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Forsidebilde: De forskjellige spiddtypene. Etter Bøgh-Andersen 1999: Fig:  8-1. 
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Kapittel 1: Introduksjon 

 

Fra merovingertid begynner jernspidd å opptre i graver fra Norden. Et flertall av spiddene er 

funnet i Norge og Sverige. Ved overgangen til vikingtiden, øker antall funn av spidd (Bøgh-

Andersen 1999). 

 

Spiddene ble tidlig tolket som stekespidd (Petersen 1951; Shetelig 1912). I 1999 delte 

Susanne Bøgh-Andersen spiddene inn i fire typer, forskere har siden tolket de fire 

spiddtypene som forskjellige gjenstandstyper. De fleste forskere er i dag enige i at spidd av 

type I-II er stekespidd, men flere har foreslått nye tolker av spidd av såkalt type III. Disse 

tolkningene går ut på at spiddene, blant annet, kan være volvestaver (Price 2002; Gardela 

2009), målestaver (Gustin 2010) eller håndteiner (Heide 2006). Jeg vil diskutere alle disse 

tolkningene i tolkningskapitlet. 

 

I tillegg til at antall spidd øker ved overgangen til vikingtid, endres også spiddenes 

kjønnstilhørighet i denne perioden. I merovingertid opptrer jernspiddene nesten utelukkende i 

mannsgraver, mens i vikingtid er spiddene funnet i flest kvinnegraver. Tidligere forskning har 

hovedsakelig fokusert på spiddets funksjon, men det har ikke tidligere blitt undersøkt hvilken 

funksjon spiddene kan ha hatt som gjør at det kan opptre i både manns- og kvinnegraver, og 

hvorfor de endrer kjønnstilhørighet ved overgang til vikingtid.  

 

I yngre jernalder, er det et klart skille mellom ”mannlig” og ”kvinnelig”, og hvor gjenstander 

ofte kan relateres til kjønn (Solli 2002:165). Dette var en periode med krig, og det maskuline 

krigeridealet sto derfor sentralt blant menn (Solli 2002:143; Sigurdsson 2008:86; Moen 

2010:29-30). Kvinnen, skulle derimot kle og te seg kvinnelig. Hennes oppgaver var, ifølge 

tradisjonelle tolkninger, å tjene og servere mannen (Jochens 1995:121-125). Disse 

kjønnsfordelingsmønstrene reflekteres også i gravgodset fra perioden. Våpen var en del av det 

mannlige draktutstyret i yngre jernalder. Graver med våpen har derfor blitt tolket som 

mannsgraver. Kvinnegraver har blitt kjønnsbestemt ut fra funn av smykker, siden dette var en 

del av kvinnedrakten. Smed- og ridderutstyr er andre gjenstandskategorier som tradisjonelt 

har blitt relatert til mannen, mens gjenstander tilknyttet tekstilproduksjon, tolkes som 

kvinnens eiendeler (Danielsson 2007:61). Allikevel har tidligere forsking rundt spiddene 

oversett dets kjønnstilhørighet, og tolket spiddets funksjon uavhengig av dette. Jeg tror at 

siden spiddet tidlig ble tolket som stekespidd –et praktisk redskap brukt til mattilberedning, 
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var det ikke nødvendig å relatere det til kjønn. Men nå som forskning har ledet til nye 

tolkninger av spiddet, mener jeg det er relevant å trekke inn kjønnsdiskusjonen, da det kan 

bidra til å utvide vår forståelse av spiddenes funksjon. Hvis spiddet kan tolkes som 

stekespidd, synes jeg også det er interessant å diskutere hvorfor kjøkkenredskaper eventuelt 

legges ned i mannsgraver.  

 

Studier av kjønn innen arkeologi betegnes som genderarkeologi, eller genderteori. Innen 

genderarkeologi, skilles det mellom biologisk kjønn og gender. Biologisk kjønn, bestemmes 

ut fra DNA, gener og kjønnsorganer, mens gender er sosialt konstruert (Gilchrist 1997:43; 

2004:9-10, Sørensen 2000:42-43; Skogstrand 2003:110; Yilmaz 2005:250). Innen arkeologi, 

bestemmes biologisk kjønn ut fra osteologi, det vil si observasjoner av kroppens fysikk 

(Danielsson 2007:63; Sørensen 2000:45-46). Gender er ofte relatert til maskulinitet og 

femininitet, og kan forklares som lært adferd. Selv om en person er født mann eller kvinne, 

lærer mann å te og kle seg som en mann eller kvinne (Gilchrist 2004:9; Yilmaz 2005:182). 

Kort fortalt, kan vi tolke gender som alt som omfatter kjønn, foruten det biologiske aspektet, 

mens biologisk kjønn, er avhengig av en kropp for å eksistere (Skogstrand 2003:114). 

 

Før genderarkeologien oppsto på 1960-tallet, ble den forhistoriske kvinnen sett på som passiv, 

mens mye av forskningen omhandlet mannen og hans rolle i samfunnet. Genderarkeologiens 

formål, var derfor å fremme den forhistoriske kvinnen (Solli 2002:94; Danielsson 2007:60-63; 

Moen 2010-9-10; Hillerdal 2009:171). Genderteorien utviklet seg senere til queerteori, hvis 

formål er å synliggjøre flere ”usynlige” samfunnsgrupper, slik som barn og eldre (Lesick 

1997; Dowson 2000:163). Grunnen til at jeg benytter genderteori som innfallsvinkel, er fordi 

merovinger- og  vikingtid, hvor spiddene opptrer, er en tid hvor det er et klart skille mellom 

”mannlige” og ”kvinnelig”, både i form av roller, arbeidsoppgaver og gjenstander lagt ned i 

graver (Clover 1993:11; Bliksrud 2008:73). Trolig opererte de også med forskjellige mannlige 

og kvinnelige sfærer på denne tiden, hvor kvinnens sfære var innenfor hjemmets fire vegger, 

og mannens sfære utenfor huset (Sigurdsson 2008:21). Allikevel opptrer jernspiddene i både 

manns- og kvinnegraver under denne perioden. Jeg ønsker derfor å belyse hvorfor dette 

forekommer.  
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1.1 Oppgavens oppbygning 

I kapittel 2 vil jeg presentere den faghistoriske bakgrunnen for forskningen på spiddene, samt 

forskning som har omhandlet de dødes sosiale status. Videre vil jeg, i kapittel 3, gjøre rede for 

det teoretiske rammeverket jeg ønsker å benytte, altså gender- og queerteori.  I kapittel 4 vil 

jeg introdusere materialet. Jeg vil belyse spiddenes geografiske spredning, samt studere noen 

av spiddenes plassering i gravene. I kapittel 5 vil mitt valg av metode legges frem. I 

analysekapitlet (kapittel 6) vil jeg fremstille mine analyser. Jeg vil her legge vekt på 

kjønnsfordelingen av spiddene, samt undersøke om jeg kan spore geografiske variasjoner. I 

dette kapittelet vil jeg også studere gravkontekst, og hvilke andre gjenstander som er lagt i 

gravene med spidd. Analysene skal videre diskuteres i kapittel 7. Målet er da å belyse om 

analysene kan gi en pekepinn på de gravlagtes sosiale rolle og spiddenes funksjon, samt 

drøfte hvorfor spiddene opptrer i både manns- og kvinnegraver. Avslutningsvis, vil jeg i 

kapittel 8 oppsummere og gi en konklusjon av mine analyser.  

 

I tillegg til spiddene, vil jeg også diskutere andre gjenstander som endrer kjønnstilhørighet. 

Ringspennene er et eksempel på dette. Ringspennen kommer opprinnelig fra de britiske øyer, 

hvor de var en del av den mannlige klesdrakten, men da ringspennene importeres til Norge fra 

700-tallet, blir de tatt opp som en del av den kvinnelige klesdrakten. Jeg vil drøfte  dette 

videre i kapittel 7.5. Jeg kommer også til å trekke inn vivallenmannen i diskusjonen. 

Vivallenmannen er en mann fra Vivallen i Sverige, gravlagt i kvinneklær, som jeg mener er 

relevant å trekke inn i genderdiskusjonen. 

 

1.2 Problemstilling  

Det har tidligere blitt forsket på spiddenes bruksfunksjon, og forskningshistorien gir flere 

forslag til jernspiddenes anvendelsessted. Spiddene har derimot ikke tidligere blitt tolket i 

relasjon til gender. Jeg vil derfor, ved hjelp av genderteori som teoretisk rammeverk, søke 

alternative tolkninger av spiddets bruksfunksjon, og se om mine analyse samstemmer med 

tidligere forskning. Det jeg ønsker å belyse er hvilken funksjon spiddene har som gjør at 

de kan opptre i både manns- og kvinnegraver.  

 

Min problemstilling er derfor todelt, og som følger:  
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1. I hvilken grad kan man opprettholde tidligere tolkninger av spiddenes funksjon, på 

bakgrunn av genderteori?  

2. Hvorfor opptrer spiddene i både manns og kvinnegraver?  

 

Med genderteori som teoretisk bakgrunn, vil jeg undersøke tidligere tolkninger av spiddenes 

funksjon, og se om jeg kan stille meg bak disse. Deretter vil jeg forsøke å belyse hvorfor 

spiddene opptrer i både manns- og kvinnegraver. For å drøfte dette, mener jeg det vil være 

relevant å drøfte spiddenes funksjon. For å kunne belyse spiddenes funksjon og 

kjønnstilhørighet, vil det også være relevant å studere de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene i 

yngre jernalder, da kjønn og sosial rolle ofte kan relateres. Videre vil jeg diskutere om det 

fantes flere nyanser i jernaldersamfunnet enn vi tradisjonelt har forestiller oss, eller om det 

faktisk var mulig å bevege seg utenfor de gitte kjønnsrollene. 
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Kapittel 2: Forskingshistorie  

 

2.1 Jernspiddenes funksjon  

Stekespidd i metall var vanlig i Hellas fra 700-tallet f.Kr, men ble først tatt inn i Skandinavia i 

yngre jernalder. Spiddene spredte seg fra Hellas til Italia, og videre til de britisk øyer, før de 

dukket opp i Norden. De tidligste spiddene i Norden kobles til krigergraver. Generelt er 

spiddene funnet i høystatusgraver gjennom hele merovinger- og vikingtid. De fleste funn av 

spidd er fra Vest-Norge eller Oslofjordsområdet (Bukkemoen 2016:123-124). Det er derfor 

sannsynlig å se spiddene i forbindelse med import og handel.  

 

Fra Norge, Sveige, Danmark, Finland og Island, har det til sammen blitt funnet 72 jernspidd. 

Disse er datert til yngre jernalder, 600-1050-tallet (Bøgh-Andersen 1999:1). Fra begynnelsen 

1900-tallet ble spiddene tolket som stekespidd (Petersen 1951:421-424; Shetelig 1912:176-

177). Noen mente også de kunne være deler av lamper (Gardela 2009:190; Sørheim 2014).  

Susanne Bøgh-Andersen tolker spiddene som stekespidd. Hun mener derimot at spiddene ikke 

nødvendigvis er hverdagslige kjøkkenredskaper, men at de kan ha vært statussymboler, brukt 

i kultiske sammenhenger. For eksempel til steking av spesielle deler av et offerdyr under blot 

(Bøgh- Andersen 1999:104), som var en viktig del av kultpraksisen i vikingtiden (Sørheim 

2014). Det finnes også andre tolkninger av spiddene, som ikke har noe med steking å gjøre –

hverken hverdagslig eller i kultsammenheng. Ingrid Gustin Dalby er en av flere forskere som 

argumenterer for at noen av spiddene var målestaver. Etter å ha studert spidd fra Birka, og 

anslått at alle spiddene er omtrent like lange, alle tilsvarende en alen (som fra 1600-tallet ble 

fastslått at var 60.1 cm), argumenter hun for at disse har blitt brukt til å måle tekstiler med, da 

tekstil ofte ble brukt som betalingsmiddel i vikingtiden (Gustin 2010:352-353). Spiddene har 

også blitt tolket som såkalte volvestaver. Ordet «volve» kan overføres til «en som bærer stav» 

(Price 2002:177; Sørheim 2014:110; Ingstad 1992:241). En volve var en spåkyndig i norrøn 

tradisjon, som kunne tilkalles for å se inn i fortid og fremtid. Gundula Adolfsen og Inga 

Lundström var de første som omtalte et jernspidd som volvestav. I utstillingen kalt Den starka 

kvinnan: fra völva til haxä, tolker de den gravlagte kvinne som en volve, og spiddet hun er 

gravlagt med som volvestav (Gardela 2009:191; Sørheim 2014:109).  

Man skal være skeptisk til litterære kilder som omhandler norrøn tid, siden disse er skrevet i 

middelalderen, men det er allikevel interessant å se likheter mellom de skriftlige beretningene 
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om volven, slik som at hun bar stav, samt beskrivelsen av staven, i blant annet, Eirik Raudes 

Saga og spiddene Price tolker som volvestaver. Ifølge Laxdæla-sagaen, ble også volven 

begravd med staven sin (Price 2004:110). Price baserer ikke volvestav-tolkningene sine alene 

på litterære kilder, men ser også på gravkonteksten hvor spiddene er funnet. Flere av spiddene 

er funnet sammen med andre gravgjenstander som også har blitt tolket som volveeffekter, 

blant annet bekledning og helbredene urter (Price 2004:117).  

