, gravgodset er viktigere da det fungerer som en markør på en ny 

sosial ordning og struktur i en periode preget av endring.  

Bj. 959: Denne kvinnegraven, fra Hemlanden, fremheves av to grunner. For det første er 

behandlingen av den dødes kropp er uvanlig. For det andre har graven tidligere blitt diskutert 

av Gardeła (2013b). Gravgodset bestod av gjenstandsgruppene kjøkkenutstyr, draktutstyr, 

tekstilredskaper, dyrebein, verktøy og uidentifisert. Gjenstandene skiller seg ikke ut når det 

kommer til utseende, kvalitet eller bevaringstilstand. Med bakgrunn i maktmodellen samt 

kjønn- og statusmodellen kan graven tolkes som hvilestedet til en kvinne av middels høy 

sosial og økonomisk status (se f.eks. Hatleskog 1997:11-15). Bj. 959 har riktignok et uvanlig 

trekk ved seg, ideologimodellen (kapittel 3) kan derfor være en bedre tilnærming til graven og 

dens innhold. Det uvanlige er forholdet mellom den dødes kropp og dyrebeina, hvilket jeg vil 

fokusere på. Kvinnens hode lå ved hennes venstre albue, mens det ved nakkepartiet var 

plassert en grisekjeve (se Gardeła 2013b:fig. 1). Om hodet ble fjernet fra nakken før, under 

eller etter gravleggingen, og om det er årsaken til kvinnens død er usikkert. Disse handlingene 

kan være knyttet til bestemte forestillinger om kvinnens identitet, kropp og person.  

Dyr kan, som påpekt i kapittel 4, inneha eller bli tillagt menneskelige karakteristikker. Noen 

dyr, eller gjenstander, kan ha blitt behandlet likt som mennesker og blitt ansett som personer 

(Fowler 2004:52). Det kan ha eksistert en idé om at dyr kunne overføre sin «kraft» til 

mennesker og gjenstander (se f.eks. Fowler 2004:57,62-63). Mansrud (2008:388) påpeker at 

bein kan ha blitt ansett som det sterkeste båndet mellom død og levende. Lund (2013:50-51) 

mener, med fokus på kremasjonsgraver, at en romlig nærhet mellom kropp og gravgods kan 
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indikere at noen ting har fungert som markører på eller en representant for avdødes kropp og 

identitet. Grisekjevens plassering kan tyde på at det har fantes en relasjon mellom kvinnen og 

dyret. En forklaring kan være at dyret har spilt en rolle i utformingen eller forståelsen av 

kvinnens person, identitet og rolle i det levende samfunnet.  

Kvinnens kropp kan ha blitt behandlet på et brutalt vis. Gardeła (2013b:111-114) mener dette 

kan ha en tilknytning til den dødes posisjon i samfunnet, eller ulike ideer om den døde. Det 

kan ikke sees bort i fra at grisekjeven har blitt lagt ned som en del av et rite (Gardeła 

2013b:112-113). Graven kan med andre ord ansees som avvikende, kvinnen kan, muligens, ha 

blitt straffet i sin død (se Geake 1992). Den gravlagte i Bj. 959 kan dermed, i sin samtid, ha 

blitt oppfattet som en person med en spesiell eller avvikende identitet. Når kvinnen døde har 

det trolig fantes et behov for å markere dette i graven, hvilket resulterte i nedleggelsen av 

grisekjeven og den mulige halshoggingen.  

Bj. 983: Kvinnegraven befant seg delvis under bymuren som grenset til Hemlanden (Arbmann 

1943:409). Graven fremheves da deler av gravgodset skiller seg ut i forhold til de andre 

utvalgte gravene. Gravgodset bestod av gjenstandsgruppene hygiene, draktutstyr, 

tekstilredskaper, handel, smykker, verktøy og uidentifisert. Jeg vil se nærmere på smykkene. 

Kvinnen fikk med seg en rekke anheng, i form av et sølvkors, anheng av «orientalsk» 

opprinnelse, forgylt sølvanheng samt et skjoldformet og et økseformet anheng (Thors-

hammer?) (Arbmann 1943:409). De fem anhengene kan ha hengt sammen i et kjede med 

perlene da objektene ble funnet sammen (se Arbmann 1943:abb 364). Dette kan tyde på at 

anhengene kun hadde en estetisk funksjon som en del av kvinnens klesdrakt. Med bakgrunn i 

makt- så vel som kjønn- og statusmodellen kan graven tolkes som hvilestedet til en kvinne 

med en høy sosial og økonomisk status (se f.eks. Solberg 2006:226-229,232). På en annen 

side kan muligens ideologimodellen være en bedre tilnærming til graven og dens innhold. 

Smykkene kan ha fungert som et utrykk for kvinnens religiøse tro, korset for eksempel, kan 

indikere at hun var kristen (se f.eks. Gräslund 1984). Dette kan diskuteres da Thors-hammer 

og det skjoldformede anhenget er symboler som ofte tolkes som utrykk for hedensk tro og 

skikk (se f.eks. Gräslund 2008:254-255; Steinsland 2005:294; Ström 1984). Dermed er det 

ikke sikkert at anhengene var knyttet til kvinnens religiøse overbevisning. Smykkene kan ha 

fungert som beskyttende amuletter, da omfanget er stort og anhengene er varierte i sin 

symbolske betydning. Dette kan være knyttet til en oppfatning om at noen gjenstander kunne 

ha en materiell agens eller materialitet (se f.eks. Burström 2015). Denne tillagte kraften kan 
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ført til en forestilling om at gjenstandene var i stand til å, for eksempel, verne og beskytte 

imot uønskede makter. Roberta Gilchrist (2008) har argumentert for at amuletter ble lagt i 

kristne graver for å beskytte eller transformere de døde. Det er ikke usannsynlig at dette også 

ble gjort i før-kristne samfunn.  

I vikingtiden kan det ha vært en idé om at de døde kunne fortsette som sosiale aktører etter 

døden (Brendalsmo og Røthe 1992:93,102; Gardeła 2013b:100-105; Geary 1994:83). Skillet 

mellom død og levende var ikke absolutt. Dette kommer til utrykk i flere skriftlige kilder, der 

de døde er både hjelpsomme og plagsomme (se f.eks. Brendalsmo og Røthe 1992; Gansum 

2008; Gardeła 2013b). En måte å stoppe og forhindre de plagsomme døde på kan ha vært ved 

å ødelegge graven, gjenstander assosiert med den døde eller nedleggelsen av bestemte 

objekter (se f.eks. Brendalsmo og Røthe 1992; Gardeła 2013b). Anhengene kan ha blitt lagt i 

Bj. 983 for å beskytte de levende, fordi avdødes interaksjon med det levende samfunnet var 

plagsom. På en annen side kan smykkene ha fulgt med i graven for å beskytte kvinnen i det 

hinsidige. Kort sagt anhengene kan ha blitt tillagt en form for materiell agens som var sentral 

både for den døde kvinnen og de etterlatte.  

Kaupang: kremasjon 

Ka 3: Denne graven fra Nordre Kaupang, som trolig tilhørte en kvinne, fremheves for å ta opp 

Skres (2007d) idé om Nordre Kaupang som elitens gravfelt. Kjønn- og statusmodellen samt 

maktmodellen vil brukes som hovedtolkninger. Ideologimodellen anvendes ikke, da det er få 

trekk ved graven som lar seg forklare ved hjelp av modellen. Gravgodset bestod av 

gjenstandsgruppene kjøkkenutstyr, jordbruksredskaper, draktutstyr, tekstilredskaper, 

transport, verktøy og uidentifisert. Her vil jeg fokusere på ovalspennene, da de kan tolkes som 

et utrykk for ulike sosiale relasjoner (se f.eks. Klevnäs 2015:174-175). Ovalspennene ble 

funnet fragmentert, hvilket trolig er resultatet av dårlige bevaringsforhold. De er typologisert 

som JP 51(Heyerdahl-Larsen 1981b:138-139). JP 51 ble masseprodusert og er en av de 

vanligste ovalspennene fra vikingtid (Heyerdahl-Larsen 1981b:139; Jansson 1984:45-46). 

Spennene kan dermed ikke ansees som unike i sin form og dekor, samtidig bar de spor av 

reparasjoner (Blindheim m.fl. 1981:200). Dette kan tyde på at spennene ikke var av høy 

kvalitet (se Fuglesang 1987 for kriterier). Graven er datert 900-950, mens spennene er 

tidfestet 850-950 (Stylegar 2007:104-105).  

I vikingtiden kan det ha fantes en idé om at kontroll over fortiden var grunnlaget for makt i 

samtiden (se f.eks. Burström 2015:25-29). Det å ha tilgang til gamle gjenstander assosiert 
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med døde makthavere eller andre betydningsfulle personer kan ha vært viktig (se f.eks. 

Østigård og Goldhanh 2006:31-34). Dette kan ha vært tilfellet med Ka 3. I og med at 

spennene, av en masseprodusert og lett tilgjengelig smykketype, var reparert kan det tyde på 

at de har blitt tillagt en betydning utover det rent praktiske. Med andre ord kan spennene ha 

hatt en form for livshistorie som bidro til å styrke og underbygge deres verdi (se f.eks. Joy 

2009). Ovalspennene kan ha blitt reparert for å opprettholde båndet med fortiden (se 

maktmodellen i kapittel 3). Når kvinnen døde kan dette båndet ha opphørt, fordi spennene 

hadde blitt sterkt knyttet til hennes person (se f.eks. Klevnäs 2016:466-468). Ved å fjerne 

spennene fra den sosiale sfæren kan man ha forsøkt å nøytralisere deres verdi, samt den dødes 

person og forbindelser (Burström 2015:38). Med andre ord kan spennene forstås som et 

utrykk for den dødes person. På en annen side kan de være knyttet til kvinnens sosiale 

posisjon og funksjon i livet før, under og etter døden.  