Eldar Heide påpeker at det er stor likhet mellom jernspiddene som Neil Price omtaler som 

volvestar, og håndteiner, og argumenterer derfor for at spiddene kan være symbolske 

håndteiner. Det vil si at de ikke ble brukt til veving, men til seid. Ordet «Seidr» kan oversettes 

til tråd eller snøre (Heide 2006:166). Spunnede tråder kan assosieres med livsløp. Noen tråder 

blir lange, andre korte, noen med knuter på, andre ikke. Flere forskere mener det er en 

sammenheng mellom tid, skjebne og tekstilarbeid (Kristoffersen 2013:145). Spinning er også 

knyttet til nornene som spant skjebnetråden som avgjorde menneskets skjebne (Gardela 

2008:49-51). 

2.2 De gravlagtes sosiale status  

I dette avsnittet vil jeg forsøke å belyse blant hvilke sosiale grupper spiddene opptrer. Jeg vil 

da undersøke det resterende gravgodset i gravene for å se om det kan gi en bedre forståelse av 

spiddenes funksjon og hvem de tilhørte.   

 

Begrepene ”rolle” og ”status” må ikke forveksles. Rolle kan brukes til å beskrive aspekter ved 

en persons forhold til andre, for eksempel, ”mor” eller ”bonde”. Status brukes om en persons 

plass i det sosiale hierarkiet (Dommasnes 1982:70-71). Status er noe man har eller er, mens 

rolle er knyttet til noe man gjør (Kristoffersen 2000:20). 

 

Gravgods kan enten være personlige eiendeler som smykker og klær, eller gjenstander som 

kan relateres til den dødes sosiale status og rolle i samfunnet. Gravgaver kan også være ting 

den døde trenger på reisen til det neste liv, eventuelt i etterlivet (Price 2008:260; Østigård 

2006:10; Ekengren 2004:110; Jonsson 2009:197; Parker Pearson 1999:7; Kristoffersen og 

Østigård 2006:130; Schülke 1999:80 ). En annen tolkning, er at gjenstandene i graven brukes 

for å transformere den gravlagtes identitet fra levende til død, da spesifikke gjenstander legges 

i graven for å forhindre at den døde skal forbli i de levnedes verden (Ekengren 2004:110; 

Parker Pearson 1999:11). 

 



	 13	

Med alderen gikk det norrøne mennesket gjennom flere faser i livet, som førte til at deres 

sosiale roller, rank, og til og med gender kunne endres. De oppfattet livet som en syklisk 

reise, og mente derfor at de døde en gang ville gjenoppstå. Dette skapte et spesielt bånd 

mellom de levende og de døde. Selv om de døde var biologisk død, var deres sosiale identitet  

fortsatt viktig for samfunnet (Jonsson 2009:195-196).  

 

Ved undersøkelser av gravgods, er det viktig å ha i mente at de døde ikke gravlegger seg selv, 

men at gjenstanden er plassert i graven av de etterlate (Østigård 20006:13-14; Schülke 

1999:95). Ved studier av graver er det viktig å undersøke gravkonteksten, ikke bare 

gjenstandene i seg selv. Gravleggingen er  en del av et rituale (Schülke 1999:94). Å legge 

spesifikke gjenstander ned i graven, har blitt tolket som en del av et rituale for å gjøre opp for 

en ”feil død” (Kristoffersen og Østigård 2006:128-129). Et eksempel på en ”feil” død, er å dø 

av alderdom. Å dø gammel i sin egen seng, ikke i krig, var svært tabubelagt i vikingtiden, da 

krigerrollen var idealet (Solli 2002:145). Ved gravlegging kunne en slik død forsøkes ”rettes 

opp”. Et alternativ var, for eksempel, at den døde fikk et spyd med seg i graven, som en måte 

å ”ofre” han til Odin, i håp om at den gamle mannen skulle komme til Valhall (Wickholm 

2009:59-60). 

 

Selv om gravgods kan di en indikasjon på den gravlagtes sosiale liv, kan det være vanskelig å 

tolke hvilke gjenstander som representerer de forskjellige aspektene. En rikt utstyrt grav kan 

tolkes som at den gravlagte var av høy sosial rang, men når vi undersøke hver nedlagt 

gjenstand for seg, er det vanskelig å vite hva som representer det religiøse aspektet, og hva 

som representerer det ideologiske. Et alternativ er da å benytte analogier (Schülker 1999:95-

97). Graver kan ses som en materiell manistasjon i samfunnet. Når dødsfall forekommer i et 

samfunn, må dette håndteres (Schülke 1999:94). Når noen dør, endres deres status fra levende 

til død. De etterlatte bruker da gravlegging som en rituale for å markere transformasjonen. 

Dødsfall påvirker også de etterlattes status (Østigård 2006:14; Schülke 1999:97; Ekengren 

2004:109). For eksempel, går gifte kvinner fra å være ”kone” til å bli ”enke” når deres 

ektemenn dør. Gravgaver kan gis av de etterlatte for å markere at deres sosiale status og 

posisjon også er endret som en følge av dødsfallet. I hinduismen, for eksempel, legger den 

avdødes kone ned gifteringen eller smykker hun har fått fra ektemannen i graven som et 

symbol på at hun ikke lenger er en gift kvinne (Østigård 2006:14). Kanskje var dette også 

aktuelt i jernalderen.  
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Hva som blir lagt ned i graven er nøye utvalgt, og hver gjenstand har trolig sin en egen 

funksjon og betydning. Gravgodset kan representere den dødes tidligere sosiale liv og rolle, 

det kan være gjenstander den døde trenger på reisen videre, gjenstanden kan symbolisere den 

dødes nye identitet, eller det kan være gjenstander som ble laget for anledningen (Parker 

Pearson 1999:11). Selv om man skal være kritisk til å tolke alt gravmaterialet som 

representativt for den gravlagtes liv og rolle i samfunnet, er det allikevel interessant å se 

gravgodset i relasjon til spiddene, i et forsøk på å belyse spiddenes funksjon og den gravlagtes 

sosiale rolle.  
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Kapittel 3: Teoretisk rammeverk 

 

Ved studiet av jernspidd i både manns- og kvinnegraver, vil jeg i denne oppgaven, benytte 

genderteori som teoretisk rammeverk.  

 

Interessen for gender innen arkeologi oppstod i kjølevannet av de sosiale endringene på 1960-

tallet. Nå skulle kvinnen fram i lyset, både på museet og i yrket. (Arwill-Nordbladh 1990:1; 

2001:25; Lesick 1997:31; Sørensen 2000:4-5; Danielsson 2007:62; Gilchrist 2004:1). Selv om 

interessen for gender innen arkeologien startet som en feministisk retning (Butler 1999:1; 

Lesick 1997:33; Boyd 1997:26), utviklet seg til å omhandle flere aspekter av den forhistoriske 

samfunnsstrukturen (Danielsson 2007; Sørensen 2004:7; Lesick 1997:38-39; Dowson 

2000:163-164; Moen 2010:8). Typisk har graver med funn av våpen blitt tolket som 

tilhørende menn, mens funn av smykker og sysaker har blitt tolket som kvinnegraver, siden 

jernalderen tradisjonelt blir sett på som en periode hvor mannen var den aktive aktøren, 

forbundet med maskuline aktiviteter som krig, mens kvinnen var den passive aktøren, som 

drev med tekstilarbeid og matlaging. Som en kritikk til dette, vokste genderarkeologien fram 

(Solli 2002:94; Danielsson 2007:60-63; Moen 2010-9-10; Hillerdal 2009:269). 

 

3.1 Biologisk kjønn og gender 

Før jeg går inn på genderteoriens rolle i arkeologisk sammenheng, er det viktig å skille 

mellom kjønn og gender. Kjønn er biologisk, mens gender er sosialt. Gender representerer 

ikke det biologisk gitte kjønnet, men det sosialt konstruerte (Gilchrist 1997:43; 2004:9-10, 

Sørensen 2000:42-43; Skogstrand 2003:110; Yilmaz 2005:250; Moen 2010:8).  

I motsetning til gender, tolkes biologisk kjønn som noe som ikke eksiterer uten en kropp 

(Skogstrand 2003:114). Biologisk kjønn kan bestemmes gjennom DNA, gener, hormoner og 

kjønnsorgan, og ses i relasjon til evnen til å kunne formere seg (Danielsson 2007:63; 

Sørensen 2000:45-46). Innen arkeologi er biologisk kjønn basert på observasjoner av 

kroppens fysiske antropologi, også kalt osteologi (Skogstrand 2003:110), hvor, blant annet, 

form, høyde og holdning blir vektlagt (Sørensen 2000:45-46; Yilmaz 2005:249).  

 

I arkeologisk sammenheng, har skjeletter ofte blitt ”arkeologisk kjønnet”, det vil si 

kjønnsvurdert ut fra gravgods, istedenfor osteologiske undersøkelser. Gravgods kan gi en 

indikasjon på den gravlagtes gender, men det forteller oss ikke nødvendigvis om den 
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gravlagtes kjønn. Det vil derfor være relevant å benytte osteologiske undersøkelser i slike 

tilfeller, i tillegg til å studere gravgods (Moen 2010:10). 

 

Innen osteologiske undersøkelser er den avdødes kjønn lettest å vurdere ut fra undersøkelser 

av hodeskalle og bekken. (Sørensen 2000:45-46; Danielsson 2000:65).  Ved undersøkelser av 

hodeskalle og bekken, studeres morfologiske trekk og muskelfester. Morfologiske trekk vil si 

form på kraniet, kjeven, øyehuler, øyebrynsbuer, samt form på bekkenet. Kvinners bekken 

kan skilles fra menns, ved at det må være stort nok til å romme og føde et barn (Yilmaz 

2005:253).  Det kan også vøre mulig å se skader etter fødsel på bekkenet (Danielsson 

2000:65). Ved undersøkelser av muskelfester er det størrelsen som vektlegges, da menn 

typisk har større muskelfester enn kvinner, samt mer robust beinstruktur generelt (Yilmaz 

2005:253). Ved enkelte tilfeller utføres også DNA-analyser (Sørensen 2000:45-46; 

Danielsson 2000:65).   

 

Kjønnsbestemmelse gjennom osteologiske undersøkelse forteller oss ikke bare om den 

gravlagtes kjønn, men kan også gi en indikasjon på forhistoriske samfunnsstrukturer og 

genderroller. Kjønnsbestemmelse av skjeletter fra samme gravfelt kan gi oss en pekepinn på 

hvor mange kvinner og menn som er gravlagt fra samme område. Osteologiske undersøkelser 

kan også brukes til å fastslå ca. alder på skjeletter. Når kjønn og alder på den gravlagte er 

fastslått, kan dette ses i sammenheng med gravgods, og til sammen gi en bedre forståelse av 

de forskjellige kjønnenes økonomiske og sosiale rolle i jernaldersamfunnet (Yilmaz 

2005:249-250). 

 

Ved studier av komplette moderne skjeletter, mener flere forskere at kjønnsbestemmelse 

gjennom osteologiske undersøkelser er 95% sikkert (Yilmaz 2005:253). Skjelettmateriale er 

dog ikke alltid eksiterende eller pålitelig når man arbeider med materiale fra jernalder, siden 

skjelettene er flere hundre år gamle, og ofte svært fragmentert (Yilmaz 2005:249). Dessuten 

var kremasjon vanlig gravskikk i jernalderen, og etterlater seg lite, om noe, beinmateriale 

(Danielsson 2000:65-67; Yilmaz 2005:253). Kjønnsbestemmelse basert på osteologiske 

undersøkelser er i tillegg kun aktuell på ”biologisk modne” individer, altså individer som har 

gjennomgått puberteten. Barneskjeletter fra gutter og jenter er for like til å kunne 

kjønnsbestemmes (Yilmaz 2005:251-252). Det må også tas forbehold om at skjelettene kan ha 

sett annerledes ut i fortiden enn de gjør i dag. Flere forskere mener, blant annet, at 

kvinneskjelettene var mer robuste i steinalder. Livsstil og kosthold har også innvirkning på 
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skjelettet, da mangel på næring kan ha påvirkning på skjelettet, slik at det ikke utvikler seg 

som det skal. Blant annet, kan bekkenet bli misformet hvis ikke beina er sterke nok til å bære 

kroppsvekten. Fysisk aktivitet kan også påvirke morfologien. Bæring av, for eksempel, tunge 

tin på hodet, kan føre til at muskelfestene i nakken blir større. Dette kan bety at kvinner som 

bedriver denne type fysisk aktivitet vil ha større muskelfester enn andre kvinner (Yilmaz 

2005:253-254). 

 

3.2 Genderteori 

Vi kan si at gender er en måte å skille mellom femininitet og maskulinitet (Gilchrist 1997:42; 

Arwill-Nordbladn 2001), men det handler også om hvordan individer oppfatter seg selv, og 

hvordan samfunn organiseres (Sørensen 2000:52-53). 

 

I motsetning til biologisk kjønn, er gender konstruert  (Gilchrist 1997:43; 2004:9-1; Yilmaz 

2005:250).  Gender kan ses som lært adferd, et kulturelt uttrykk av biologisk kjønn (Gilchrist 

2004:9; Yilmaz 2005:182). Selv om man blir født biologisk mann eller kvinne, er man ikke 

født feminin eller maskulin, dette er noe man blir (Gilchrist 2004:9). Femininitet og 

maskulinitet, eller hva det vil si å være kvinne, og hva det vil si å være mann, er konstruert. 

Dette styres av regler som bestemmes gjennom verdier og hva som er normalt. Siden gender 

er dynamisk, kan at dets former og meninger endres. (Sørensen 2000:52-53). Kort fortalt, 

omfatter gender, ifølge  Lisbeth Skogstrand, ”alle aspekter ved kjønn som ikke er biologisk 

relatert” (Skogstrand 2003:111).  

 

Selv om både femininitet og maskulinitet nevnes i de norrøne kildene, ble ikke kjønnene 

oppfunnet før på 1700-tallet (Danielsson 2007:77; Clover 1993:11). Tradisjonelt har kvinnen 

blitt sett på som den feminine, og mannen den maskuline. Men med Snorre som kilde, kan vi 

se at maskulinitet faktisk var normen, både for kvinner og menn i norrøn tid (Hedeager 

2011:122; 2014:277-283; Hillderdal 2009:178; Clover 1993:13; Sørensen 1980:25). I den 

islandske lovsamlingen Grågåsen fra 1100-tallet, nevnes regler for oppgjør etter drap. Der 

fortelles det at morderens sønn eller far er ansvarlig for å betale eller kreve inn penger. Hvis 

morderen ikke har en far eller sønn, skal hans datter fungere som en sønn, og gjøre opp ”som 

en sønn” (Clover 1993:5). Man skal være kritisk til bruk av skriftlige kilder fra middelalderen 

da man studerer arkeologisk materiale fra jernalderen, men hvis det er sannhet i påstanden om 

at normen var maskulinitet, kan dette forklare hvorfor typiske mannsgjenstander kan opptre i 
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kvinnegraver. Det forklarer dog ikke hvorfor typiske kvinnelige gjenstander opptrer i 

mannsgraver. Faktisk har mannsgraver med funn av gjenstander relatert til kvinnen ofte blitt 

forkastet, da det ikke stemmer overens med det tradisjonelle kjønnsmønsteret. Ved andre 

tilfeller, som for eksempel, funn av perler i mannsgraver, tolkes dette som en dobbeltgrav, da 

mannen, for eksempel, har fått en kvinnelig trell med seg i graven (Danielsson 2007:61).  Jeg 

mener at istedenfor å forkaste arkeologisk materiale som ikke stemmer overens med våre 

moderne kjønnsoppfatninger, må vi søke alternative måter å tolke slik materiale på. 

Queerteori kan her være en relevant metode, da det går forbi det feminine og det maskuline. 

 

3.3 Ett- og tokjønnsmodellen 

Før jeg diskuterer queerteorien, vil jeg kort belyse ett- og tokjønnsmodellen, da dette vil være 

relevant for avhandlingens kjønnsdiskusjon. 

Forskere innen sagalitteraturen har utviklet to metoder for å forstå den norrøne 

kjønnsoppfattelsen i sagalitteraturen; ett- og tokjønnsmodellen. Innen Preben M. Sørensens 

tokjønnsmodell er ”mannlige” og ”kvinnelig” to dikotomiske kategorier, og viktig for den 

kosmiske balansen. Selv om det skilles mellom ”mannlig” og ”kvinnelig” er normen 

”mannlig”. Det betyr at kvinner kan bevege seg over grensen til det mannlige, mens det er 

svært tabubelagt for menn å bevege seg over i det kvinnelige, da det kan skape kosmisk 

ubalanse (Sørensen 1980; Clover 1993:11; Bliksrud 2008:73). Andre mener det norrøne 

samfunnet må forstås ut fra en ettkjønnsmodell. Innenfor denne modellen finnes ikke 

”mannlig” og ”kvinnelig”, de er dog klar over biologiske forskjeller, men det skaper ikke 

kosmisk ubalanse å krysse over grensene. På den måten kan en fysisk mann bli en sosial 

kvinne, og omvendt, uten å tape ære (Clover 1993:11; Hillerdal 2009:276).  

Begge disse modellene er hovedsakelig opprettet for å forstå kjønnsrollene beskrevet i de 

islandske sagatekstene, men jeg mener det kan være relevant å ha de i mente når man også 

studerer arkeologisk materiale, da de er et eksempel på hvordan man kan forstå jernalderens 

kjønnsoppfattelse. Det er dog også her viktig å huske at de islandske sagaene er fra 

middelalderen, mens jeg studerer den yngre jernalderens kjønnsroller.  

 

Et alternativ til ett- og tokjønnsmodellen, er trekjønnsmodellen.  
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3.4 Queerteori og det tredje kjønn 

Da gender hovedsakelig diskuterer det feminine og det maskuline, tar queerteori for seg det 

som faller utenfor disse kategoriene (Danielsson 2007; Solli 2009:204; Valocchi 2005:753).  

 

Begrepet ”queer” må ikke forveksles med ”homofili”, siden homofili er et moderne begrep, 

først tatt i bruk på 1800-tallet (Valocchi 2005:753), og fordi queerbegrepet ikke er begrenset 

til homofile (Dowson 2000:163), men tar for seg alle «usynlige» grupper i det forhistoriske 

samfunnet, slik som barn og eldre. (Lesick 1997; Dowson 2000:163). Queer kan derfor 

defineres som noe som går imot det normale, og queerteori kan benyttes som hjelpemiddel 

når man søker alternative tolkninger innen arkeologien (Dowson 2000:163-164). I sitt studie 

av forhistoriske genderroller, har Kurtis S  Lesick har delt gender inn i tre klasser:  

 

Tabell1. De tre genderklassene. Etter Lesick 1997. 
Gender klasse 1 Gender klasse 2 Gender klasse 3 

Barndom Voksen Gammel 
Kanskje mann eller kvinne Mann eller kvinne Kanskje mann eller kvinne 

  

Hans genderinndeling går ut på at  selv om man blir født biologisk gutt eller jente, har man, 

ifølge Lesick, ikke noen genderrolle i barndommen. Gender, hva det vil så å være kvinne eller 

mann, er noe som kommer i tenårene, når man når puberteten. Først da går man inn i rollen 

som mann eller kvinne, noe man bærer med seg inn i det voksne liv, fram til man blir gammel 

(Lesick 1997:35-36; Gilchrist 1997:43; 2004:9; Yilmaz 2005:250). Alderdom kan ha 

påvirkning på gender, da man, for eksempel, ved overgangsalder, ikke lenger kan bære fram 

barn, eller gjøre andre aktiviteter knyttet til gender. Alderdom svekker også mannens 

muligheter til å foreta genderspesifikke aktiviteter som, for eksempel, krig og arbeid assosiert 

med mannsrollen. Eldre menn blir mer hjemmeværende og utfører arbeider i hjemmet definert 

som ”feminint” arbeid  (Lesick 1997:36). 

 

I norrøne kilder, kan vi lese at eldre kvinner ble tillagt mer maskuline egenskaper, slik som 

”uavhengig” og ”sterk”. Dette gjaldt særlig enken, siden hun ikke lenger var underlagt sin far 

eller ektemann, og fordi hennes eventuelle sønner trolige var voksene og bortreist, eller for 

unge til å ha noen makt over henne (Jochens 1995:61). Landskapslovene viser også at kvinner 

hadde rett til å arv og å eie jord. Ved hjelp av arven etter ektemannen, hadde enken mulighet 

til å ansette hjelp. Eldre enker hadde derfor mer frihet og en sterkere posisjon i samfunnet og 
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ble beæret på samme måte som menn (Jochens 1996:106; 1995:61; Dommasnes 1979:95; 

Hillderdal 2009:78; Hedeager 2011:119). 

 

3.5 Æresbegrepet 

Ved studier av ”mandighet” og ”kvinnelighet” i jernalderen, kommer vi ikke utenom det 

norrøne æresbegrepet. I norrøn tid, var æresbegrepet en viktig del av samfunnet. Æren spilte 

stor rolle for individers status, og kan ses som en norm som styrer individers handlinger. 

Ifølge Preben  Meulengracht Sørensen kan æren i det norrøne samfunnet sammenlignes med 

”omdømme”, eller ”ettermæle” når det er snakk om døde personer (Sørensen 1995:14). Ære 

var noe man måtte opprettholde og gjøre seg fortjent til (Solli 2002:143; Sigurdsson 2008:86; 

Moen 2010:29-30), blant annet gjennom æreskamp. Under æreskamper konkurrerte to 

personer av samme sosial status, og målet var å utkonkurrere den andre, og selv klatre på 

rangstigen. Ære kunne også oppnås gjennom å delta i vikingferder, krigshandlinger eller 

idrettsstevner (Sigurdsson 2008:86). En mann som ikke kunne forsvare sin egen, eller 

familiens ære, var ingen mann (Solli 2002:143). I norrøn tid, var det flere måter en man kunne 

tape ansikt på. Dette var, for eksempel, å tape under kamp, feig oppførsel eller å bryte tabuer 

(Clover 1993: 8).  

 

Æresbegrepet kan deles inn i to typer:  den sosiale og den personlige. Den sosiale æren kan 

oppnås gjennom konkurranse ved andre, illustrert i eksempelet ovenfor. Dette gjaldt først og 

fremst for personer av høyere sosial status, slik som konger, høvdinger og storbønder. Blant 

mindre bønder og ”vanlige” folk, var den personlig ære mer gjeldende. Den gikk ut på å 

oppfylle de krav og regler som ble forventet av en i samfunnet på en god måte, uten å måtte 

konkurrere med andre (Sigurdsson 2008:87; Clover 1993:2). Æren kunne tapes gjennom 

ydmykelser (Quinn 2007:514; Solli 2002:143). For menn var det svært skambelagt å utføre 

arbeidet som var forbundet med kvinnen. Dette var arbeid som ble utført innenstokks. Altså 

arbeid som ble utført innenfor dørstokken, slik som matlaging og dyrestell. I motsetning til 

kvinnen, var mannens arbeidsområde utenstokks; utenfor dørstokken (Sigurdsson 2008:21; 

Moen 2010:9; Clover 1993:2).  

 

Menn som, for eksempel, bedrev kvinnearbeid, eller andre aktiviteter forbundet med kvinnen, 

kunne bli beskyldt for å være ergi. Ordet ergi ble opprinnelig brukt om menn som ”lot seg bli 

brukt som kvinner”, altså som den passive part, i seksuell sammenheng, og ble derfor sett på 
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som det verste skjellsordet i norrøn tid. Begrepet  har også blitt brukt i andre sammenhenger 

der menn har bedrevet aktiviteter forbundet med kvinnen. Ordet ergi kan derfor brukes om 

menn som oppfører seg ”umandig” (Solli 2002:140; 2008:195; Blain & Wallis 2000:396-401; 

Grambo 1991:133; Blain 2002:115-116; Gilchrist 2008:48; Heide: 168; Price 2002:211). 

 

Menn som ble anklaget for å være ergi, ble beskyldt for nid. Å beskylde noen for nid, er å 

krenke noens ære. Beskyldningene om nid gikk, for eksempel, ut på at menn lignet på 

kvinner, opptrådde i kvinnelige kjønnsroller eller forvandles til kvinne. Ble to menn beskyldt 

for å ha hatt seksuelt samkvem, ble begge kalt nidinger, men den som lot seg ”bruke som 

kvinne”, ble stemplet som den verste nidingen (Price 2002:212; Solli 2002:142; Clover 

1993:9). Nid ble på Island tolket som en like stor krenkelse som drap. Menn som ble beskyldt 

for nid, måtte forsvare sin ære, hvis ikke ble de sett på som feige. Personer uten ære, hadde 

ingen rettigheter i det norrøne samfunnet (Price 2002:212; Solli 2002:142).  

 

Det har blitt diskutert om kvinnen hadde ære eller ikke. Noen mener kvinnens ære var 

avhengig av mannens, og at det ikke var snakk om personlig ære hos kvinnene, men families 

ære. Andre mener at kvinnen kunne ha personlig ære. (Sigurdsson 2008:87). I islendersagaene 

vitnes det om at kvinner også kunne anklages for å være ergi fordi de opptrer mannhaftig. 

Sagaene gir noen eksempler på kvinner som kledde seg i mannsklær og drev med mannlige 

aktiviteter. Dette ble dog ikke sett like hardt ned på som menn som ble beskyld for nid. Selv 

Jotunkvinnen Skade bedrev aktiviteter forbundet med mannen, slik som å gå på ski og jakte. I 

motsetning til mannen, kunne kvinnen foreta ”mannlige” aktiviteter uten å miste sin 

”kvinnelighet” (Solli 2002:144), blant annet, arbeidsoppgaver utenstokks, i forbindelse med at 

mannen, for eksempel, var på vikingtokt. Mannen kunne derimot, som nevnt ovenfor, ikke 

utføre arbeidsoppgaver innenstokks (Sigurdsson 2008:21; Clover 1993:3).  

 

Å bli beskyldt for å være umandig, var der samme som å bli kalt svak. Eldre menn  ble ofte 

betraktet som svake og impotente i det norrøne samfunnet. Egil Skallegrimsson blir, i Sagaen 

om Ravnkjell Frøysgode, hånet av en trellkvinne for å være umandig på grunn av sin 

alderdom (Solli 2002:145). Clover (1993:12) foreslår at ”impotent” kan forsås som 

”umaskulin”, og kan brukes om både kvinner og menn (Clover 1993:12). At eldre menn ble 

sett på som æresløse og umandige, kan tolkes som at det tredje kjønn også kan ha eksistert i 

norrøn tid. Anders M. Rabben (2002:20) tar opp dette i sin avhandling, og mener derfor at 

æresbegrepet kun kan knyttes til gruppen ”voksne”. Dette kan igjen bety at menn over en viss 
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alder kunne bedrive aktiviteter forbundet med kvinnen, og er derfor meget relevant i min 

undersøkelse av forhistoriske genderroller. 