Skre (2007d) argumenterer for at Nordre Kaupang var gravplassen til byens høytstående elite, 

hvilket vil si at de gravlagte på dette feltet kan ha hatt en sosial status som skilte seg ut fra den 

øvrige bybefolkningen. Hvis dette er tilfellet, innebærer det at gravene har fungert som 

maktmarkører (se f.eks. Fuglestvedt 1997). Det vil si at symbolikken relatert gravenes ytre 

form (haug) kan ha vært viktigere enn gravenes innhold. Kvinnen i Ka 3 kan dermed, i sin 

død, ha fått en identitet assosiert med makt. I dette tilfellet blir graven viktigere enn den 

gravlagte. Graven kan ha vært et sted de levende markerte og uttrykte sin makt fremfor den 

dødes person. Det kollektive blir mer sentralt enn det individuelle.  

Ka 4: Denne mannsgraven fremheves da den døde fikk med seg to sverd. Et av disse kan 

ansees som unikt da kun det har blitt funnet ca. 9 sverd av denne typen i Norge (Blindheim 

1999b:82). Gravgodset bestod av gjenstandsgruppene kjøkkenutstyr, jordbruksredskaper, 

draktutstyr, våpen, handel, transport og verktøy. Selv om mannen fikk med seg to sverd vil 

jeg kun fremheve et. Dette jernsverdet ble funnet i flere bruddstykker og var dekorert med en 

ULFBEHRT inskripsjon samt X- og spiralformet dekor på klingen, det er av Petersens type N 

(Blindheim m.fl. 1981:201; Blindheim 1999b:82; Stylegar 2007:104-105). Graven er tidfestet 

900-950, mens sverdet er datert 850-900 (Stylegar 2007:104-105). Med bakgrunn i kjønn- og 

statusmodellen kan graven tolkes som hvilestedet til en mann med en høy sosial og 

økonomisk status (se f.eks. Solberg 1984:66-67). Her kan riktignok en kombinasjon av 

ideologimodellen og maktmodellen være en nyttigere vinkling til graven og dens innhold.  
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I flere sagaer er det fortellinger om sverd med egne navn. Disse sverdene blir ofte ansett som 

personer i stand til å skape egne livshistorier (se f.eks. Burström 2015:25-33; Klevnäs 

2015:170-174). Hvis man kom i besittelse av slike sverd var seier nesten garantert, fordi 

sverdet overførte sin makt til eieren, og vice versa (se f.eks. Klevnäs 2015:172-174; Lund 

2017:91). Sverd er med andre ord gjenstander som kan bli forstått og behandlet som personer 

(se Lund 2017:92). Ved å ødelegge slike sverd nøytraliserer man både dets verdi/materialitet 

og livshistorie (se f.eks. Burström 2015:38). Noen gjenstander kan ha blitt forstått som 

representanter for eller en del av menneskers person og identitet, for eksempel sverd (se f.eks. 

Burström 2015:25; Fowler 2004:57,62-63). Ødeleggelsen av et sverd kan dermed ha bidratt til 

å gjøre menneskets død komplett og balansert (se f.eks. Kristoffersen og Østigård 2006, 

2008). Samtidig, som påpekt i kapittel 4, kan sverdet ha hatt flere betydning på en og samme 

tid. Heyerdahl-Larsen (1981c:175) anser sverdet fra Ka 4 som en importvare. Det vil si at 

sverdet også kan ha vært en formidler av den dødes sosiale relasjoner, kontakter og allianser 

(se f.eks. Klevnäs 2015:173-174). Gravgodset i Ka 4 kan dermed ha bidratt til å underbygge 

og styrke den avdødes person, identitet, status og posisjon, samt ulike sosiale allianser før, 

under og etter gravleggingen.  

Ka 7: I de utvalgte branngravene fra Kaupang finnes det jordbruksredskaper i 6 av 8 graver. 

Gjenstandsgruppen ble drøftet i kapittel 6, men Ka 7 tas med for å fremheve redskapene i en 

konkret gravkontekst. Graven, som er datert 900-950, inneholdt gjenstandsgruppene 

kjøkkenutstyr, jordbruksredskaper, våpen, transport og uidentifisert (Stylegar 2007:104-105). 

Jordbruksredskapene, i form av en jernsigd, ble funnet sammenklumpet med flere andre 

jerngjenstander. Gardeła (2016:182) påpeker, som nevnt i kapittel 3, at det er en faghistorisk 

tendens å anse gravgodset som en direkte refleksjon av avdødes posisjon og yrke. Med 

bakgrunn i kjønn- og statusmodellen kan sigden dermed tolkes som et utrykk for den dødes 

mannens yrke som bonde. Menneskene på Kaupang drev riktignok, sannsynligvis, ikke med 

jordbruk (se f.eks. Skre 2008a:84). Hvis man ser til ideologimodellen kan nedleggelsen av 

jordbruksredskapene ha vært et forsøk på å forene fortid og samtid (se f.eks. Wickholm 2006). 

På en annen side, som nevnt i kapittel 6, tror Heyerdahl-Larsen (1999:110) at redskapene kan 

ha fungert som en markør på forbindelsen mellom byen og jordbrukssamfunnene.  

For å belyse jordbruksredskapenes funksjon i graven kan det være nyttig å se nærmere på 

andre deler av gravgodset, som restene av sverdet. Med bakgrunn i maktmodellen (se kapittel 

3) og Klevnäs (2015:172-174,179-180) ide om eierskap, kan sverdet tolkes som et utrykk for 

ulike sosiale relasjoner og allianser. Da flere av gjenstandene ble funnet klumpet sammen kan 
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man ikke se bort ifra at de ble brent i likhet med den gravlagte. Dette kan ha vært forbundet 

med en idé om at gjenstandene hadde en form for materialitet og/eller intim tilknytning til 

mannen og hans person (se f.eks. Klevnäs 2016:461). For at mannens død skulle være 

komplett måtte objekter assosiert med hans person, identitet og sosiale forbindelser endres 

eller ødelegges (se f.eks. Burström 2015:25; Kristoffersen og Østigård 2006, 2008). Graven 

og dens innhold kan derfor ha fungert som et utrykk for mannens ulike sosiale kontakter, så 

vel som hans person og identitet. Med bakgrunn i maktmodellen kan graven dermed ha 

fungert som en arena der de etterlatte markerte, bekreftet og endret ulike sosiale relasjoner i 

forbindelse med mannens død (se f.eks. Østigård og Goldhanh 2006). Sigden kan ha blitt lagt 

i graven og muligens ødelagt som en del av denne prosessen.  

Ka 16: Denne kvinnegraven trekkes frem fordi forholdet mellom gravgodset og den dødes 

levninger skiller seg ut. Gravgodset bestod av gjenstandsgruppene jordbruksredskaper, 

draktutstyr, tekstilredskaper, transport og verktøy. Her vil jeg fokusere på draktutstyret, i form 

av ovalspennene, da de tidligere har blitt diskutert av Lund (2013:51). Spennene, av typen JP 

51, er datert 850-950 (Heyerdahl-Larsen 1981b:138-139; Stylegar 2007:106-107). Med 

bakgrunn i maktmodellen, samt kjønn- og statusmodellen kan spennene tolkes som et utrykk 

for den sosiale posisjonen kvinnen hadde da hun levde (se f.eks. Hatleskog 1997:11-15; 

Klevnäs 2015:174-175). Her kan riktignok ideologimodellen være en bedre tilnærming, da en 

av ovalspennene ble brukt som en urne.  

Når kvinnen i Ka 16 døde ble kroppen hennes brent og fragmentert. For å skape en orden i 

denne oppløsningen kan man ha hatt et behov for å skape en ny helhet (se f.eks. Lund 2013). 

Lund (2013:50) påpeker at objekter relatert til kropp eller klesdrakt kan ha fungert som 

symboler på, eller metaforer for avdødes person og identitet. Bruken av en ovalspenne som en 

urne kan markere en nær og intim link mellom avdødes klesdrakt og kropp, og dermed bidra 

til dannelsen av en ny helhet (Lund 2013:51). Ovalspennen har fått en funksjon som ikke 

utelukkende var praktisk, den kan ha blitt forstått som en del av, erstatning for eller 

representasjon av det døde individet. Som følge av assosiasjonen med mennesket kan 

ovalspennen ha blitt tillagt en form for materialitet eller materiell agens (se f.eks. Burström 

2015:36). Årsaken til at kvinnen ble brent kan være, i lys av ideologimodellen, et ønske om å 

oppnå balanse i et dødsfall som ikke, nødvendigvis, var ideelt (se f.eks. Kristoffersen og 

Østigård 2006, 2008). Det kan ha vært viktig for de etterlatte å formidle og rekonstruere 

kvinnens identitet og person i graven. Gravgodset kan ha bidratt til å forsterke dette.  
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Kaupang: inhumasjon  

Ka 253: Denne graven fremheves da det er den eneste kvinnegraven med våpen fra det 

utvalgte Kaupang-materialet. Gravgodset bestod av gjenstandsgruppene kjøkkenutstyr, 

draktutstyr, tekstilredskaper, våpen, transport og verktøy. Her vil jeg fokusere på restene av en 

skjoldbule, som er illustrert hos Blindheim m.fl. (1981:Pl. 76). Da denne illustrasjonen er 

grov og stilisert har det ikke vært mulig å foreta en vurdering av skjoldbulens kvalitet. 

Gravgodsets plassering er ikke gjengitt, da funnkonteksten var rotete som følge av moderne 

husbygging (Blindheim m.fl. 1981:220). Det er derfor ikke mulig å si noe konkret når det 

kommer til behandlingen av gravgodset. Graven er tidfestet 800-900, mens skjoldbulen er 

datert 850-950, den ene ovalspennen er eldre (775-825) enn det øvrige gravgodset (Stylegar 

2007:116-117). Avdøde fikk dermed med seg både nye og gamle ting i graven. I lys av 

maktmodellen og ideologimodellen (se kapittel 3) kan dette tolkes som et forsøk på å skape et 

bånd mellom fortid og samtid (se f.eks. Pedersen 2006; Wickholm 2006).  

Skjoldet kan ha fungert som en refleksjon av den døde kvinnens sosiale funksjon og posisjon i 

det levde livet. Dette er en tolkning som kan falle inn under kjønn- og statusmodellen (se 

kapittel 3), da den forutsetter at kvinnen ble gravlagt med objekter som markerte hennes 

funksjon og status i samfunnet. Kvinnen kan derfor ha vært, for eksempel, en kriger som ble 

gravlagt med sin våpenutrustning, i form av piler og skjold (se f.eks. Gardeła 2013a). 

Hedenstierna-Jonson m.fl. (2017) har vist at mannlige objekter kan legges i kvinnelige graver, 

uten at de mannlige gjenstandene har en symbolsk funksjon. Skjoldet i Ka 253 kan dermed 

indikere at kvinner, fra Kaupang, kunne ha identiteter og roller som, faghistorisk sett, knyttes 

til menn (se diskusjon hos f.eks. Løkka 2014 eller Moen 2014).  

På en annen side, i lys av ideologimodellen, kan Ka 253 ansees som avvikende (se f.eks. 

Geake 1992; Gardeła 2013b). Det vil si at avdøde kan ha hatt en identitet eller tilhørighet som 

eksisterte i et grenseland mellom mann og kvinne, for å markere dette ble mannlige objekter 

nedlagt i graven. Stylegar (2007:95-99) påpeker, i diskusjonen av Ka 294-296, at mannlige 

gjenstander i kvinnegraver kan tyde på at den døde var en religiøs utøver. Dette kan muligens 

ha vært tilfellet i Ka 253. Skjoldet kan dermed ha hatt en symbolsk betydning, og fungert som 

en markør på kvinnens ulike sosiale funksjoner og roller. Gravgodset i Ka 253 kan vært en 

refleksjon av eller et utrykk for den gravlagtes sosiale funksjon, og trolig status, i livet før, 

under og etter døden. Hun kan ha vært alt fra en kriger til religiøs utøver, eller begge deler, da 

identitet ikke er statisk, som nevnt i kapittel 4 (se f.eks. Fowler 2004:19, 2011:136-137). 
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Ka 268: Kvinnegraven fra Bikjholberget fremheves da den er en av de få utvalgte gravene fra 

Kaupang med en importert gjenstand. Gravgodset bestod av gjenstandsgruppene draktutstyr, 

tekstilredskaper, transport, verktøy og uidentifisert. Her vil jeg se nærmere på det importerte 

beslaget, som Blindheim (1995b:69; 1999c:47) mener er et keltisk bokbeslag med et kristent 

opphav. Gjenstander av et insulært opphav har blitt funnet i 18 daterte graver (Stylegar 

2007:84). Et eksempel på dette er beslaget fra Ka 268, som har blitt omgjort til en 

draktspenne da det ble funnet nær kvinnens bryst med ovalspennene. Beslaget er rektangulært 

med en kompleks og sirlig dekor, og laget i en kobberlegering (se Blindheim og Heyerdahl-

Larsen 1995c:Pl. 61b). Med bakgrunn i Fuglesangs (1987) kriterier kan beslaget ansees å 

være av høy kvalitet da dekoren og formen er både jevn, innviklet og detaljert. Håndteringen 

av beslaget tyder  ikke på at det har blitt behandlet, eller oppfattet på en måte som faller inn 

under ideologimodellen. Jeg vil derfor anvende en kombinasjon av makt- samt kjønn- og 

statusmodellen. I lys av disse modellene kan beslaget tolkes som et utrykk for den sosiale og 

økonomiske posisjonen kvinnen hadde da hun levde (se f.eks. Hatleskog 1997).  

Joy (2009:544), for eksempel, påpeker at gjenstander av et fremmed opphav kan ha blitt 

forstått som ekstra unike, og i stand til å tilegne seg komplekse livshistorier. Det «eksotiske» 

opphavet kan ha ført til at beslaget ble tillagt en verdi, som ikke utelukkende var praktisk. 

Beslaget kan ha hatt en kompleks livshistorie, med en ekstra metaforisk dimensjon, som ga 

det en unik symbolsk og sosial funksjon. Østigård og Goldhanh (2006:31-34) påpeker at 

gjenstander av et fremmed opphav kan være markører på ulike sosiale kontakter og allianser. 

Beslaget kan dermed ha vært en gave gitt i forbindelse med dannelsen eller bekreftelsen av en 

allianse mellom to ulike sosiale grupper.  

På en annen side, da beslaget trolig har fungert som et bokbeslag i en kristen kontekst, kan det 

ikke sees bort i fra at det har blitt anskaffet via plyndring. Her er den komplekse livshistorien 

fremdeles like viktig. Beslaget kan ha fungert som en markør på, eller en påminner om 

makten som plyndrende hadde over sine ofre. Samtidig har beslaget fått en ny funksjon som 

en draktspenne, hvilket igjen utfyller dets livshistorie og symbolske verdi. Funksjonen som en 

draktspenne har trolig ført til at beslaget var synlig for de fleste som var i kontakt med 

kvinnen. I denne settingen kan beslaget ha vært en markør på de ulike sosiale relasjonene 

kvinnen var en del av eller var assosiert med (se f.eks. Klevnäs 2015:174-175). Kort sagt, 

uavhengig av hvordan beslaget ble ervervet, kan det ha hatt en livshistorie som bidro til å 

styrke den gravlagte kvinnens posisjon, status og identitet før, under og etter døden.  
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Ka 283: Kvinnegraven fremheves fordi den inneholdt tre ovalspenner av ulik type og 

datering. Gravgodset bestod av gjenstandsgruppene kjøkkenutstyr, draktutstyr, 

tekstilredskaper og transport. Jeg vil fokusere på ovalspennene, som alle var preget av slitasje. 

Den ene spennen, datert 850-950, er av den masseproduserte typen JP 51 (Jansson 1984:45-

46; Stylegar 2007:120-121). Den andre spennen, datert 750-800, er stil III/E (Stylegar 

2007:120-121). Den tredje, datert 775-800, er en berdalspenne (Stylegar 2007:120-121). 

Kaupang oppstod på 800-tallet, de to sistnevnte spennene er eldre enn byen og graven i seg 

selv, som er datert 850-950 (Skre 2008a:84-85; Stylegar 2007:120-121). Spennene kan, med 

bakgrunn i kjønn- og statusmodellen, ha fungert som et utrykk for kvinnens kjønn, så vel som 

den sosiale statusen hun hadde i livet (se f.eks. Solberg 2006:226-229,232). På en annen side, 

da to av spennene var over 200 år gamle, er det usannsynlig at kvinnen selv anskaffet alle de 

tre spennene. To av dem (stil III/E- og berdalsspennen) kan ha vært arvegods, og fungert som 

et bindeledd mellom samtid og fortid (se f.eks. Geary 1994:77-92; Wickholm 2006). En 

kombinasjon av makt- og ideologimodellen kan dermed være en nyttig tilnærming til graven.  

I vikingtiden kan det ha fantes en oppfatning om at noen gjenstander kunne, via sin nære 

forbindelse med mennesket, få «krefter» assosiert med mennesket (se f.eks. Fowler 

2004:6,52,57). Ved å være besittelse av slike objekter kunne man få en fysisk og symbolsk 

forbindelse med fortiden og sine forfedre (se ideologmodellen og maktmodellen i kapittel 3). 

Besittelsen og reguleringen av arvegods kan ha vært et grunnlag for makt og kontroll (se 

f.eks. Burström 2015:28). Kvinnen i Ka 283 kan dermed ha vært en makthaver i sin livstid 

fordi hun var i besittelse av gjenstander assosiert med fortiden. Da kvinnen døde kan dette 

båndet ha opphørt, hvilket kan ha ført til et behov for å endre eller nøytralisere «kraften» 

ovalspennene hadde blitt tillagt (se f.eks. Burström 2015:38).  

Blindheim (1995b:82) anser graven som plyndret, da en av ovalspennene ble funnet opp ned. 

Når det kommer til gravplyndring mener Klevnäs (2015:160-171), med bakgrunn i 

angelsaksiske graver, at deler av gravgodset kan ha blitt fjernet/ødelagt for å styrke eller 

svekke sosiale relasjoner og ulike maktstrukturer. Makten til kvinnen i Ka 283 kan ha vært 

såpass sterk at man i ettertid kan ha følt et behov for å endre graven, ved å ødelegge eller 

fjerne ting (for mer se maktmodellen i kapittel 3). Hvis plyndringen fant sted kan det tyde på 

at det fantes en bevissthet rundt kvinnens posisjon og person lenge etter hennes død, som man 

kan ha hatt et behov for å endre eller utnytte. Deler av gravgodset kan dermed ha blitt forstått 

som et utrykk for den dødes kvinnens person og identitet så vel som hennes sosiale allianser.  
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Ka 292: Dette er den eneste graven fra Bikjholberget som er dekket av en haug, hvilket er 

årsaken til at den fremheves. Den gravlagte mannen fikk med seg gjenstandsgruppene 

kjøkkenutstyr, jordbruksredskaper, draktutstyr, transport, verktøy og uidentifisert. Her 

kommer jeg til å fokusere på verktøyet, i form av kniven, da slike gjenstander ofte knyttes til 

personlig eierskap og identitet (se f.eks. Klevnäs 2015:175-177). Det ble også funnet rester av 

det som kan være snekkerredskaper, hvilket kan, med bakgrunn i kjønn- og statusmodellen, 

tyde på at avdøde drev med trearbeid. Gardeła (2016:182), for eksempel, påpeker at det er en 

faghistorisk tendens å anse gravgodset som en direkte refleksjon av avdødes posisjon og yrke.  

I skjelettgravene fra Kaupang finnes det kniver i graver av begge kjønn. Blindheim og 

Heyerdahl-Larsen (1999b:27) anser det som en obligatorisk gravgave. Kniven fra Ka 292 ble 

funnet ved avdødes føtter sammen noen andre redskaper, hvilket kan indikere at det var en 

arbeidskniv (Heyerdahl-Larsen 1995b:21-22). Beskrivelsen av kniven gir inntrykk av at den 

verken var unik eller ornamental i sin karakter. Kniven har trolig kun vært, blitt forstått og 

brukt som et redskap. Det er få indikasjoner på at kniven har blitt håndtert eller behandlet på 

en spesiell måte. Sannsynligvis har den kun blitt forstått som et multifunksjonelt redskap, uten 

noen form for tilknytning til den dødes kropp, person eller identitet.  