 

Flere hint om det tredje kjønn får vi i det norrøne diktet Hyndlejod. Der fortelles det om 

forskjellige folk som praktiserte seid. Dette var vaulur, oversatt som en kvinne som drev med 

seid, Vidol: en mann som drev med seid, og seidberendr. Seidberendr tolkes som verken 

kvinne eller mann, men et tredje kjønn som praktiserte seid (Solli 2008:197). Vi ser altså i de 

skriftlige kilder at gender- og queerteori kan være en relevant innfallsvinkel til å forstå det 

norrøne samfunn. 

 

Sammenfatning 

Med genderteori som teoretisk rammeverk, kan vi gå forbi den tradisjonelle kjønnstolkningen, 

hvor mannen er sett som den aktive aktør, og kvinnen den passive. Ved hjelp av queerteori s 

kan vi også ta tolkningen et skritt videre, og undersøke hva som faller utenfor de tradisjonelle 

kjønnsdelingsmønstrene. Jeg vil undersøke om Lesicks inndeling av kjønn i tre kategorier 

også kan ha vært gjeldene i norrøn tid. Dette vil i så fall åpne opp for nye tolkninger av det 

forhistoriske samfunnet, og gi en bedre forståelse av hvorfor jernspiddene opptrer i både 

manns- og kvinnegraver i en periode hvor menn skulle være menn, og kvinner skule være 

kvinner, og hvor menn assosiert med kvinnerelaterte aktiviteter, roller og gjenstander var 

svært tabubelagt.  
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Kapittel 4: Metode 

 

4.1 Metodisk tilnærming 

For å kunne diskutere hvilken funksjon jernspiddene kan ha hatt, og hvorfor de opptrer i både 

manns- og kvinnegraver, vil jeg i denne avhandling vil jeg foreta en analyse av jernspiddene 

og deres gravkontekst. 

 

Kanskje er de tidligere tolkningene av spiddenes bruksfunksjon foretatt etter tradisjonelle 

kjønnsdelings-mønstre. Et stekespidd kunne, for eksempel, tilhøre mannen, hvis vi ser det 

som en gjenstand brukt i kultisk sammenheng, da den kultiske lederen var mann. Vi kan, for 

eksempel, tenke oss at stekespidd ble brukt til steking av offerdyr (Bøgh- Andersen 1999). På 

den annen side, vil målestaver (i forbindelse med tekstilproduksjon) og volvestaver assosieres 

til kvinnen, da kvinnen tradisjonelt bedrev tekstilproduksjon (Gustin 2010), og volven som 

regel var kvinne (Price 2002). 

 

Jeg skal foreta en kritisk analyse av jernspiddene og deres kontekst, med vekt på typologi, 

geografi, kronologi og hvilke sosiale grupper de gravlagte tilhører. Deretter vil jeg drøfte min 

analyse i forhold til den tradisjonelle tolkningen.  

 

I analysen vil jeg undersøke om jernspiddene opptrer like hyppig i manns- og kvinnegraver 

gjennom hele perioden, eller om det skjer en endring over tid. Gikk spiddet, for eksempel, fra 

å være en typisk mannsgjenstand tidlig i perioden, til å bli en typisk kvinnegjenstand, eller 

omvendt? Hvis min analyse viser endring over tid, vil jeg studere hvorfor denne endringen 

skjer. 

 

Videre vil jeg studere spiddenes geografiske spredning i forhold til gender, for å undersøke 

om spiddene opptrer oftere i enten manns- eller kvinnegraver avhengig av geografisk område, 

samt hvorfor det eventuelt forekommer. 

 

Deretter vil jeg forsøke å belyse blant hvilke sosiale grupper spiddene opptrer. Ved å 

undersøke gravgodset i gravene med spidd, vil jeg forsøke å belyse hvilken sosial rolle de 

som fikk spidd med seg i graven kan ha hatt. Denne tolkningen vil jeg videre bruke til å 

belyse spiddenes funksjon, da visse samfunnsrolle også er ”genderoverskridere”. Det vil si 
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noen som skrider over/beveger seg utenfor gendergrensene. For eksempel en biologisk mann 

som ter eller kler seg som en kvinne en genderoverskrider. 

 

Avslutningsvis vil jeg studere spiddenes typologi i relasjon til kjønn. Kanskje eksisterer den 

ene typen oftere blant det ene kjønnet. Gjennom å studere typene i relasjon til gender, vil det 

være lettere å studere deres funksjon, og  belyse hvorfor de opptrer i den kjønnsspesifikke 

konteksten de gjør.  

 

Etter at jeg har foretatt min analyse av spiddene, vil jeg vurdere den i forhold til tidligere 

tolkninger av spiddene. Jeg vil undersøke om tidligere tolkninger er gjort på bakgrunn av 

tradisjonell genderinndeling, og om min analyse kan bidra til nye tolkninger av spiddene og 

deres funksjon. 

 

4.2 Skriftlige kilder og databaser  

Jeg vil i denne oppgaven referere til spiddene etter typer. Denne typeinnledningen har jeg 

hentet fra Susanne Bøgh-Andersens avhandling Vendel Och vikingtida stekspett –ej blott för 

köket ett redskap med anor från Homeros´tid fra 1999, hvor hun deler spiddene inn i fire 

typer. Bøgh-Andersens analyser, tolkninger og kart vil også bli studert og referert til. Det skal 

lages en oversikt over gravinnholdet i gravene med spidd, basert på informasjon hentet fra 

unimus.no. I de tilfeller hvor informasjon ikke er tilgjengelig på unimus, vil jeg benytte Jan 

Petersens verk Vikingetidens Redskaper fra 1951 for informasjon om noen av de norske 

gravene. I kapittel 5.6.2 vil jeg belyse spiddenes plassering i gravene. Igjen har jeg her hent 

informasjon fra Susanne Bøgh-Andersens 1999 og Vestlandske graver fra jernalderen av 

Haakon Shetelig fra 1912. 
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Kapittel 5: Presentasjon av materialet  

Materialet består av jernspidd fra merovinger- og vikingtid, år 550-1050 f.kr, fra Norge, 

Sverige, Danmark, Finland og Island. Til sammen er det 72 spidd. 50 fra Norge, 16 fra 

Sverige, 3 fra Danmark, 1 fra Finland, og 2 fra Island. Alt materialet er samlet i en katalog, 

produsert av Susanne Bøgh-Andersen: Vendel Och vikingtida stekspett –ej blott för köket ett 

redskap med anor från Homeros´tid, utgitt i 1999. Jeg kommer til å benytte denne katalogen i 

mitt arbeide, i tillegg til Jan Petersens utgivelse fra 1951 ved navn Vikingetidens Redskaper, 

som gir en representasjon av de norske spiddene.  

 

Vedlegg 1 viser en inndelingen av alle spiddene etter land, type, hvor de er funnet, kjønn og 

datering. Nummereringen av spiddene er hentet fra Susanne Bøgh-Andersens inndeling 

(Bøgh-Andersen 1999:88-90). Første kolonne i tabellen forklarer hvilket land spiddet er fra, i 

andre kolonne er spiddenes type oppgitt. Nummereringen har jeg lånt av Susanne Bøgh-

Andersen (1999), som har gitt hvert spidd et eget nummer. Under ”type funn” definerer jeg 

om funnet er løsfunn eller gravfunn, og under ”kjønn” oppgis det om spiddet er funnet i 

manns- eller kvinnegrav, eventuelt i dobbeltgrav. I den siste kolonnen er spiddets datering 

oppgitt. 

 

5.1.1 Løsfunn 

5 av spiddene er løsfunn. Dette er funn som er funnet utenom grav, og derfor ikke har noen 

gravkontekst.  

 

5.1.2 Ubestemt kjønn 

”Ubestemt kjønn” er graver som ikke kan kjønnsbestemmes. For eksempel, har Bøgh-

Andersen i sin oversikt over spiddene (1999), oppgitt spidd NO:I:7 som ”mann?”. I graven 

spiddet ble funnet, ble det, i tillegg til spidd, funnet øks, kniv, beslag, kleberkar, nagle, 

bronsering, og beslag av bronse (se vedlegg 2). Siden ingen av disse gjenstandene er 

kjønnsspesifikke, har jeg valgt å omtale denne graven som ”ubestemt kjønn”.  

 

Graven med spidd SE:IV:1 har tidligere blitt tolket som mannsgrav, da spiddet først ble tolket 

som spyd. Det har ikke blitt funnet (andre) våpen eller smykker i graven, men funn av nålhus 

i graven kan også tyde på at det kan ha vært en kvinnegrav. Susanne Bøgh-Andersen kaller 
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graven for en trolig mannsgrav (Bøgh-Andersen 1999:70-71), men jeg velger å sette den som 

”ubestemt”.  

5.2 Typologi 

I sin avhandling fra 1951, delte Jan Petersen de norske jernspiddene inn i tre typer (Petersen 

1951). Susanne Bøgh-Andersen bygget videre på denne inndelingen i sin avhandling fra 1999, 

hvor hun også kategoriserer de svenske, danske, finske og islandske spiddene. Hun deler den 

tredje typen spidd i to hovedgrupper, og legger til en fjerde type. (Bøgh-Andersen 1999).  

I dette avsnittet vil jeg gi en kort oversikt over de forskjellige typene. Jeg vil legge vekt på 

typologi i oppgaven, da de forskjellige typenes tolkninger vil være relevant for min 

kommende analyse. 

 

Type I: Gaffelformede spidd (Fig. 1) 

Jan Petersen viser til 19 spidd av type 1. De består av to klør, med et håndtak som har vært 

omsluttet av, eller stukket inn i et treskaft. Denne typen spidd er  32-48 cm langt (Bøhg-

Andersen 1999:44).  

	
Figur 1. Eksempel på spidd av type I. Avbildet: spidd NO:I:2. Foto: Unimus.no 

 

Type II: Enkle spidd (Fig. 2) 

Type 2 er en enkel jernstang med firesidet tverrsnitt, ofte tilspisset i enden. Spiddene varier i 

lengde, det lengste som er funnet er 96.5 cm, og det korteste er 36.8 cm (Petersen 1951:425-

426). 
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Figur 2. Eksempel på type II. Avbildet: NO:II:8. Foto: Unimus.no 

 

Type III: Spidd med eget håndtak (Fig. 3 & 4) 

Den tredje typen har håndtak som er avgrenset oventil og nedentil med kubiske knopper, eller 

med tykke, sylindriske skiver, som kan være avrundet. Håndtaket er ofte omgitt av vridde 

jerntråder. Disse trådene buler ut i en bue fra midten. På den øverste skiven, hadde spydet en 

løs ring som det kunne henges opp i. Det finnes to hovedgrupper av type 3-spiddene. Den ene 

har de vridde jerntrådene rundt håndtaket, den andre gruppen har ikke det. Den vanligste 

formen er spidd med jerntråder rundt håndtakene (Petersen 1951:426-428). Bøhg-Andersen 

kaller spiddene med jerntråder for gruppe M, og de uten jerntråder for gruppe U. Det korteste 

spiddet er 67 cm og det lengste er  92 cm (Bøhg-Andersen 1999:48). 

 

	
Figur 3. Eksempel på spidd av type III M. Avbildet: spidd NO:III:14. Foto: Unimus.no. 
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Figur 4. Eksempel på spidd av type III U. Avbildet: spidd NO:III:4. Foto: Unimus.no. 

 

Type IV: Spydformet spidd (Fig 5) 

Det finnes kun fire spidd av type IV. To er løsfunn, funnet i nærheten av Lund i Skåne (Bøgh-

Andersen 1999:85), mens de to andre er funnet i graver (Bøgh-Andersen 1999:56). Spiddene 

av type IV er utformet som et spydd. Det har vridd ten og mothaker (Bøgh-Andersen 

1999:52-53, 85).  Lengden på spiddet varierer fra 33-100 cm (Bøgh-Andersen 1999:90).  

 

	
Figur 5. Eksempel på type IV. Avbildet: spidd DK:IV:1. Foto: natmus.dk. 

 

5.3 Geografisk utbredelse 

Spiddene er funnet i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland. Nedenfor kommer en 

oversikt spiddenes geografiske utbredelse. Vedlegg 1 viser også typologi og kjønnsinndeling. 
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Norge 

	
Figur 6. Antall funn i de forskjellige fylkene i Norge.  Etter Bøgh-Andersen 199: Fig. 4-3. 

 

Det har til sammen blitt funnet 51 spidd i Norge, men kun 49 er markert på kartet (fig. 6), 

siden to av spiddene er løsfunn med ukjent funnsted. Kartet viser at flertallet av spiddene  i 

Norge har blitt funnet i Sogn og Fjordane på vest-landet. 

 

Sverige 

	
Figur 7. Funnsteder Sverige. Etter Bøgh-Andersen 1999: fig.5-1. 
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Det har til sammen blitt funnet 16 spidd i Sverige. Flertallet (10 av 16), er funnet i Uppland. 

(Se fig. 7). 

 

Øvrig Norden 

Det har til sammen blitt funnet sju spidd i Danmark, Finland og Island. Fra Danmark 

eksisterer tre spidd. Ett er funnet på Sjælland og to i Nordjylland. På Island har det blitt funnet 

tre spidd, ett i Stærri Árskógur i nord, og to i Álaugarey i øst. I Finland har det kun blitt 

funnet ett spidd, i Pukkila-Isokyrö i vest.   