Da Ka 292 er den eneste gravhaugen på Bikjholberget kan dette indikere, med bakgrunn i 

maktmodellen (se kapittel 3), at den døde hadde en unik og særegen sosial status. I kapittel 3 

ble det påpekt at det er en faghistorisk tendens at graver av en monumental karakter, spesielt 

hauger, ofte tolkes som markører på makt (se f.eks. Bill og Daly 2012:809; Brendalsmo og 

Røthe 1992:89; Fuglestvedt 1997:48). Graven kan dermed ha fungert som en demonstrasjon 

av makt og kontroll. Med andre ord blir graven og dens symbolverdi viktigere enn det 

gravlagte individet. Dette kan ha medført at mannens død ble brukt som et middel for å 

markere ulike sosiale forhold i en periode muligens preget av endring. Deler av gravgodset, 

blant annet en skjoldbule, datert 850-900, er eldre enn graven i seg selv, som er tidfestet 900-

950 (Stylegar 2007:120-121). Med bakgrunn i ideologimodellen kan gravgodset ha fungert 

som en markør eller et forsøk på å bekrefte og styrke forbindelsen mellom fortid og samtid (se 

f.eks. Klevnäs 2015; Wickholm 2006). Graven og dens symbolverdi kan være, i dette tilfellet, 

mer sentralt enn den gravlagte. De etterlattes makt kan ha vært viktigere å formidle i graven 

enn den døde mannens person og identitet.  

Ka 294-296: Denne trippelgraven fremheves av flere grunner. Stylegar (2007:95) påpeker at 

Ka 294-296 er unik i lys av det undersøkte gravmaterialet fra Kaupang. Når det kommer til 
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mengden gravgods og gravgavenes karakter er dette en av de «rikeste» gravene i det uvalgte 

materialet. Ka 294-296 har også blitt diskutert av Price (2010:130). Gravgodset bestod av alle 

gjenstandsgruppene utenom handel. Flere av gjenstandene kunne ha blitt fremhevet, som den 

den importerte bollen med runeinskripsjon eller den unike armbøylen i sølv. Her vil fokuset 

ligge på kjøkkenutstyret, i form av grillspydet, da det er omdiskutert. Graven er datert 850-

1000, mens gravgodset er tidfestet 700-1050 (Stylegar 2007:122-123). Med bakgrunn i kjønn- 

og statusmodellen kan dette tolkes som graven til tre individer med en høy og sosial 

økonomisk status, da gravgodset er rikt i sin karakter og utforming (se f.eks. Hatleskog 

1997:11-15). På en annen side forklarer ikke dette de «uvanlige» trekkene ved graven. En 

kombinasjon av maktmodellen og ideologimodellen kan derfor være en bedre tilnærming her.  

Blindheim (1999a:122) påpeker at husholdningsredskaper er sjeldne i skjelettgravene fra 

Kaupang, men det finnes noen få eksempler, som grillspydet fra Ka 294-296. Grillspydet ble 

funnet under en stein nær kvinnen i båtens nordre stavn. Price (2002:191-192, 2010:130) 

mener at grillspydet ikke er et grillspyd, men en volvestav med en symbolsk og religiøs 

funksjon, hvilket Stylegar (2007:96) sier seg enig i. Grillspydet er med andre ord ikke et 

grillspyd. Videre har det også fått en «spesiell» behandling da det ble funnet under en stein. 

Gardeła (2013b:105-107, 117-120), blant annet, påpeker at plasseringen av steiner over 

gravlagte individer kan tolkes som forsøk på å hindre de døde i å vende tilbake. Volvestaven 

kan tolkes på en liknende måte. Gjenstanden kan ha blitt tillagt en form for materiell agens 

eller blitt forstått som en person (se kapittel 4 for mer). Volvestaven kan ha blitt, som følge av 

en tett assosiasjon med den dødes person og sosiale funksjon, oppfattet som en representant 

på avdødes person eller kraft (se f.eks. Fowler 2004:6,52,57). Da det var blitt lagt en stein 

over staven kan det tyde på at denne kraften måtte forhindres, ødelegges eller skjules i graven. 

Her er det verdt å merke seg at volvestaven ikke er den eneste gjenstanden som skiller seg ut, 

da andre deler av gravgodset har noen særskilte trekk. Ved mannen ble det funnet to 

spinnehjul hvilket, faghistorisk sett, knyttes til kvinner (for mer se kjønn- og statusmodellen). 

Ved kvinnen, i båtens sørstavn, ble det funnet et lite dyr/barn og den unike armbøylen i sølv.  

Med inspirasjon fra Price (2002) påpeker Stylegar (2007:96-98) at det er flere trekk som tyder 

på at kvinnen, i båtens nordre stavn, hadde en spesiell status, som at hun kan ha blitt gravlagt 

sittende, funnet av mannlige objekter, hunden (som kan være slaktet), samt spor av det som 

kan være en klesdrakt i lær. Stylegar (2007:99) tror dermed at graven kan tilhøre et velstående 

par og deres volve, hvilket kan diskuteres. Volver hadde trolig en spesiell og mektig posisjon i 

vikingtidens samfunn, de var individer med særegne krefter og unike funksjoner (se f.eks. 
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Price 2014b:173-175; Steinsland 2005:307-309,312-318; Sørheim 2014:113). Stylegars 

(2007:95-99) tolkning kan gi et inntrykk av at den antatte volven ble lagt hvile som en slags 

«eiendel.» Dette er merkelig, med tanke på at volver, som nevnt, ikke var hvem som helst. 

Hvis graven har en «hovedperson» er det er den antakelige volven. På en annen side, kan det 

ikke sees bort i fra at de to andre individene også har hatt en tilsvarende sosial posisjon som 

volven. Som nevnt er det trekk ved mannens og den andre kvinnens gravgods som skiller seg 

ut. Alle de gravlagte i Ka 294-296 kan dermed ha hatt, i sitt liv så vel som i sin død, en sosial 

status eller funksjon som var «uvanlig.» Da individene døde kan det ha fantes et behov for å 

markere dette. Gravgodset kan derfor ha fungert som en markør på og formidler av de 

gravlagtes identitet, person, sosiale status og funksjon i livet før, under og etter døden.  

Ka 305: Denne mannsgraven fremheves da det er den eneste graven fra Bikjholberget som 

inneholdt restene av en hel bjørnunge. Bjørnen vil derfor være i fokus. Gravgodset bestod av 

gjenstandsgruppene kjøkkenutstyr, jordbruksredskaper, draktutstyr, våpen, smykker, 

transport, dyrebein, verktøy og uidentifisert. Med bakgrunn i osteologiske analyser antas det 

at mannen døde da han var rundt 20 år (Heyerdahl-Larsen 1995b:39). Ka 305, blir av 

Blindheim og Heyerdahl-Larsen (1999a:16-17), ansett som den mest innholdsrike 

mannsgraven fra Bikjholberget. Blindheim og Heyerdahl-Larsen (1995d:128) mener bjørnen 

er en gravgave, og at mannen kan ha vært ung jeger som døde av skader pådratt under jakten 

på bjørnen. Mannen kan dermed ha fått med seg årsaken til sin død i graven. Hva mannen 

faktisk døde av er usikkert, det kan ha vært noe annet enn jaktskader. Blindheim og 

Heyerdahl-Larsen (1995d:128) ser ikke bort i fra at bjørnen kan være et utrykk for en 

bjørnekult, eller en rituell slakt gjort i forbindelse med gravleggingen. Med andre ord, i lys av 

kjønn- og statusmodellen, kan Ka 305 tolkes som graven tilhørende en mann av høy sosial og 

økonomisk status (se f.eks. Hatleskog 1997:11-15). Denne tolkningen er nødvendigvis ikke 

helt passende, på grunn av den uvanlige gravgaven (bjørnen). Jeg vil derfor diskutere graven 

med utgangspunkt i en kombinasjon av makt- og ideologimodellen (se kapittel 3).  

I kapittel 3 ble det påpekt at enkelte mennesker kan ha fått spesielle eller uvanlige graver da 

deres dødsfall ikke var ideelle (se f.eks. Kristoffersen og Østigård 2006, 2008). Dette kan ha 

ført til at man har gjort konkrete ting med, eller nedlagt bestemte gjenstander i graven for å 

fremstille døden som ideell og balansert. Bjørnen kan ha blitt lagt i graven for å fremstille 

mannens død som helhetlig og balansert. Dette kan muligens henge sammen med at den unge 

mannen, i Ka 305, døde tidligere enn forventet eller på et upassende/uønsket vis, uten å oppnå 

sitt fulle potensial. Bjørnen kan ha fulgt med i graven for å representere de kreftene man 
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ønsket at den unge mannen hadde da han var i live, eller for å fremstille han som sterk og 

mektig. En forklaring på dette er at bjørner kan ha blitt oppfattet som et kraftdyr (se f.eks. 

Hedeager 2011:91-95). Dette kan ha vært knyttet til en forestilling om at dyr kunne overføre 

sine krefter og trekk av sine egenskaper til mennesker og omvendt (se f.eks. Hedeager 

2011:81-85). Ved å legge bjørnen i graven kan man ha overført dens «krefter» og egenskaper 

til den døde. Nedleggelsen av bjørnen, i kombinasjon med det øvrige gravgodset, kan dermed 

ha bidratt til å fremstille den unge mannens død som ideell og balansert. De som stod bak 

disse handlingene var de etterlatte. Ka 305 kan derfor være et utrykk for de etterlattes ønsker 

og ideer om den døde mannens liv og virke, fremfor en direkte refleksjon av virkelige sosiale 

forhold og strukturer. Kort sagt Ka 305 kan tolkes som en idealisering av den døde mannens 

liv og virke, og et forsøk på å rette opp i og balansere ut et feilaktig eller uønsket dødsfall. 