 

5.4 Datering 

De fleste spiddene, foruten løsfunn, er funnet i rikt utstyrte graver. Spiddene er datert etter 

gravkontekst. Noen av spiddene er datert til ett spesifikt århundre, mens andre har en bredere 

datering, satt til et tidsrom over 300 år. Jeg velger derfor å dele de inn i to perioder, 

merovingertid og vikingtid, år 600-700 og år 800-1000. 3 av spiddene kan ikke dateres. Dette 

er: NO:III:2, NO:III:19 og NO:III20. 

 

5.5 Kjønnsbestemmelse  

Spiddene er funnet i rikt utstyrte graver som vitner om høy status hos den avdøde. 

Tradisjonelt har, blant annet, smykker og tekstilredskaper blitt tolket som typiske 

kvinnegjenstander, mens våpen- og smedgjenstander har blitt tolket som typiske 

mannsgjenstander. I gravene spiddene har blitt funnet i, har det også blitt funnet slike 

kjønnsspesifikke gjenstander, og det er på bakgrunn av dette at gravene er kjønnsbestemt 

(Bøgh-Andersen 1999:102-106) 

 

5.6 Gravkontekst 

I dette avsnittet vil jeg undersøke hvilke andre gjenstander som er lagt i gravene hvor spidd 

forekommer, siden gravkonteksten kan si noe om hvem den gravlagte var. Ved å undersøke 

de andre gjenstandene som er lagt med spiddene, vil jeg kanskje også få en bedre forståelse av 

spiddenes funksjon i de enkelte gravene.  
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5.6.1 Andre funn i de norske gravene  

Vedlegg 2 viser en oversikt over alle funnene i de norske gravene. Informasjonen er hentet fra 

unimus.no. 

 

5.6.2 Funn i de svenske grensene 

Vedlegg 4 viser e alle funnene i de svenske gravene. Informasjonen er hentet fra Susanne 

Bøgh-Andersens katalog fra 1999. 

 

Sammenfatning  

I dette kapittelet har jeg presentert 72 jernspidd funnet i Norge, Sverige, Danmark, Island og 

Finland fra perioden 600-1000. Jeg har studert hvert enkelt spidd, med fokus på gravkontekst, 

datering, funnsted og den gravlagtes kjønn. Både kvinne- og mannsgravene spiddene er 

funnet i er rikt utstyrte graver, med våpenutstyr, smykker, kjøkkenutstyr, smedredskaper, osv. 

Felles for de fleste gravene er også at de er funnet i kystområder, med størst konsentrasjon i 

Sogn og Fjordane i Norge og Uppland i Sverige. Kort oppsummert: Det er generelt flest funn 

i perioden 800-100. Flertallet av disse funnene er av type III og dominerer i kvinnegraver.  

 

5.6.2 Spiddenes plassering i graven 

I dette avsnittet vil jeg undersøke hvor i gravene spiddene er plassert.  Jeg vil da undersøke 

spiddenes plassering i forhold til andre gjenstander, samt den døde.  Hvis spiddene er plassert 

med andre gjenstandskategorier, som for eksempel, kjøkkengjenstander, kan dette peke i 

retning mot at spiddene ble brukt til stekespidd. Spiddenes plassering i relasjon til den døde, 

kan gi en indikasjon på forholdet avdøde hadde til spiddet, som igjen kan belyse spiddets 

funksjon. Jeg vil studere et utvalg av spiddene, hvor gravkontekst er kjent.  

 

Spiddenes plassering blant type I 

 

Spidd NO:I:15 

(Sårheim i Sogn og Fjordane, mannsgrav) 

Gravgodset ble funnet samlet i søndre del av graven. Spiddet lå sammen med diverse våpen, 

praktiske redskaper, som fil og saks, samt en stekepanne (Bøgh-Andersen 1999:45). 
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Spidd SE:I:1 

(Vendel, mannsgrav) 

Den døde ble trolig gravlagt i båt, det var dog bare klinknaglene igjen. Den døde ble gravlagt 

med hodet mot nordøst. Ved den dødes venstre side lå det to sverd, mens over hodet hadde 

han en hjelm, og ved føttene lå et glassbeger. I fremre del av båten, var det plassert flere dyr, 

blant annet, hester, hunder og gås, samt praktiske redskaper. Spiddet var plassert over ryggen 

på den ene hesten (Bøgh-Andersen 1999:63-64).  

 

Spiddenes plassering blant type II 

 

Spidd SE:II:1 

(Vendel, mannsgrav) 

Den døde var gravlagt i båt. Mannen var plassert i bakre del av båten, med hodet i nordøst. 

Sammen med mannen, ble det funnet fragmenter av brynje og skjold. Litt lenger ut fra 

mannen, fantes diverse våpen, som sverd og spydspiss, samt praktiske redskaper som saks og 

kniv. Midt i skipet, mot babord, lå spiddet. Ved spiddete lå en hammer og en kjetting. Foran å 

båten sto en stor jernkjele med et bissel i.  

 

SE:II:2 

(Valsgärde, mannsgrav) 

Dette er en båtgrav, hvor den døde ble funnet i bakre del av båten, med diverse våpen, 

drikkehorn og treskåler plassert rundt seg. I forskipet var det plassert diverse 

kjøkkenredskaper og lengst frem i stavnen, lå spiddet, sammen med en ildtang og en 

stekepanne (Bøgh-Andersen 1999:64-65).  

 

SE:II:3 

(Valsgärde, mannsgrva) 

Dette er også en båtgrav, hvor den døde ble plassert i båtens akter. Midt i båten ble det funnet 

en hjelm og diverse praktiske redskaper, mens i stavnen, ble spiddet funnet sammen med en 

bronsekjele, ildstål og et skrin.  

 

Spiddenes plassering blant type III 
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Spidd NO:III:13 

(Myklebostad, kvinnegrav) 

Det meste av gravgodset, inkludert kjøkkengjenstander, var fordelt utover det nordlige 

halvdelen av graven, mens spiddet lå for seg selv i den østlige delen (Se fig. 8) (Shetelig 

1912:189; Bøgh-Andersen 1999:49-50).  

 
Figur 8. Viser gravinnholdet i en kvinnegrav fra Myklebostad, hvor spidd NO:III:13 ble funnet. Etter 

Bøgh-Andersen 1999, figur 4-9.  

 

Spidd NO:III:21 

(Kaupang, kvinnegrav) 

Spiddet ble funnet under en båtgrav. Over spiddet var det plassert en stor stein. I graven lå 

også en bronsebolle med inskripsjoner og en hund med avkappet hode (Blindheim, 

Heyerdahl-Larsen og Ingstad 1999:27).  

 

Spidd SE:III:1 

(Birka, kvinnegrav) 

Spiddet var plassert på den dødes kropp, rett nedenfor midjen, ved kvinnens hånd. Kanskje 

var spiddet også plassert i kvinnenes hånd (se figur 9). Dette tyder på at spiddet skal ha vært 

lett tilgjengelig for den avdøde kvinnen (Price 2002:128-130).  
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Figur 9. Rekonstruksjon av grav Bj. 660 fra Birka, hvor spidd SE:III:1 ble funnet. Illustrert av 
Þórhallur Þráinsson. Etter Price 2002: fig. 3.5. 

 

Spidd SE:III:2 

(Birka, dobbelgrav) 

De gravlagte, som var en mann og en kvinne, ble trolig gravlagt sittende oppå hverandre. 

Spiddet ble funnet liggende på gulvet, bak de gravlagte. Trolig kan spiddet opprinnelig 

plassert inntil kammerveggen, men falt over og havnet på gulvet (Price 2002:132-135).  

 

Spidd SE:III:3 

(Kvinnegrav, Birka) 

Dette var et gravkammer for en kvinne som trolig ble gravlagt sittende. Spiddet var plassert 

over kvinnens fang, spiddets håndtaket pekende mot den nordre kammerveggen. Spiddets 

andre ende pekte ned mot gulvet og ned i et trespann som var plassert ved kvinnenes høyre 

side (Price 2002 140).  

 

 



	 35	

Spidd SE:III:4 

(Klinta, dobbeltgrav) 

Begge individene ble kremert og gravlagt i forskjellige urner. Sammen med urnen med 

kvinnenes aske, ble flere gjenstander satt ned i graven, mens spiddet var plassert horisontalt 

på toppen (Price 2002:142-144). 

 

Sammenfatning  

Av type I har jeg kun to eksempler. Spidd NO:I:5 virker ikke til å ha blitt skilt fra resten av 

gravgodset. Siden spidd SE:I:1 ble funnet på en hest, kan dette tolkes som at det er en 

sammenheng mellom spiddet og offerdyret. Kanskje viser dette til at spiddet ble brukt i 

forbindelse med kult. Felles for type II-spiddene er at den avdøde og spiddet i alle eksemplene 

illustrert ovenfor, er gravlagt i hver ende av graven, hvor spiddet er plassert sammen med det 

som virker å være, tilfeldige gjenstander. Blant type III er det to mønstre som går igjen. I flere 

av gravene er spiddene plassert i kontakt med den dødes kropp. Dette er tilfelle for spidd 

SE:III:1 og SE:III:3. Disse spiddene er enten plassert i de dødes hånd, eller lagt  på den dødes 

fan. Kanskje var også dette spiddet opprinnelig plassert i den døde kvinnens hånd. Price 

mener spiddene kan være plassert i hendene til de døde kvinnene for at de skal ha lett tilgang 

til dem (Price 2002:130). I andre tilfeller, er spiddene plassert for seg selv, verken i nærheten 

av de døde, eller annet gravmateriale, slik som spidd NO:III:13 fra Myklebostad, som ikke er 

plassert romlig sammen med kjøkkenredskapet i graven, men for seg selv i andre enden av 

graven. Spidd SE:III:2 fra Birka er også plassert for seg selv, bak de avdøde, trolig lent inntil 

veggen. Et tredje eksempel på spidd som er plassert for seg selv i graven, er spidd NO:III:21 

fra Kaupang. Her er ikke bare spiddet plassert for seg selv, det er også plassert under en stein. 

Vi ser enten at spiddene i gravene er plassert nær den døde, eller uten kontakt med verken den 

døde eller resten av gravmaterialet.  
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Kapittel 6: Analyse 

 

For å få en bedre forståelse av spiddenes funksjon, og få innblikk i hvorfor de opptrer i både 

kvinne- og mannsgraver, vil jeg i dette kapittelet vil jeg studere deres typologi, geografiske 

spredning og eierforhold 

 

Det er fem spørsmål jeg ønsker å belyse. Dette er som følger: 

 

1. Opptrer jernspiddene like hyppig i manns- og kvinnegraver gjennom hele perioden?  

2. Hvordan er spiddenes geografiske spredning i relasjon til kjønn?  

3. Er typene kjønnsspesifikke? 

4. Hos hvilke sosiale grupper opptrer spiddene?  

 

Relevant for alle spørsmålene er om det kan spores endringer fra merovingertid til 

vikingtid.  

6.1 Kjønnsfordelingen av spiddene  

I dette avsnittet vil jeg undersøke om spiddene opptrer like hyppig i manns- og kvinnegraver 

gjennom hele perioden, eller om det skjer en endring over tid.  Hvis spiddene kan relateres til 

kjønn, kan dette gjøre det enklere å forstå deres funksjon.  

 

Tabell 2. Fordelingen av spidd i kvinne- og mannsgraver i merovinger- og vikingtid. 

Merovingertid Vikingtid 
 Antall Prosent  Antall Prosent 

Mann 8 73% Mann 15 25.4% 
Kvinne 1 9% Kvinne 32 54.2% 

Ubestemt 2 18% Ubestemt 12 20.3% 
Totalt  11  Totalt 59  

	
Tabell 2 viser  at det eksiterer totalt 73 spidd fra hele perioden, altså merovinger- og vikingtid. 

33 av alle spiddene er funnet i kvinnegraver og 23 er funnet i mannsgraver. Graver som ikke 

er kjønnsbestemt, løsfunn eller dobbeltgrav, kategoriseres her som ”ubestemt”. Dette tilsvarer 

17 spidd. Tre av spiddene kan ikke dateres. Hvis vi  ser på fordelingen av spiddene  som kan 

dateres i de to periodene, ser vi at det er totalt 11 spidd fra merovingertid og 59 spidd fra 

vikingtid. I merovingertid er 8 av spiddene funnet i mannsgraver, mens 1 spidd er funnet i 

kvinnegrav. Fra vikingtid er det totalt 59 spidd som kan dateres. 15 er funnet i mannsgraver 

og 32 er funnet i kvinnegraver.  
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Det er dermed generelt få funn fra merovingertid. Et klart flertall av spiddene  fra denne 

perioden er funnet i mannsgraver. Ved overgangen til vikingtid ser vi en økning i antall spidd, 

men også en endring i eierforhold, da størst antall spidd fra vikingtid opptrer i kvinnegraver.  

	

6.2 Spiddenes geografiske spredning i relasjon til kjønn 

I dette avsnittet vil jeg undersøke spiddenes geografiske spredning i relasjon til kjønn. Dette 

for å undersøke om spiddene opptrer oftere i kvinne- eller mannsgraver i de de forskjellige 

geografiske områdene.  