Refleksjoner 

I analysen og diskusjonen over har jeg fremmet at det kan være mange forskjellige ideer og 

forestillinger knyttet til en grav og dens innhold, på en og samme tid. Jeg har også prøvd å 

vise at to tilsynelatende like graver kan ha ulikt meningsinnhold. En forklaring på dette kan 

være, som påpekt i kapittel 4, at vikingtidens identitet kan ha vært flytende og omskiftende (se 

f.eks. Burström 2015:26, 32; Mansrud 2008:387). Det vil si at mennesker kan ha blitt forstått 

og behandlet ulikt, hvilket kan ha resultert i forskjellige graver. Når det kommer til Birka og 

Kaupang kan denne mangfoldigheten være forbundet med at byene var tidlige urbane sentre 

med multikulturell befolkning, som hadde varierte identiteter og tilhørigheter (se f.eks. 

Hedenstierna-Jonson 2012:213-214,223-224; Hillerdal 2009a:205-288). Graven, i den tidlige 

urbane settingen, kan dermed ha blitt brukt som en arena for å markere identiteter, personer, 

sosiale relasjoner, roller og funksjoner, samt sosial og økonomisk status på et individuelt så 

vel som et kollektivt nivå.  

Av dette kan det konkluderes med at noen ganger er individet viktigst, i andre tilfeller er det 

kollektivet sentralt. Det er dermed mulig å anta at de urbane menneskene kan hatt ulike 

identiteter og roller, hvilket det trolig har fantes et behov for å markere. Enkelte ganger er 

gravens innhold og form riktignok en blanding av kollektive ideer, og ulike syn på den 

gravlagtes person og identitet, som for eksempel Ka 305. Måten man har valgt å markere og 

uttrykke disse forholdene på har variert. I noen graver har gjenstandene hatt «hovedrollen,» da 

de har bidratt til å fremheve og bygge opp den dødes person og identitet. Gravgodset er 

dermed viktigere enn den gravlagte fordi det fungerer som en markør på avdødes person og 

individualitet, som for eksempel i Bj. 462 fra Birka eller Ka 16 fra Kaupang. I andre tilfeller 
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har gravgodset blitt brukt for å markere offentlige relasjoner, hvilket vil si at den gravlagtes 

individualitet ikke spiller en like stor rolle som fellesskapets ønsker og behov. Eksempler på 

dette er Bj. 643 og Bj. 731 fra Birka eller Ka 292 fra Kaupang.  

Kort sagt, måten man har brukt graven og dens innhold har trolig vært forbundet med hvem 

den avdøde var og ble forstått som i livet før, under og etter døden. Innholdet i graver kan, i 

noen kontekster, ha vært viktigere enn den gravlagte. Hvem som har hatt størst nytte av denne 

betydningen har trolig variert avhengig av gravkontekst og vært knyttet til forståelsen av den 

gravlagtes person, identitet og, i noen tilfeller, status. På en annen side er graver langt i fra 

tilfeldige konstruksjoner. Disse strukturene er lagd av de levende (Lillehammer 1987:82). Det 

kan derfor ikke sees bort i fra at gravenes betydning har vært viktigst for de etterlatte/levende, 

uavhengig av ideene og verdiene som ble reflektert, formidlet eller uttrykt i graven.  

Oppsummering og konklusjon  

Her har jeg diskutert og analysert et utvalg på 20 spesielt utvalgte graver fra Birka og 

Kaupang. Jeg har prøvd å vise at det finnes mange ulike tilnærminger til vikingtidens varierte 

og mangfoldige gravskikk. Måten gravgodset er håndtert på kan avdekke ulike, så vel som 

varierte forestillinger om person og identitet. Dette kan også belyse hvordan man har forholdt 

seg til og forstått gravens innhold. I noen tilfeller er gravgodset og dets betydning trolig 

knyttet til den gravlagtes person og identitet, i andre settinger er det de etterlattes status og 

tilhørighet som er viktigst. Gravgodset kan derfor, i noen kontekster, ha vært viktigere enn de 

gravlagte. Gjenstandene kan dermed ha fungert som uttrykk for ulike ideer om den dødes, 

eller de etterlattes person, identitet og status. Denne betydningen kan ha vært viktigst for de 

etterlatte, og i noen grad de gravlagte.  
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Kapittel 8: Avsluttende bemerkninger og konklusjoner 

Studiet av graver er langt ifra nytt. Det kan ansees som en av arkeologiens hjørnesteiner (se 

f.eks. Fahlander og Østigård 2008:1; Stylegar 1997:69; Østigård 2006:9). I denne oppgaven 

har jeg, som mange andre før meg, studert dette fengslende materialet. Utgangspunktet mitt 

har vært gravmateriale fra to vikingtidsbyer, Birka i Sverige og Kaupang i Norge. Her har jeg 

gransket forholdet mellom gravlagte mennesker og gravgods i 42 graver fra de to byene. 

Denne begrensningen har vært overfladisk, men jeg mener det har vært fordelaktig, da 

avgrensningen, på et overordnet nivå, illustrerer en viss bredde og variasjon. Med bakgrunn i 

dette tilnærmet jeg meg de tidlige urbane gravene med utgangspunkt i to spørsmål. Det første 

gikk ut på om gjenstandene og/eller dyrene i graven kunne være mer betydningsfulle, fra et 

praktisk og symbolsk perspektiv, enn det gravlagte mennesket. Det andre gikk ut på hvilken 

betydning gjenstandene og/eller dyrene i graven hadde og for hvem.  

Grunnlaget for å besvare disse spørsmålene var mitt teoretiske rammeverk, som bestod av 

teoriene personforståelse (personhood), materialitet, materiell agens (material agency) og 

gjenstandsbiografier. Teoriene ble anvendt for å belyse at forholdet mellom mennesker, dyr 

og gjenstander er langt ifra enkelt og ensidig. Min diskusjon og analyse var dermed forankret 

i en idé, og basert på et premiss om at graver og gravers innhold ikke er statiske strukturer og 

objekter. Et av formålene mine var å belyse at en grav, og dens innhold kan ha flere ulike 

betydninger på en og samme tid (se f.eks. Härke 2014). Utgangspunktet mitt for å studere 

relasjonen mellom gravlagt menneske og gravgods var en granskning av enkeltgjenstander, 

samt en gjennomgang av ulike gjenstandsgrupper.  

I gjennomgangen av gjenstandsgruppene kom det frem at det er visse likhetstrekk mellom 

Birka og Kaupang når det kommer til gravenes innhold. Samtidig var det mulig å se flere 

markante forskjeller. En av de mest iøynefallende ulikhetene var gjenstandsgruppen 

jordbruksredskaper, som utelukkende fantes i det utvalgte materialet fra Kaupang. Jeg 

diskuterte at dette muligens kan være en årsak av ulike forståelser av, tilnærminger til og 

utrykk for identitet, tilhørighet og opphav. Med andre ord, det er visse forskjeller mellom 

Birka og Kaupang. En forklaring kan være at relasjonen til jordbruket og den lokale 

makthaveren har vært viktigere på Kaupang enn på Birka (se f.eks. Hedenstierna-Jonson 

2012: 214-215; Heyerdahl-Larsen 1999:110; Hillerdal 2009a:257). Menneskene i de to byene 

kan ha hatt noen ulike forståelser av, eller utrykk for identitet og tilhørighet. Dette kan ha ført 

til at gravgodset ble benyttet ulikt for å markere forskjellige identiteter og tilhørigheter. For å 

belyse dette ytterligere ble 20, av de 42 utvalgte gravene, trukket frem som spesielt utvalgte 
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graver. Hvorfor jeg kun fokuserte på 20 graver ble, i grove trekk, begrunnet ble med at 

innholdet i noen graver er mer spesielt og særegent enn i andre.  

I diskusjonen av de 20 spesielt utvalgte gravene fokuserte jeg på enkeltgjenstander fra, eller 

særskilte trekk ved gravene. Grunnlaget for analysen og diskusjonen var det teoretiske 

rammeverket og den metodisk-analytiske tilnærmingen, samt tolkningsmodellene skissert i 

kapittel 3. De ulike tolkningsmodellene tjente som et grunnlag for analysen. I gjennomgangen 

av de 20 spesielt utvalgte gravene kom jeg frem til at det som legges i gravene kan ha en like 

stor betydning for de levende, som for de gravlagte. Med andre ord kan de levendes 

identiteter, personer, status og tilhørigheter så vel som behov og ønsker, i noen settinger, gått 

foran og vært viktigere enn hensynet til de dødes person, identitet og status.  

For å konkludere er det som ble nedlagt i vikingtidens graver, i den tidlige urbane konteksten, 

langt ifra tilfeldig. Når man døde, hvordan man døde, hvem man var, hvor man kom fra, 

hvordan man levde og hvem man etterlot, har trolig påvirket hvordan mennesker har blitt 

gravlagt i vikingtidens samfunn (se f.eks. Østgård 2006). Til syvende og sist er de færreste 

mennesker like i døden. Med andre ord har en gravs innhold og verdi muligens variert 

avhengig av forståelsen av, og ideene rundt individet i graven, så vel som de etterlattes ønsker 

og behov. Graver kan dermed ha blitt tillagt ulike meningsinnhold i både forskjellige og like 

kontekster. Det vil si at noen graver og mennesker kan ha skilt seg ut fra det øvrige 

samfunnet. Ved enkelte begravelser har det individuelle vært viktig, i andre det kollektive. 

Dette kan skyldes og hatt en årsak i alt fra ulike forestillinger om, og forhold til den dødes 

identitet, person, livshistorie og materialitet til kollektive ønsker og behov. 

Veien videre 

Den tidlige urbane konteksten kan, som nevnt, ha medført eller vært grunnlaget for en ny og 

annen forståelse av identitet, slik, blant andre, Hillerdal (2009a) har vist. Dette er noe som 

nødvendigvis ikke har kommet så godt til uttrykk her, ettersom mitt fokus har vært å diskutere 

en kontekst hvor den generelt påviste variasjonen i vikingtidens graver lett har latt seg 

sammenligne. Det kunne selvsagt også ha vært interessant å se de tidlig urbane gravene opp 

imot graver fra en rural kontekst. En slik tilnærming kan muligens belyse flere forskjeller, 

likheter og nyanser mellom Kaupang og Birka, så vel som den rurale konteksten. Dette kunne 

vært grunnlaget for et fremtidig studie av gravene fra Birka og Kaupang. På lang sikt kan et 

slikt studie muligens kaste mer lys over den tidlige urbane kontekstens forhold til identitet og 

tilhørighet i en periode preget av både sosial, kulturell og ideologisk endring.   
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Katalog  

Denne katalogen er en komplett oversikt over gravene som er grunnlaget for min analyse og diskusjon. 

Kremasjonsgraver og inhumasjonsgraver beskrives hver for seg. De fleste ovalspennene er som regel 

lagd i en kobberlegering og dekorert. De vil derfor kun beskrives som ovalspenner, med noen unntak. 

Dette er også tilfellet for våpnene, som er lagd av stål eller jern. Gravene fra Kaupang og Birka 

presenteres adskilt.  

Birka  

Beskrivelsen av gravene er basert på Arbmanns (1943) Birka I: Die Gräber. Text og Gräslunds (1980) 

Birka IV:The Burial Customs. Kjønnsbestemmelsene er basert på Arbmann (1943:tabelle). Bj. 452, 

526, 582, 615, 621, 643 er fra Nord for Borg, Bj.127, 175, 214, 703, 725, 731, 849, 869, 906, 959, 962 

og 983 er fra Hemlanden og Bj. 458 og 462 er fra i Borg.  

Kremasjonsgraver 

Bj. 127: Denne kvinnegraven var dekket av en haug. I haugens fyllmasse ble det funnet ubrente 

dyrebein. I og i relasjon til brannlaget ble det funnet brente knokler og gjenstander. Det ble funnet 

flere perler, blant annet to dekorerte sølvperler (tapt), seks karneolperler, og fire av glass/bergkrystall, 

samt en ovalspenne, et sølvfragment med dekor (tapt), rester av en lenke i kobberlegering og rester av 

en eller to dekorerte hornkammer.  

Bj. 175: Gravhaugen inneholdt restene av en mann. I brannlaget ble det funnet en forbrent leirkrukke, 

hvilket Arbmann (1943:74) tolker som en urne, da det ble funnet bein i nærheten. Brente knokler ble 

også funnet spredt i brannlaget. Gravgodset bestod av en ringnål i kobberlegering, randbeslag, fire 

isbrodder, to jernspikre (hesteutstyr?), flere jernspikre, rester av en eller flere dekorerte hornkammer 

samt keramikkskår med spor av sekundær brenning.  

Bj. 214: Denne kvinnegraven var dekket av en haug. Graven inneholdt et brannlag og brente knokler. 

Det ble funnet mange keramikkskår fra ulike kar med spor av dekor. Alt gravgodset ble funnet i det 

best bevarte karet. De brente beina lå i ring rundt dette karet. Gravgodset bestod to ovalspenner, en 

ring i kobberlegering, rester av jernbeslag til et trespann, to båndformede isbrodder, rester av en 

jernkniv samt bruddstykker av en kam.  

Bj. 452: Denne runde haugen, med spor av en ytre fotkjede i stein, inneholdt en mannsgrav. Graven 

har trolig inneholdt en båt (se Gräslund 1980:table 5). Brannlaget var konsentrert mot sør. Tingene ble 

funnet både i og utenfor brannlaget. Utenfor/i nærheten av brannlaget ble det funnet en sverdspiss, 

foldekniv i jern, jernnagler, biter av en horngjenstand, en rund perle med sølvfolie, ildsteinsrester, 

remspenne i jern, pilspiss, metallfragmenter (tapt) og et leirkar. I brannlaget ble det funnet over 50 

jernnagler/spikre (båt?), hornfragmenter og brente knokler.  

Bj. 458: Om denne mannsgraven hadde en ytre markering er ukjent. Det ble funnet brente bein og et 

brannlag i graven. Gravgodset bestod av to ulike jernkniver, et ubestemmelig jernfragment, to 

pilspisser samt flere keramikkskår av ulik form, med spor av dekor.  
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Bj. 462: Denne kvinnegraven var markert med en steinblokk. De brente beina ble funnet utenfor og 

rundt brannlaget. Under steinblokken var det en grop, der de fleste funnene ble gjort. Over gropen ble 

det funnet en bøyd ovalspenne, en jernkniv, brente knokler (delvis i gropa), jernfragmenter og en 

slipestein i skifer. I gropa, under de brente beina, ble det funnet tre bøyde ovalspenner, jernring, 

jernlenke, fire perler og en likarmet spenne. I brannlaget ble det funnet to skjoldformede sølvanheng, 

kobberlegeringsfragmenter, en nøkkel i kobberlegering, jernnagle/spiker, hornbit, glasskår fra 

drikkebegre og ca. 30 perler, av ulikt materiale med varierende dekor, form og farge.  

Bj. 869: Gravhaugen inneholdt en kvinne. I den sørvestlige delen ble det funnet et brannlag med 

brente bein. Gravgodset bestod av en ringformet spenne i kobberlegerings, diverse fragmenter av 

kobberlegering, tresidet kobberlegeringsblikk (hengesmykke?), en liten ring i kobberlegering, rester av 

jernspikre og 65 perler av ulik form, størrelse og materiale. Enkelte av perlene var tredd på en 

kobberlegeringstråd.   

Bj. 906: Denne mannsgraven var dekket av en haug bestående av leire og småstein. Graven bestod av 

et brannlag med brente knokler. Det ble funnet keramikkskår (urne?), sølvring med en grønn perle, en 

annen sølvring, 10 perler av ulik form, dekor og materiale (glass, gullfolie og mosaikk), et forbrent 

fragment i kobberlegering (ovalspenne?), pilspisser i jern, mange jernnagler/spikre (båt?), 

kamfragmenter, flere keramikkskår og en svovelkiskule. Gräslund (1980:table 5) mener dette er en 

båtgrav som inneholder en kvinne.  

Inhumasjonsgraver 

Bj. 526: Kvinnegraven var nedlagt i en grop uten ytre markeringer. Avdøde lå trolig i en kiste. Graven 

inneholdt to små og dårlig bevarte ovalspenner, flere mynter av hjemlig og fremmed opphav, en 

harpiksklump og restene av en lærpung (funnet ved myntene), en liten sølvbit (hakkesølv?), tre nøkler 

i kobberlegering, fingerring i sølv, rørformet nålboks i kobberlegering, jernkniv, rester av et 

glassbeger, kistespikre samt mange perler (av forskjellig form, materiale, farge og dekor). En 

sølvspenne også kan være en del av gravgodset.   

Bj. 582: Det ukjønnede individet i denne graven var nedlagt i en grop uten noen sikre ytre 

markeringer. Funn av spikre tyder på at dette er en kistegrav. Kisten kan ha vært dekket av en 

steinpakning. Graven er funntom utenom spikrene, restene av en jernkniv og avdødes tenner.  

Bj. 615: Kvinnegraven, uten ytre markeringer, var nedlagt i en grop. Avdøde lå trolig i en kiste med en 

steinpakning. Over graven (ca. 30 cm) ble det funnet rester av to pilspisser og en jernnagle. 

Gravgodset bestod av en likarmet spenne i kobberlegering, jernkniv samt tre perler, en av karneol og 

to av glass.  

Bj. 621: Denne kistegraven var nedlagt i en grop uten ytre markeringer. Det ble funnet en steinpakning 

i relasjon til graven. Av det døde individet, en mann, var det kun noen tenner bevart. Gravgodset 
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bestod av en ringnål i jern, jernkniv samt to vektlodd, en i kobberlegering og en i jern belagt med 

kobberlegering.  

Bj. 643: Om denne kammergraven, med en steinpakning, hadde en ytre markering er usikkert. Av det 

døde individet, en mann, var det kun noen tenner bevart. Gravgodset bestod av et sverd med spor av 

dekor i kobberlegering og sølv, rester av en doppsko, spyd, to skjoldbuler, to randbeslag til skjold, tre 

jernringer, rester av en ringspenne i kobberlegering, flere fragmenter av ulike gjenstander i 

kobberlegering, en forgylt ringnål i kobberlegering, jernkniv, en ildlagingsstein, jernnagler, to 

vektlodd, fragmenter av beslag til et trespann, sølvbånd (stoff) og muligens en arabisk mynt.  

Bj. 703: Denne kammergraven inneholdt en kvinne og to menn. Om graven hadde en ytre markering 

er usikkert. I fyllmassen ble det funnet en jernsyl, en spydspiss i miniatyr, okseknokler, 

jernfragmenter, hornfragmenter og en hundekjeve. Det ble funnet beinrester fra mennene, mens 

kvinnens skjelett manglet. To av gravene (kvinnen og den ene mannen) er trolig sekundære, da 

kammeret opprinnelig ble bygd for den «rikeste» mannsgraven. (Arbmann 1943:239; Gräslund 

1980:36-37). Med bakgrunn i dette antar jeg at den «rike» mannsgraven og kvinnegraven er omtrent 

samtidige, mens den andre mannsgraven kan ha vært et senere tilskudd, da den ligger ca. 30 cm høyere 

enn de to andre. Tilordningen av gravgodset er basert på Arbmann (1943:239-241). I mannsgrav I ble 

det funnet en dekorert slagskniv, dekorert spydspiss, skjoldbule, beltespenne i jern, ringformet 

jernspenne, jerntrense (hesteutstyr), jernfragment, jernløkke med krokformede ender og rester av 

sølvbånd (stoff). Omtrent 75 cm unna mannsgrav I ble mannsgrav II funnet. Gravgodset bestod av en 

jernring og en slipestein. Under mannsgrav II ble kvinnegrav I funnet. Graven inneholdt to forgylte 

ovalspenner (med tekstilrester/sølvtråd), to spenner i kobberlegering (en lå under den venstre 

ovalspennen), mellom ovalspenene var det ca. 30 perler (19 gullfolie, 7 sølvfolie og 4 blå korsformede 

anheng). Videre ble det funnet en jernsaks med rester av dekor, jernkniv og to håndtak i 

kobberlegering trolig til pinsett og syl.   

Bj. 725: Den lille gravhaugen inneholdt en mannsgrav. Over skjelettrestene lå det to store steiner. I 

graven ble det funnet en jernkniv, en ringformet tråd i kobberlegering, rester av en arabisk mynt og en 

spydspiss. Gravens orientering skiller seg ut, da mannen ligger med føttene mot vest og hodet mot øst 

(Gräslund 1980:27).  