 

Av vedlegg 1 fremgår det at det i Norge er funnet totalt 51 spidd. 16 er funnet i mannsgraver 

og 25 i kvinnegraver. 10 er ubestemt. I Sverige er det totalt funnet 16 spidd. 5 spidd er funnet 

i mannsgraver, 5 er funnet i kvinnegraver, og 6 spidd er ubestemt. I Danmark er det finnet tre 

spidd. Ett er funnet i kvinnegrav, ett i mannsgrav og det tredje er løsfunn. På Island er det 

funnet to spidd. Begge er funnet i kvinnegraver. Fra Finland eksisterer ett spidd, det er funnet 

i en mannsgrav.  

 

I Norge er flertallet av spiddene altså funnet i kvinnegraver. I Sverige er det en jevn fordeling 

blant kjønnene. I de resterende landene er det vanskelig å si noe om kjønnsfordelingen på 

grunn av få funn. 

 

6.2.1 Spiddenes geografiske spredning i relasjon til kjønn i de to periodene 

I dette avsnittet vil jeg undersøke om resultatene fra avsnittet ovenfor er relevant for 

begge periodene, eller om spiddenes geografiske spredning i relasjon til kjønn er 

forskjellig i merovinger- og vikingtid.  
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Merovingertid 

	
Figur 10. Den geografisk spredning av spiddene, fordelt på kjønn, i perioden 600-700. 

 

Av figur 10 fremgår det at i Sverige og Finland er spiddene funnet utelukkende i mannsgraver 

i perioden i merovingertid. I Norge har ett spidd blitt funnet i kvinnegrav og to i dobbeltgrav. 

Danmark og Island vises ikke i grafen fordi det ikke har blitt funnet spidd i disse landene fra 

denne perioden.  

Vikingtid 

 

	
Figur 11. Geografisk spredning av spiddene, inndelt etter kjønn i perioden 800-1000. 
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Figur 11 viser at det til sammen har blitt funnet 42 spidd i de norske gravene, 12, i de svenske 

gravene, tre i de danske og to i de islandske. Grafen (figur 11) viser også at spiddene er 

dominerende i  kvinnegraver i Norge i perioden 800-100. I Sverige ser vi også en økning i 

antall spidd i kvinnegraver, sammenlignet med perioden 600-700. Finland er ikke representert 

i grafen fordi det ikke eksisterer noen finske funn fra denne perioden.  

 

Figur 10 og 11 viser altså at i Norge går spiddene fra å være dominerende i mannsgraver i 

merovingertid, til å bli dominerende i kvinnegraver ved overgangen til vikingtid. I Sverige er 

det ingen funn i kvinnegraver i merovingertid, mens i vikingtid opptrer spiddene jevnt blant 

kjønnene.  I motsetning til i merovingertid, ser vi også at spiddene opptrer i kvinnegraver i 

Danmark og Island i vikingtiden.  

6.3 Typologi i relasjon til kjønn 

I dette avsnittet vil jeg se på kjønnsfordelingen av de forskjellige spiddtypene. Dette for å 

undersøke om spesifikke spiddtyper er kjønnsspesifikke. Jeg vil også undersøke om 

typologien i relasjon til kjønn er konstant i både merovinger- og vikingtid, eller om dette 

eventuelt endres over tid.  

 

Tabell 3. Antall spidd av hver type relatert til kjønn. 

 Type I Type II Type III Type IV 
 Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 

Mann 14 63.6% 4 26.6%% 5 15.6% 0 0% 
Kvinne 5 22.7% 7 46.6% 20 62.5% 1 25% 

Ubestemt 3 13.6% 4 26.6% 7 21.8% 3 75% 
Sum 22  15  32  4  

Antall totalt: 73 
 

Av tabell 3 fremgår det at det at type I opptrer oftest i manns-graver, mens type II opptrer 

jevnt blant begge kjønnene. Type III skiller seg ut, da et klart flertall av spiddene av type III 

er funnet i kvinnegraver. Av type IV er det vanskelig å si noe om kjønnsfordelingen, da tre av 

fire spidd er funnet er ubestemt.  

 

6.3.1 Typologi i relasjon til kjønn i de to periodene 

I dette avsnittet vil jeg undersøke om kjønnsfordelingen av de forskjellige typene er lik i 

begge periodene, eller om dette endrer seg over tid.  
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Merovingertid 

 

	
Figur 12. Kjønnsfordelingen av de forskjellige typene i perioden 600-700. Med ”ubestemt” menes 

graver som ikke er kjønnsbestemt, løsfunn og dobbeltgraver. 

 

Av figur 12 går det fram at det ikke er en jevn kjønnsfordeling mellom spiddtypene i 

merovingertid, da åtte av elleve spidd er funnet i mannsgraver. Kun ett av spiddene er funnet i 

kvinnegrav, dette er av type III.  

 

Vikingtid 

 

 
Figur 13. Kjønnsfordelingen av de forskjellige typene i perioden 800-100. Med ”ubestemt” menes 

graver som ikke er kjønnsbestemt, løsfunn og dobbeltgraver. 
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Av fig. 13 fremgår det at type I er dominerende i mannsgraver, mens type II kun forekommer 

i  kvinnegraver og ”ubestemt”. Type III er overlegen i kvinnegraver. Siden det kun 

forekommer fire spidd av type fire, og tre av dem er løsfunn, er det vanskelig å si noe om 

kjønnsfordelingen av type IV.  

 

Det generelle mønsteret viser dermed at spiddene dominerer i mannsgraver i merovingertid, 

og i kvinnegraver i vikingtid. Hvis vi tar for oss typene, kan vi si at type IV er kjønnsnøytral, 

da tre av fire funn av denne typen er ubestemt. Type I vil jeg derimot relatere til mannen. Selv 

om spiddene dominerer i kvinnegraver i vikingtiden, øker allikevel funn av spidd av type I i 

mannsgraver i denne perioden. Type II og III vil jeg relatere til kvinnen. Særlig type III da et 

klart flertall av denne typen er funnet i kvinnegraver.  

 

6.4 Gravgjenstandene i de norske og svenske gravene  

Som vist i kapittel 2, skal man være kritisk til tolkning av  gravmaterialet som representativt 

for den gravlagtes sosiale liv og rolle i samfunnet. Men for å få en bedre forståelse av 

spiddenes funksjon og kjønnstilhørighet, er det allikevel interessant å se gravgodset i relasjon 

til spiddene. Jeg vil undersøke hvilke andre gjenstander som befant seg i gravene. Jeg vil 

undersøke om de andre gjenstandene i gravene kan kjønnsrelateres. Det er også interessant å 

belyse om de norske og svenske gravene inneholder de samme gjenstandene, og om 

gjenstanden kan relateres til samme kjønn i begge landene. Jeg velger å kun undersøke 

gravkonteksten til de norske og svenske gravene, siden det er få funn fra de resterende 

landene, og fordi gravkonteksten til flere av disse spiddene er ukjent. Før jeg kan ta fatt på 

denne undersøkelsen, er det relevant å definere gjenstandskategorier. 

 

6.4.1 Definisjon av gjenstandskategorier 

Under vil jeg definere hva som menes med de forskjellige gjenstandskategoriene. Jeg vil 

definere kjøkkengjenstander som gjenstander som kan brukes til å tilberede eller oppbevare 

mat med/i. Under denne kategorien velger jeg å plassere kar, gryter, stekepanne, skåler, 

stekespidd, øse og glass. Ringer, nåler osv som bæres på kroppen, eller er festet til klær, 

velger jeg å definere som smykker. Under denne kategorien går fingerringer, armringer, 

ringspenner, hengesmykker, draktnåler og perler. Redskaper til ull- og tekstilproduksjon er 

gjenstander som brukes til å fremstille tekstiler, som nåler, vevsverd og snellehjul. 
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Redskaper velger jeg å definere som gjenstander som kommer til nytte i hverdagslivet, samt 

smedredskaper. Slik som kniv (jeg velger å ikke definere kniv som våpen, men som et 

praktisk redskap, da den kan ha flere funksjoner, blant annet, innen tekstilproduksjon og 

matlaging), saks, nøkler, ljå, sag, bryne og jordbruksgjenstander, samt gjenstander relatert til 

smeden, som for eksempel, ambolt, hammer og jernten. Med våpen mener jeg sverd og 

skjold. Selv om skjold ikke er ett våpen i seg selv, blir det brukt i sammenheng med krig og 

vold, hvor våpen benyttes, jeg velger derfor å sette det under kategorien ”våpen”. 

Handelsgjenstander er gjenstander som kan knyttes til handelsaktiviteter. Slik som vekter, 

mynter og vektlodd. Smedgjenstander er gjenstander brukt/etterlatt av smeden. For eksempel 

ambolt, hammer, ildtang og slagg.  Jeg vil definere båttilknyttede gjenstander som rester 

etter treverk fra båt og båtnagler.  

 

Gjenstander som faller utenfor gjenstandskategoriene ovenfor 

Det er flere gjenstandskategorier som går igjen i både de norske og de svenske gravene som 

jeg, av ulike grunner, velger å ikke plassere under en av gjenstandskategoriene ovenfor.  

   

Jeg velger å ikke plassere øksen under noen av kategoriene ovenfor, siden øks er en gjenstand 

med flere bruksområder. Den kan både være et praktisk redskap, brukt til vedhugging, men 

det kan også være et våpen eller brukt i kultiske sammenhenger. Jeg velger heller ikke å 

definere leirkar som kjøkkenredskaper, siden de også ble brukt til å oppbevare brente bein i 

ved gravlegging. Selv om flere av gravene inneholder drikkehorn velger jeg å ikke plassere 

dette under en av gjenstandskategoriene ovenfor. Grunnen til det er at drikkehornet også kan 

flere bruksområder, da det både kan være brukt i kultiske sammenhenger, men også defineres 

som en kjøkkengjenstand som en drikkebeholder.  

 

6.4.2 De norske gravene 

Av vedlegg 2 framgår at de norske gravene er rikt utstyrt. Smykker er forbeholdt 

kvinnegraver, og våpen er forbeholdt mannsgraver. Av til sammen 51 norske spidd, er flere 

løsfunn, funnet i dobbeltgraver eller ubestemt. I denne undersøkelsen er jeg kun interessert i 

gravene som kan relateres til menn og kvinner, og hvor gravinnholdet er kjent. Dobbeltgraver, 

løsfunn og ubestemte er derfor ikke en del av undersøkelsen. Av kjønnsbestemte graver med 

dokumentert gravinnhold eksiterer 39 graver, hvis vi regner med grav NO:III:12, hvor 
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katalogtekst mangler, men hvor gravgods er kjent gjennom bilde (se vedlegg 3). Smykker og 

våpen er ikke med i tabellene, siden dette er hva gravene er kjønnsbestemt etter.  

 

Tabell 4. Oversikt over antall funn av forskjellige gjenstandskategorier i Norge. 

Norge 
 M K Sum 
Kjøkkenredskaper 6 17 23 
Tekstilproduksjon 1 17 17 
Praktiske red. 14 21 35 
Handel 2 2 4 
Antall spidd i båtgraver 0 3 3 

 

 

Av tabell 4 fremgår at 23 graver inneholder kjøkkengjenstander. 17 av disse er kvinnegraver 

og seks er mannsgraver. Det vil si mer en dobbelt så mange funn av kjøkkengjenstander i 

kvinnegraver enn i mannsgraver. Tre av spiddene er funnet i båtgraver. NO:II:7 og NO:II:8 er 

funnet i samme grav. Begge båtgravene er kvinnegraver. Praktiske redskaper opptrer i de 

fleste gravene, like hyppig i både kvinne- og mannsgraver. Gjenstander tilknyttet 

tekstilproduksjon er funnet i 17 kvinnegraver og i en mannsgraver. Fire av gravene inneholdt 

gjenstander knyttet til handel, to er mannsgraver og to er kvinnegraver. Av gjenstander under 

kategorien ”praktiske redskaper” kan nøkkelen nevnes. Totalt opptrer nøkler i 13 av gravene, 

samtlige er kvinnegraver (se tabell 5).  

 

 

Tabell 5. Fordeling av antall nøkler funnet blant forskjellige spiddtyper i kvinnegraver fra Norge. 
Type I II III 

Antall nøkler 3 4 6 
Sum 13 

 

Tabell 5 viser at nøkler eksiterer i flere av kvinnegravene, blant samtlige spiddtyper. Jeg vil 

komme tilbake til nøkler og dens tilknytning til kvinnens rolle i tolkningskapitlet. 

 

Foruten smykker og våpen, er det to gjenstandskategorier som kan kjønnsrelateres, begge til 

kvinnen: kjøkkengjenstander og gjenstander relatert til tekstilproduksjon. Kjøkkengjenstander 

er funnet i dobbelt så mange kvinnegraver som i mannsgraver, mens gjenstander knyttet til 

tekstilproduksjon er, med ett unntak, funnet utelukkende i kvinnegraver. Våpen er den eneste 

gjenstanden som kan relateres til mannen. De resterende gjenstandskategoriene opptrer like 
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hyppig blant begge kjønnene.  

 

Merknader 

Grav NO:III:21 er oppført som kvinne, selv om den er en del av en av båtgrav med minst tre 

individer. Grunnen til at den er definert som en kvinnegrav og ikke dobbelgrav, er at de tre 

individene er gravlagt i forskjellige ender av båten, omgitt av gravgods som virker å være 

tiltenkt hver enkelt.  

 

6.4.3 De svenske gravene 

Av vedlegg 4 fremgår det at de svenske gravene, i likhet med de norske, er rikt utstyrt. 