Bj. 731: Denne hauglagte graven inneholdt en mann og en kvinne. De døde var nedlagt i et kammer, 

med en senkning i midten, mens gjenstandene lå spredt i graven. Tilordningen av gravgodset er basert 

på Arbmann (1943:253-255). Mannens gravgods bestod av et fragmentert sverd med rester av en 

lærslire, en dekorert spydspiss, bunt med 12 pilspisser, to skjoldbuler (ulike typer), ringnål i jern (tapt), 

dekorert ringnål i sølv, jernkniv dekorert med sølvtråd, slipestein i skifer, lærpung med beslag i 

kobberlegering, jernbeslag fra en trekiste samt flere tekstilrester (gullbånd og sølvtråd). Kvinnegraven 

inneholdt to forgylte ovalspenner, perler (tapt), to runde dekorerte sølvspenner (med rester silke og 

sølvtråd), jernkniv med lærslire, to runde og forgylte spenner i kobberlegering, to dekorerte sakser 
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samt keramikkskår. Funn som ikke har en tilordning er flere mynter (bl.a. britisk og arabisk opphav), 

rester av en dekorert lærpung, en leirkopp, fingerring og diverse jernfragmenter. 

Bj. 736: Mannsgraven var nedlagt i et kammer dekket av en haug. Kammeret var omkranset av en 

steinpakning. Arbmann (1943:259) mener graven er plyndret. Gravgodset bestod av et sverd med 

sølvdekor, spydspiss, jernøks, fragmenter av skjoldrander, to skjoldbuler, to gullbånd, forgylt 

ringspenne i kobberlegering, rester av sølvbånd (tekstil), to jernkniver med rester av håndtak , 

vektlodd i kobberlegering, (lå ved kniven), kniv med rester av håndtak og lærslire (annen type), 

stein/rester av tre (lå ved sistnevnte kniv), rester av jernbeslag til et trespann, fire båndformede 

isbrodder, rester av en jernspenne med dekor i kobberlegering, jernvektlodd, bunt med pilspisser 

(tapt), to stigbøyler, ridesporer (en med rester av kobberlegering), fragmenter av 

kobberlegeringsbeslag til hesteutstyr, rester av flere årespenner og årebeslag, diverse jerngjenstander, 

to ringer i kobberlegering og 15 jernspikre.  

Bj. 849: Denne kvinnegraven, som ikke inneholdt knokler, var en kammergrav. Den lå delvis under 

bymuren, hvorvidt den var markert er derfor usikkert. Gravgodset bestod av to ovalspenner, 

tekstilrester, likearmet spenne i kobberlegering, skjoldformet sølvanheng, to perler (glass og rav), 

kjetting i kobberlegering, jernsaks med dekorert håndtak, perle (funnet ved saks), håndtak i 

kobberlegering - trolig syl, drikkebeger i glass samt jernbeslag og 30 små jernstifter til et trespann.  

Bj. 959: Kvinnen i denne graven var nedlagt i en, sannsynligvis, umarkert grop. I gravens fyllmasse 

ble det funnet en skje av horn. Skjelettet var svært godt bevart. Hodet lå ved avdødes venstre albue 

mens det var plassert en grisekjeve ved kvinnens nakkeparti. Graven inneholdt to ovalspenner og 17 

perler av ulikt materiale av forskjellig form og farge som var tredd på en kobberlegeringstråd. Det ble 

også funnet en jernsaks med spor av kobberlegering, jernpinsett og en jernkniv, rester av sølvtråd, en 

rørformet nålboks med en jernnål, en ringformet tråd i kobberlegering, en ring av jerntråd samt flere 

stoffragmenter.  

Bj. 962: Av denne mannsgraven var det kun tenner bevart. Om graven hadde en ytre markering er 

usikkert. Graven inneholdt en ringspenne i jern, rester av sølvbånd (stoff), en massiv knapp i 

kobberlegering (funnet ved. sølvbånd), rundt vektlodd med blekk i kobberlegering, deler av en 

ildstein, jernkniv og et jernfragment.  

Bj. 983: Deler av denne kvinnegraven lå under bymuren. Kammergraven lå i en grop omgitt av 

steiner, uten noen form for ytre markeringer. I fyllmassen ble det funnet en jernnål, jernfragmenter og 

en slipestein i sandstein. Det ble ikke funnet noen skjelettrester. Gravgodset var to ovalspenner (en lå 

opp ned), likarmetspenne i kobberlegering, ringspenne i sølv, skjoldformet anheng i sølvblekk, 

sølvkors, «orientalsk» sølvanheng, forgylt og dekorert sølvanheng, økseformet anheng i 

kobberlegering, 29 perler av forskjellig form og materiale (gullfolie, mosaikk, rav, sølvfolie, karneol), 

jernkniv med slire belagt i kobberlegering, rørformet nålboks, øreskje i kobberlegering, rester av to 

jernnøkler, deler av en jernsaks med dekor, jernspenne/ring samt en liten jernvekt med kobberlegering.  
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Kaupang 

Redegjørelsen av gravene er basert på Kaupang-funnene Bind I fra 1981, Kaupang-funnene Bind II fra 

1995 og Stylegars (2007) artikkel The Cemeteries Revisited. Jeg benytter Stylegars (2007:103-128) 

navnesystem. Kjønnsbestemmelsene er fra Kaupangs-funnene Bind I og Bind II. Kremasjonsgravene 

er fra Nordre Kaupang mens inhumasjonsgravene er fra Bikjholberget.  

Kremasjonsgraver 

Ka 3: Kvinnens gravgods ble funnet i midten av denne haugdekte graven. Enkelte av gjenstandene var 

i svært dårlig forfatning, mens andre har gått tapt. Gravgodset bestod av to ovalspenner med spor av 

reparasjoner, en hvit perle, rester av en jernøse, stekepanne, et stekespidd, snellehjul med dekor (spor 

av forbrenning), hengebryne i skifer, rester av to jernsigder (en intensjonelt bøyd), rester av en jernøks, 

munnbitt samt diverse jerngjenstander.  

Ka 4: Denne hauglagte mannsgraven kan ha blitt forstyrret i nyere tid da det ble funnet rester moderne 

glass i fyllmassene. I haugen ble det funnet både kull og aske. Deler av gravgodset var dårlig bevart 

eller har gått tapt etter utgravningen. Funnet av ca. 20 klinknagler tyder på at dette er en båtgrav. 

Gravgodset bestod av et tveegget sverd med rester av dekor (samt mulig ULFBEHRT inskripsjon), et 

annet tveegget sverd, en spydspiss, en liten jernøks, rester av (muligens) flere skjoldbuler, en jernsigd, 

vektlodd i kobberlegering med spor av dekor, et annet vektlodd i jern, håndtak til nøkkel i 

kobberlegering (kan også tolkes som en kniv), klebersteinsbolle, to bryner (en sandstein, en skifer), 

eggeformet stein og brent flint. 

Ka 7: I gravhaugen ble det funnet rester av kull og brente bein. Trolig er dette en mannsgrav. 

Gravgodset inneholdt biter av randspartiet til en skjoldbule, muligens restene av et sverd, pilspisser, 

sigd, bisselrester, likearmet og korsformet jernbeslag, to jernfragmenter og restene av et 

klebersteinskar med spor av hankefeste i jern.  

Ka 10: Kvinnegraven, som var markert med en haug, inneholdt klinknagler (mulig båt) og rester av 

bein og kull, som siden har gått tapt. Gravgodset var to ovalspenner med spor av forbrenning, to 

brannskadede perler, snellehjul i kleber, jernøks, jernsigd med glødeskall, deler av et klebersteinskar 

med rester av en jernhank, brynesteinsrester, en saks/evt. fal til et vevsverd, munnbitt, krok og hank - 

trolig tilhørende et skrin samt jernfragmenter.  

Ka 16: I denne hauglagte kvinnegraven ble det funnet rester av bein og aske. Gravgodset bestod av to 

ovalspenner (med tekstilrester). En av spennene var fylt med brente bein/aske, hvilket kan tyde på at 

den har fungert som en urne. Utover dette inneholdt graven et vevsverd, en dekorert saks, snellehjul i 

brent leire, liten jernøks, jernsigd, to jernringer til bissel, samt mulige rester av et seletøy.  

Ka 21: Denne mannsgraven, som var hauglagt, inneholdt kull, brente bein og klinknagler, som senere 

har gått tapt. Graven kan muligens ha inneholdt en båt. Jerngjenstandene i graven ble funnet klumpet 

sammen. Gravgodset bestod av en jerngryte (med spor av reparasjoner) og restene av en pilspiss med 
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beinrester. Fragmentene av enten en eller to jernfahr, ring/krampe i jern, jernfil og en skiferbryne kan 

også tilhøre graven.  

Ka 37: I gravhaugen, som inneholdt en mannsgrav nedlagt i en båt, ble det funnet spor av brente bein 

og nagler. Båten har antakeligvis blitt brent på stedet. Gravgodset bestod av et tveegget sverd, en 

jerncelt, rester av en jernkjele med håndtak, muligens en skjoldbule, seks pilspisser med glødeskall, to 

sigder, to/tre jernnøkler, to jernkroker, rester av hankefestet til en keramikkanne med spor av 

forbrenning, flere keramikkfragment fra et annet kar, blått glass, fire glassperler, skiferbryne, slagg, 

jernklumper, nagler og jernstifter. Løsfunnet, XXIVD, en øks, tilhører også graven (se Stylegar 

2007:116-117) 

Ka 400: Denne kvinnegraven var dekket av en haug. Katalogteksten er litt forvirrende og det virker 

som om gravene, C2317 I (KA 400) og C2317 II (KA 401) blir blandet. Beskrivelsen er basert på 

Stylegar (2007:126-127), som mener graven inneholdt en ovalspenne.  

Inhumasjonsgraver 

Ka 253: Denne flatmarksgraven inneholdt en kvinne lagt i en båt. Graven inneholdt beinrester, 

forrustede jernnagler, to ovalspenner (ulik bevaring), tekstilrester, en tredje ovalspenne (annen type) 

med spor av reparasjoner, vevsverd, klebersteinskar med rester av et jernhåndtak, rester av en eller to 

skjoldbuler, en pilspiss (tapt), randfragment fra et klebersteinskar med sotflekker samt en skiferbryne.  

Ka 262: Denne flatmarksgraven inneholdt en mann nedlagt i en båt. Blindheim (1995c:106) og 

Stylegar (2007:116) tror dette kan være en dobbelgrav, da det ble funnet bein som kan stamme fra et 

spedbarn. Jeg vil ikke anse dette som en dobbelgrav, da beina ikke blir nevnt i katalogteksten (se 

Blindheim 1995b:66-67). Graven inneholdt både bein og trerester, men beina var i dårlig forfatning og 

lot seg ikke ta opp. Det ble også funnet spor av trekull i graven. Gravgodset bestod av et sverd, en øks 

og en kniv som lå i en liten klynge, i tillegg ble det funnet lærrester med spor av metall, en skjoldbule, 

en mulig vekt og båtnagler.  

Ka 267: Denne kvinnegraven, som lå under flatmark, var nedlagt i en båt. Kvinnen kan ha sittet i en 

oppreist stilling (Stylegar 2007:118). Beinrestene lå spredt og sammenblandet med gjenstandene. De 

bevarte naglerekkene tyder på at båten var orientert mot nord. Gravgodset bestod av to ovalspenner 

med tekstilrester (en av spennene lå opp ned), samt fjær og dunrester hvilket kan tolkes som en dyne. 

Ved ovalspennene ble det også funnet en likarmet spenne og 10 perler (en med gullfolie), samt 37 

båtnagler. Blindheim (1995b:69) anser graven som forstyrret på grunn av beinas unaturlige spredning 

og funntomheten rundt båten.  

Ka 268: Beinrestene som ble funnet i denne kvinnegraven var dårlig bevart. Graven kan ha inneholdt 

en båt og har vært nedlagt under flatmark. Det ble funnet tekstilrester under og over den avdøde. 

Blindheim (1995c:106) anser dette som en dobbelgrav da noen av beina kan stamme fra et barn, men 

jeg anser dette, i likhet med Stylegar (2007:118-119), som en enkel grav. Gravgodset bestod av to 
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ovalspenner (ulik bevaringstilstand) med tekstilrester, en firkantet remspenne i kobberlegering (funnet 

ved den ene ovalspennen), et insulært beslag, kobberlegeringsnål, 19 glassperler, snellehjul av 

kleberstein, to små kniver og båtnagler.  

Ka 277: Denne flatmarksgraven inneholdt en mann nedlagt i en båt. Mannen kan ha vært delvis dekket 

av et skjold. Båtgraven har blitt forstyrret av andre gravlegginger. Funnet av klamper kan vitne om at 

båten har blitt reparert. Utover båten inneholdt graven et bøyd sverd, en spydspiss (tett ved sverdet), 

skjoldbulerester, en kniv og en sigd (ved hoftepartiet) og et «merkelig» beslag, trolig til et trespann 

(ved føttene). Det ble også funnet et klebersteinskar med rester av en jernhank, glasskår samt diverse 

nagler og stifter. Stylegar (2007:119) mener at en jernbrosje også tilhører graven (muligens det 

«merkelige» beslaget).  

Ka 283: Kvinnegraven, som var nedlagt i en båt under flatmark, inneholdt ikke skjelettrester. Over 

graven ble det funnet en steinpakning. Blindheim (1995b:82) tror graven kan være forstyrret på grunn 

av gjenstandenes spredning og tegn på omroting i steinpakningen. Stylegar (2007:120) mener dette er 

en båtgrav, hvilket jeg vil ta utgangspunkt i. Graven inneholdt tre ovalspenner av ulik stil med preg av 

slitasje (en av spenne lå opp ned), tekstilrester, importert beslag i kobberlegering til drikkehorn, tre 

klebesteinsbiter og vevloddsfragmenter.   

Ka 291: Flatmarksgraven inneholdt en kvinne nedlagt i en båt. Det ble ikke funnet skjelettrester i 

graven. Over graven ble det funnet en steinpakning og noen jernnagler. Graven har blitt forstyrret av 

senere gravlegginger. Funn av en tann vitner om at avdøde lå midt i båten med hodet mot nord. 

Graven inneholdt hestetenner, en ovalspenne med tekstilrester, en trefliket spenne, en jernsigd, en 

kniv, et jernbeslag, rester av to nøkler og ca. 240 nagler.  

Ka 292: Denne gravhaugen inneholdt en mann nedlagt i en båt. Graven kan være sekundær da det ble 

funnet en annen grav Ka 293 datert til ca. 800-tallet under båten (Stylegar 2007:120-121). Den døde 

har ligget midtskips orientert mot nord/nordøst, hvilket hodeavtrykk og funn av tenner vitner om. Funn 

av jernklamper kan tyde på at båten har blitt reparert. Det ble også funnet spor av årer sammen med 

båtrestene. Utover båtrestene ble det funnet to spydspisser, en skjoldbule, kniv, øks, sigd, jernhåndtak 

til et trekar, klebersteinskar, to sandsteinsbryner, jernfragmenter, glassperle, leirbit, keramikkskår, 

samt diverse snekkerredskaper.   

Ka 294-296: Denne unike flatmarksgraven, med en ytre steinsetting, inneholdt tre individer, en mann 

og to kvinner. Det ble også funnet beinrester av enten et lite dyr eller et spedbarn. De døde var nedlagt 

i en båt. Under båten ble det funnet en fjerde grav, Ka 297, datert 800-859 med en tidligere datering, 

som ansees som adskilt fra Ka 294-296 (Stylegar 2007:122-123). I fyllmassen til Ka 294-296 ble det 

funnet en armbøyle i sølv, tre klebersteinsbiter, en jernring og en øks. Det ble også funnet trekull og 

brente bein. Tilordningen av gravgodset er basert på Heyerdahl-Larsen (1995b:22-24) og Stylegar 

(2007:122-123). Kvinne I lå i båtens sydstavn med et lite barn eller et dyr på fanget. Gravgodset 

bestod av to forgylte ovalspenner (ulik bevaring), tekstilrester, trefliket spenne, sølvring, 29 
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glassperler, jernhåndtak til et spann, vevsverd, nøkkel, kniv, dyretenner og en ring (bissel?). Mann I lå 

midt i båten, med hodet mot syd, i nærheten av føttene til kvinne I. Mannens gravgods bestod av et 

sverd, to ulike økser, kastespyd, pilspisser, skjoldbule, ljå, jernstekepanne, klebersteinskar med rester 

av jernhank, bryne, jerngjenstand, to snellehjul (en leire, en kleber), keramikkskår, tre glassperler, to 

kniver, nagler/spikre, rembeslag og rester av hesteutstyr. Ved mannens føtter ble det funnet et 

hesteskjelett som lå på tvers av båten med hodet mot øst. Kvinne II var i båtens nordstavn. Beinas 

plassering kan tyde på at hun ble gravlagt sittende. Gravgodset var to ovalspenner (med tekstilrester), 

en bolle i kobberlegering med runeinskripsjoner, i bollen lå det en krampe, en pinsett samt en forgylt 

gjenstand, alle i kobberlegering. Ved denne ble det også funnet et hundeskjelett. Utover dette bestod 

gravgodset av et vevsverd i jern, et stekespidd (lå under en stein), øks, munnbitt, eggeformet stein, fem 

glassperler, keramikkskår, en udefinert jerngjenstand, samt båtnagler/spikre og jernklammer med 

trerester (trolig båtreparasjon).  

Ka 305: Båtgraven som inneholdt en mann, lå under flatmark. Over graven var det en steinpakning. 

Avdøde lå midtskips på tvers av båten, dekket av et skjold. I nærheten av hodet var en øks hugget ned 

i bakken. Det ble også funnet dyrebein fra forskjellige arter, deriblant, etter all sannsynlighet, en 

bjørnunge. Gravgodset bestod av restene av en skjoldbule, et dekorert (sølv og kobberlegering) sverd 

med en inskripsjon, spydspiss, to ulike økser, pilspisser, syv perler (6 glass, 1 stein), sigd, tre kniver, 

keramikkskår, glassbiter, spikre, båtnagler, flint, pimpstein og muligens en sølvmynt. Blindheim og 

Heyerdahl-Larsen (1999a:17) anser mannsgraven som den rikeste på hele Bikjholberget.  

Ka 307: Denne flatmarksgraven, som kan ha vært en kammergrav, inneholdt en mann nedlagt i en båt. 

I og over båten ble det funnet steiner. Få skjelettrester var bevart. I graven ble det funnet båtnagler, 

sverd med et dekorativt innlegg, en beltespenne i kobberlegering, remspenne i jern, jernfragment, 

sandsteinsbryne, kniv, en karneolperle og en rund granittstein.  

Ka 310-311: Denne umarkerte dobbelgraven inneholdt en mann og en kvinne i en båt. Båten kan ha 

vært opptil 12 meter lang. Det ble funnet beinrester fra både kvinnen og mannen, som lå i hver sin 

ende av båten. Tilordningen av gravgodset er basert på Heyerdahl-Larsen (1995b:39-40) og Stylegar 

(2007:124-125). Kvinnen som lå i båtens nordende, fikk med seg to dårlige bevarte ovalspenner (med 

tekstilrester), hesteformet spenne i kobberlegering, 57 perler (56 glass, 1 rav), firkantet beslag, jernten, 

snellehjul i kleber, keramikk, sigd samt en trebøtte med tilhørende beslag. Mannen lå i båtens 

sørstavn, hans gravgods bestod av pilspisser med rester av tre, kniv, en jernlenke, ubearbeidet flint, en 

brent stein, nagler/spikre og en trekopp. Deler av et sverd, en øks og en ringnål har også tilhørt graven.  

Ka 319: Denne ukjønnede og umarkerte graven var tilnærmet funntom med unntak av noen spikre. 

Spikrene har trolig tilhørt en kiste som det ble funnet rester av under utgravningen.  