Smykker er også her forbeholdt kvinnegraver, og våpen mannsgraver. Av totalt seks 

båtgraver, er fem mannsgraver, mens den sjette er dobbeltgrav. Båtgraver kan derfor relateres 

til mannen. Ti av de svenske gravene inneholder kjøkkenredskaper. Fire kvinnegraver, fire 

mannsgraver og to dobbeltgraver. Kjøkkenredskaper kan altså ikke relateres til kjønn, da det 

opptrer like hyppig i både kvinne- og mannsgraver. Av de 13 gravene som er kjønnsbestemt, 

inneholder alle, både kvinne- og mannsgraver, praktiske redskaper. To av disse 

kvinnegravene inneholder nøkler. Gjenstander knyttet til tekstilproduksjon er kun funnet i to 

av gravene. Den ene er dobbeltgrav og den andre ubestemt. Det er derfor ikke mulig å relatere 

denne gjenstandskategorien til kjønn i Sverige. Hesteutstyr er også funnet i både manns- og 

kvinnegraver, med fire funn i mannsgraver, to i kvinnegraver og ett funn i dobbeltgrav. Når 

det kommer til gjenstander som kan relateres til handel, er det kun funnet en vekt i Sverige, 

den er funnet i en kvinnegrav. Jeg har også valgt å plassere mynter som gjenstander relatert til 

handel. Mynter er funnet i fire graver; to dobbeltgraver, en mannsgrav og en kvinnegrav. 

Derfor kan heller ikke denne gjenstandskategorien relateres til kjønn. 

 

Tabell 6. Oversikt over antall funn av forskjellige gjenstandskategorier i Sverige 

Sverige 
 M K Sum 
Kjøkkenredskaper 5 4 9 
Tekstilproduksjon 0 0 0 
Praktiske red. 5 5 10 
Handel 1 2 3 
Antall spidd i båtgraver 5 0 5 

 

Foruten smykker og våpen, som gravene er kjønnsbestemt på bakgrunn av, er det kun 

gravlegging i båt som kan kjønnsrelateres i Sverige. De andre gjestandskategoriene nevnt 
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ovenfor eksisterer like ofte i både kvinne- og mannsgraver, mens båtgravlegging er 

utelukkende, foruten en dobbeltgrav, tilegnet mannen.  

 

Sammenfatning 

Felles for de norske og svenske graven er at begge er rikt utstyr.  Det er også flere likheter når 

det kommer til gjenstandskategorier. Smykker er en fellesnevner for kvinnegraver, og våpen 

for mannsgraver.  Både de norske og svenske gravene har lik fordeling av praktiske redskaper 

og hesteutstyr i kvinne- og mannsgravene. Kjøkkengjenstander opptrer både i kvinne- og 

mannsgraver i både Norge og Sverige, men i Sverige er fordelingen lik blant kjønnene, mens i 

Norge dominerer kjøkkengjenstandene i kvinnegraver. Det som skiller de norske gravene fra 

de svenske, er at flere av de svenske gravene er båtgraver. Vi vet at 6 av totalt 16 svenske 

graver, altså 37.5%, er båtgraver, mens kun 2 av de norske gravene er båtgraver. Det vil si 

3.9%. Det interessant er dog at båtgraver i Sverige er, foruten en dobbeltgrav, utelukkende 

mannsgraver mens i Norge er samtlige båtgravene kvinnegraver.  

6.5 Gravinnhold relatert til typer  

I dette avsnittet vil jeg undersøke om det er forskjell på gravgodset blant de forskjellige 

typene. Jeg vil da belyse om en gjenstandskategori (definert ovenfor) opptrer oftere blant en 

type enn andre. Jeg vil lage en oversikt over antall graver som inneholder hver 

gjenstandskategori. Videre vil jeg undersøke om det er forskjell på norske og svenske 

gravene. Målet er å undersøke om det finnes en relasjon mellom type og gjenstander. Dette vil 

kanskje gjøre det lettere å tolke spiddenes funksjon, samt forklare de gravlagtes sosiale rolle.  

 

Tabell 7. Oversikt over antall graver med de forskjellige gjenstandsgruppene. 

Norge 
 Type I Type II Type III 

M K M K M K 
Kjøkkenredskaper 5 2 0 5 0 10 
Tekstilproduksjon 1 3 0 3 0 11 

Praktiske red. 11 3 1 5 2 13 
Handel 1 1 0 0 1 1 

Antall spidd i båtgraver 0 0 0 2 0 1 
Sverige 

 Type I Type II Type III 
M K M K M K 

Kjøkkenredskaper 2 1 3 0 0 3 
Tekstilproduksjon 0 0 0 0 0 0 

Praktiske red. 2 1 3 0 0 4 
Handel 0 1 0 0 0 1 

Antall spidd i båtgraver 2 0 3 0 0 0 
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Type IV er ikke representer i tabellen fordi tre av totalt fire funn ikke er kjønnsbestemt. Det 

fjerde spiddet av type IV er funnet i en kvinnegrav fra Danmark. På grunn av få funn fra 

Danmark, Island og Finland, velger jeg her å kun studere gravfunnene fra Norge og Sverige. 

Kun kjønnsbestemte graver er med i tabellen. Siden gravene er kjønnsbestemt etter funn av 

smykker og våpen, velger jeg å utelukke disse to gjenstandskategoriene fra tabell 8.  

 

Av tabell  7 fremgår at i Norge opptrer kjøkkenredskaper i mannsgraver  kun i graver med 

type I-spidd. Type III-spiddene opptrer oftest i kvinnegraver, særlig i graver med funn av 

kjøkkengjenstander og gjenstander relatert til tekstilproduksjon. Praktiske redskaper er også 

funnet blant alle spiddtypene, både i manns- og kvinnegraver. I Sverige er type II kun funnet i 

mannsgraver, mens type III kun er funnet i kvinnegraver. Kjøkkenredskaper og praktiske 

redskaper er funnet blant alle spiddtypene i Sverige. I motsetning til i Norge, er ingen av 

spiddtypene funnet sammen med gjenstander relatert til tekstilproduksjon.  

 

6.5.1 Gravinnhold relatert til typer i de to periodene  

I dette avsnittet vil jeg undersøke om de forskjellig spiddtypene kan relateres til samme 

gjenstandskategorier i både merovinger- og vikingtid, eller dette eventuelt endres over tid.  

 

Tabell 8. Oversikt over antall graver med de forskjellige gjenstandsgruppene i merovingertid. 

Merovingertid 
Norge 

 Type I Type II Type III 
 M K M K M K 
Kjøkkenredskaper 0 0 0 0 0 1 
Tekstilproduksjon 0 0 0 0 0 0 
Praktiske red. 0 0 1 0 1 0 
Handel 0 0 0 0 1 0 
Antall spidd i båtgraver 0 0 0 0 0 0 

Sverige 
 Type I Type II Type III 
 M K M K M K 
Kjøkkenredskaper 1 0 3 0 0 0 
Tekstilproduksjon 0 0 0 0 0 0 
Praktiske red. 1 0 3 0 0 0 
Handel 0 0 0 0 0 0 
Antall spidd i båtgraver 1 0 3 0 0 0 

 

Tabell 8 viser at i Norge eksisterer ingen funn av type I-spidd i merovingertid. Den eneste 

typen som kan relateres til kvinnen i Norge er type III. I Sverige kan ingen av typene relateres 
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til kvinnen, da det ikke er gjort noen funn i kvinnegraver fra denne perioden. Type III eksister 

heller ikke i mannsgraver i Sverige i merovingertid.  

 

Tabell 9. Oversikt over antall graver med de forskjellige gjenstandsgruppene i vikingtid. 

Vikingtid 
Norge 

 Type I Type II Type III 
 M K M K M K 
Kjøkkenredskaper 6 2 0 5 0 10 
Tekstilproduksjon 1 3 0 3 0 11 
Praktiske red. 11 3 1 5 2 13 
Handel 1 1 0 0 1 1 
Antall spidd i båtgraver 0 0 0 2 0 1 

Sverige 
 Type I Type II Type III 
 M K M K M K 
Kjøkkenredskaper 2 1 3 0 0 3 
Tekstilproduksjon 0 0 0 0 0 0 
Praktiske red. 2 1 3 0 0 4 
Handel 1 1 0 0 0 1 
Antall spidd i båtgraver 2 0 3 0 0 0 

 

I Norge er type I funnet i flest mannsgraver, da i graver med funn av kjøkkenredskaper og 

praktiske redskaper. Type II kan relateres til kvinnen, og er funnet blant kjøkkenredskaper og 

redskaper brukt til tekstilproduksjon. Et klart flertall av type III-spidd er funnet i 

kvinnegraver, da i graver med kjøkkenredskaper og gjenstander brukt til tekstilproduksjon. I 

Sverige kan type I og II kan relateres til mannen. Begge typene er funnet i mannsgraver med 

kjøkkenredskaper. Samtlige mannsgraver av type I og II er  båtgraver. Type III er funnet 

utelukkende i kvinnegraver, og flere av spiddene er funnet sammen med kjøkkenredskaper.  

 

Sammenfatning 

Undersøkelsen av gravgodset  blant de forskjellige spiddtypene tyder på at type I kan ha en 

relasjon til kjøkkenredskaper i både Norge og Sverige. Mens type I opptrer i både kvinne- og 

mannsgraver med kjøkkengjenstander, kan type III relateres til kvinnen og kvinnegraver med 

kjøkkenredskaper i begge landene. Type III kan også knyttes til kvinnegraver med 

gjenstander tilknyttet tekstilproduksjon i Norge. Ved overgangen til vikingtid opptrer samtlige 

spiddtyper oftere blant alle gjenstandskategoriene, særlig blant kjøkkenredskaper. I Norge i 

vikingtiden, er det også en markant økning av funn av gjenstander relatert til 

tekstilproduksjon i kvinnegraver.  
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Kapittel 7: Tolkning  

	

7.1 Jernspidd og sosiale roller 

I dette avsnittet vil jeg undersøke hvilke roller menn og kvinner hadde i merovinger- og 

vikingtid, og videre se dette i sammenheng med de tidligere tolkningene av spiddene som 

kjøkkenredskaper, håndteiner og vovestaver. Deretter vil jeg diskutere disse tolkningene. 

7.2 Kvinnens rolle i yngre jernalder 

Arbeidsfordelingen i yngre jernalder tolkes som at mannen tilhørte den offentlige sfæren og 

kvinnen den private sfæren. Kvinnens oppgave var å føde og fostre barn, og var derfor 

tilknyttet hjemmet, mens mannen var fri til å ta på seg roller innen politikk og økonomi. Siden 

mannen hadde viktige samfunnsmessige oppgaver, og kvinnen var bundet til hjemmet, har 

mannens oppgaver tradisjonelt fått høyere status enn kvinnens oppgaver. Den moderne 

oppfatningen av kjønnsrolle-mønstret i yngre jernalder er inspirert av 1800-tallets tankesett, 

hvor husfruen var ideal for de viktorianske husmødrene. Den tradisjonelle oppfatningen av 

kjønnsrelaterte arbeidsoppgaver, begrenser tolkningen av arkeologisk materiale som kan 

relateres til alternative tolkninger av jernalderens kjønnsroller (Hillderdal 2009:74-75).  

 

Kvinnen hadde flere sosiale roller i det norrøne samfunnet. Hun kunne være husfrue, og ha 

ansvar for arbeidet hjemme på gården. Hennes arbeidsoppgaver kunne bestå av 

tekstilproduksjon, matlaging og stell av dyr (Jochens 1995:121-125), men hun kunne også ha 

en sentral rolle innen kulten (Bøgh-Andersen 1999:104; Magnus 2014:73; Kristoffersen 

2000:138 Hillerdal 2009:279). I tillegg vitner den arabiske diplomaten Ibn Fadlans 

reiseskildringer om at kvinene også kunne ha en rolle utenfor hjemmet. Ifølge ham, kunne 

kvinner reise med skip. At det ble reist runesteiner for og av kvinner, viser også at kvinnene i 

vikingtiden kan ha vært genderoverskridere. Det vil si at de beveget seg utenfor den typiske 

”kvinnelige” sfæren (Hillerdal 2009: 276-277). Carol J. Clover utelukker heller ikke at 

kvinner kan ha reist i viking (Clover 1993: 3).  

 

7.2.1 Husfruen og stekespidd 

De fleste av gravene med spidd, både manns- og kvinnegraver, inneholder kjøkkenredskaper. 

Det er derfor naturlig å tolke spiddene som en del av denne gjenstandskategorien, da som et 

stekespidd. Neil Price mener derimot man skal være forsiktig med å gjøre slike antagelser, da 

tilstedeværelsen av kjøkkenredskaper ikke beviser noe i seg selv. Å påstå at et spidd må være 
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en kjøkkenredskap fordi det ble funnet sammen med kjøkkenredskaper, er det samme som å 

påstå at et sverd eller en kam også er en kjøkkenredskap fordi det ble funnet i samme grav 

som stekepanner og kjeler, argumenterer han (Price 2002:189-190). For å drøfte spiddenes 

funksjon, vil jeg først forsøke å belyse den gravlagtes sosiale rolle.   

 

Ved overgangen til vikingtid har det blitt funnet flere kvinnegraver enn tidligere. I noen 

områder dominerende kvinnegravene  over mannsgraver, og de er ofte større og rikere utstyrt. 

Dommasnes mener dette kan tolkes som at kvinnen på denne tiden fikk en sterkere posisjon i 

samfunnet, da hun kan ha overtatt mannens arbeidsoppgaver da han var borte i forbindelse 

med handelsferder eller krig. Siden flere av disse kvinnegravene er funnet på gårder, blant 

annet, på Vestlandet, tolkes de som husfruegraver (Dommasnes 1982:80-81; 1979:111-112). 

Ifølge Bente Magnus, (2014:74) var husfruen ”en slags administrerende direktør, en 

multifunksjonell ledertype”  og et ideal i vikingtiden. Bøgh-Andersen tolker spiddene i 

kvinnegraver som et symbol på den myndighet husfruen hadde på gården (Bøgh-Andersen 

(1999:107). Husfruens arbeid gikk hovedsakelig ut på å preservere og behandle resultatene av 

mennenes arbeid utenfor huset, slik som å kverne korn, lage mat, spinne og sy klær, samt 

melke kyr. I tillegg, hadde husfruen ansvar for å tjene mannen og servere gjester (Jochens 

1995:121-125; Hedeager 2014).  

 

Selv om gjenstander i graver ikke nødvendigvis representerer den gravlagtes sosiale rolle (se 

kapittel 2), bør vi heller ikke avfeie at det gjør det. Sosiale roller  og status i vikingtid ble ofte 

uttrykt gjennom gjenstander, også ved gravlegging (Aannestad 2004:80; Kristoffersen 

2000:21; Bradley 2005:108). Flere arkeologer peker på at nøkler er et symbol på 

husfruerollen. Husfruen fikk utdelt nøkler da hun giftet seg. Nøklene gav henne tilgang til 

hele gården, og ble et symbol på hennes arbeidsområder og sosiale rolle (Bøgh-Andersen 

1999:104; Gustin 2010:349; Hofseth 1999:123; Gardela 2008:58; Magnus 2014:81; 

Aannestad 2004:69; Kristoffersen 2000:130; Hofseth 1999:123; Hillerdal 2009:278). Nøkler 

behøver dog ikke å ha tilhørt husfruen. Menn kunne også eie nøkler, blant annet, til skrin 

(Pantmann 2014:39; Aannestad 2004:73). Samtlige funn av nøkler i gravene med spidd er 

allikevel fra kvinnegraver. Som vist i tabell 5, inneholder 13 av de norske gravene nøkler. 

Nøkler forekommer blant alle spiddtypene som er representert i Norge.  

 

Pernille Pantmann mener funn av nøkler i kvinnegraver er mer kompleks enn tolkningen av 

dette som husfruegraver. Hun mener nøklene skal ses i relasjon til kvinnenes rolle innen kult 
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og religion, siden nøkler tolkes som religiøse symboler, både innen kristendom og hedendom, 

hvor de symboliserer viten, makt og innsikt. Ifølge Pantmann kan nøkler være et symbol på 

en ”klok kone”. Kloke koner nevnes i de skriftlige kildene, og skal ha en særlig status, 

forbeholdt få kvinner (Pantmann 2014:52). Hvorvidt nøkler kan relateres til husfruen eller 

kloke koner, kan den i begge tilfeller ses i relasjon til kult. Fra Gotland er det funnet nøkler 

med samme kurvformede håndtak som noen av type III-spiddene (fig. 14) (Price 2002:188; 

Gustin 2010:349). Price argumenterer for at nøklene imiterer spiddene. Gardela mener 

derimot at det er spiddene som imiterer nøklene. Nøkler og seid består av samme konsept. En 

nøkkel kan åpne og lukke, fange og frigjøre. De samme prinsipper gjelder i seid, da seid kan 

tilkalle og fange personer og gjenstander. Nøkler kan også brukes til å åpne dører i huset, 

samt dører til en annen verden. Gjennom seid har man også tilgang til andre verdener 

(Gardela 2008:58).  

	
Figur 14. Nøkler med kurvformet håndtak fra Gotland. Etter Gustin 2010: fig. 8. 

 

Neil Price argumenterer for at type III-spiddene er uegnet til matlaging, siden spiddtypen har 

knotter som gjør det vanskelig å tre kjøtt på spiddet. En tolkning er derfor at spiddet heller ble 

brukt i kultiske sammenhenger, da til, for eksempel, steking av spesifikke deler av offerdyret, 

under blot, mens resten av dyret ble tilberedt i kjeler (Bøgh-Andersen 1999:104). 

Tilberedning av offerdyr var et viktig aspekt av den hedenske kulten (Sørheim 2014:113; 

Bukkemoen 2016:122). Å kunne delta på blot var viktig for ens sosiale status i jernalderen. 

Det som skiller rituelle måltider fra andre måltider, er hvordan maten blir tilberedt og 
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konsumert (Bukkemoen 2016:122).  Under blot blir offerdyret først blir slaktet, så spist av 

blotdeltakerne (Bukkemoen 2016:118). 

 

I tillegg til å være husets overordnede (Bøgh-Andersen 1999:107; Ranien 2008:21), var 

mannen trolig også rituell leder (Sundqvist 2008:224; Hultgård 2008:217). Ved overgangen til 

vikingtid, dro, som nevnt ovenfor, flere menn bort i forbindelse med krig og handel 

(Dommasnes 1979:112; 1982:81; Hedeager 2011:122; Bøgh-Andersen 1999:107; Sørheim 

2014:115; Hillerdal 2009:277). Hvis vi holder på tolkningen om spiddene som stekespidd, 

brukt i rituell sammenheng, samsvarer dette med at spiddene skifter eierforhold ved 

overgangen til vikingtid. I de tilfeller husbonden var bortreis, kan kvinnen ha overtatt 

mannens rolle på gården. Dette inkluderte da også rollen som rituell leder, og ansvaret for 

kultiske ritualer, da kvinner i vikingtid trolig har hatt en posisjon innen utførelse av ritualer 

(Magnus 2014:73; Bøgh-Andersen 1999:104; Pantmann 2014:50; Kristoffersen 2000:138). 

Hun kunne, for eksempel, ha deltatt i odinkulten. I yngre jernalder var krig en viktig del av 

hverdagen, og krigerguden Odin var den største av alle gudene. Både kvinner og menn ville 

derfor trolig hatt roller knyttet til krigerideologien (Magnus 2014:73). Som nevnt ovenfor, 

viser de litterære kildene til valkyring som bedrev kampmagi (Price 2004:121-122). Husfruen 

kan også ha fungert som en slags seerske, som kunne se inn i framtiden før kamp, samt 

krigshisse. Ifølge Bente Magnus er det heller ikke utenkelig at husfruen kan ha vært leder for 

odinkulten. Dette baserer hun, blant annet, på funn av skjoldformet smykker, funnet, blant 

annet, i kvinnegraver i Hol og Innerøy i Norge (Magnus 2014:79).  

 

7.2.2 Spidd som målestaver  

Fra Birka eksiterer tre spidd av type III, alle funnet i kvinnegraver, datert til vikingtid. Disse 

er funnet i grav Bj 834, Bj, 845 og Bj 660. Disse spiddene har av flere blitt utelukket som 

stekespidd, da stekespidd med metallhåndtak blir varme å holde i når de plasseres over bål og 

fordi knotter på spiddets enden gjør det umulig å tre kjøtt på det (Price 2002:189).  Ingrid 

Gustin Dalby mener derfor at vi heller bør vurdere birkaspiddene som mulige målestaver 

(Gustin 2010:344).  

 

 Ved veiing og måling, er det viktig med nøyaktige redskaper, og en standardreferanse for mål 

og vekt ville trolig eksitert. Hvis vi ikke regner håndtaket, er alle tre birkastavene mellom 56-

63 cm. Under middelalderen i Sverige, var en alen en standard måleenhet. En alen variert i 
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Gotland mellom 53-57 cm. Det vil si at to av birkastavene samsvarer med denne 

målestandarden. Gustin Dalby mener derfor at disse stavene kan ha blitt brukt som 

standardreferanser for måling av lengde ved tekstilproduksjon (Gustin 2010:346-352). Hun 

viser riktignok til at det tredje spiddet/mulig målestav er fragmentert, og at det derfor er 

vanskelig å anslå nøyaktig hvor langt det er (Gustin 2010).  Jeg vil påstå at dette er et tynt 

argumentasjonsgrunnlag, da kun to av tre målestaver tilsvarer en alen. Gustin benytter  også 

en lengdestandard fra middelalder til å argumentere for at spidd fra yngre jernalderen var 

målestaver. Jeg mener at selv om spiddene er tilsvarende samme størrelse, er ikke dette noe 

argument mot at de kan ha hatt en funksjon som, for eksempel, håndteiner eller volvestav. 

 

7.2.3 Handelskvinner  

Tradisjonelt har funn av kvinnegraver langs kysten blitt tolket som graver etter enker eller 

kvinner som har overtatt manns posisjon da han, for eksempel, var ute på handelsferd eller 

tokt (Dommasnes 1982:80-81; Hillerdal 2009:279). Ellen Høigård Hofseth mener derimot at 

hvis dette var tilfellet, ville det vært flere kvinnegraver i kyst-Norge fra 800-tallet. For 

eksempel, er kun to av 48 graver ved Boknafjorden, tre mil øst for Karmøy, kvinnegraver.  

Hofseth mener derfor at kvinnen kan ha hatt en annen posisjon i samfunnet, for eksempel, 

innen handel, da handelsplasser ofte var tilknyttet kystområder.  Funn av kvinnegraver nær 

viktige ferdselsknutepunkter i Gudbrandsdalen, styrker hypotesen om at kvinner hadde et liv 

utenfor hjemmets sfære (Hofseth 1999:101-103). Kanskje det sterkeste argumentet for at 

kvinner var forbundet med handel, er funn av vektlodd. Dette er vanligst blant menn, men det 

har også blitt funnet i kvinnegraver i Russland, Birka og på Kaupang (Hofseth 1999:103; 

Sørheim 2014:114). Ofte blir funn av vektlodd i graver tolket som at den gravlagt var 

kjøpmann (Pedersen 2007:159; Hillerdal 2009:279), mens funn av vektlodd i kvinnegraver, 

ses som symbol på at den gravlagte kvinnen var konen til en kjøpmann. I dag er flere enige i 

at det ikke kan utelukkes at kvinnen selv hadde en posisjon innen handelsaktiviteter (Sørheim 

2014:114; Hillerdal 2009:280; Clover 1993:3). Tradisjonelt har skålforma spenner blitt tolket 

som symbol på husfruen. Hofseth mener derimot ar rike kvinnegraver med skålformaspenner 

heller vitner om at kvinner hadde en særlig status utenfor hjemmet, innen, for eksempel, 

handel (Hillerdal 2009:278-279). I graver med vektlodd er det ofte funnet gjenstander relatert 

til tekstilproduksjon (Sørheim 2014:116). Seil ble tatt i bruk fra 700-tallet, og ble 

hovedsakelig produsert i ull. Skip og båter hadde flere bruktområder, blant annet, innen krig, 

handel og fisking. Seilproduksjonen var derfor stor (Sørheim 2014:116; Larsson 2008:183), 
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og tekstilproduksjonen var en viktig del av økonomien i vikingtid (Dommasnes 1979:107). 

Kvinnegraver på handelsplasser kan slik tolkes som reisende handelskvinner som døde på 

handelsplassen. Hofseth trekker frem Kaupang som eksempel (Hofseth 1999:109). Hun mener 

det er mer naturlig at kvinnene ble gravlagt på selve handelsplassen enn på ferdselsveien 

(Hofseth 1999:114). Hofseth (1999:111) trekker særlig frem kvinner gravlagt i båtgraver som 

potensielle handelskvinner. En mulig tolkning er at dersom handelsmenn/kvinner døde på 

handelsplasser, ble de gravlagt i båten de kom i (Hofseth 1999:111). Siden de fleste spiddene 

er funnet i graver ved kysten, og flere av gravene med spidd inneholder både skålforma 

spenner og vektlodd, er det ikke utenkelig at kvinnene gravlagt med spidd kan ha vært 

handelskvinner. En tolkning er derfor at spiddene i graver på handelsplasser var håndteiner, 

og at de gravlagte kvinnene var handelskvinner som solgte egenproduserte tekstiler.  

 

Det har dog blitt argumentert mot at kvinnen ikke kan ha tatt del i handel. Ett av argumentene 

for dette er at de skriftlige kildene viser til at transaksjoner i vikingtiden kunne være svært 

voldelige, og at kvinner derfor ble holdt utenfor (Hillderdal 2009:280). Hvis kvinner ikke fikk 

lov å selge varer på markedet på grunn av for mye vold, kan de heller ikke ha gått dit som 

kunder. Dette var trolig ikke tilfelle. Ifølge gulatingsloven fra ca. 900 e.kr, hadde kvinner lov 

til å handle for en viss sum på markedet, avhengig av sosial status (Robberstad 1937:74). Jeg 

finner meg derfor noe kritisk til denne påstanden. Hvis vi godkjenner dette som bevis på at 

kvinnene kunne handle på markedet, ser jeg ikke noen grunn at ikke også kan ha solgt varer 

der. Hvis argumentet mot at kvinner kunne være handelskvinner at det var for voldelig på 

handelsmarkeder, burde kvinner vært utestengt fra markedet, uavhengig av om de solgte eller 

handlet, volden ville likevel funnet sted. Kvinnen hadde hovedansvaret for å produsere 

tekstiler til seg selv og sin familie (Jochens 1995:134; Larsson 2008:183), men det er ikke 

usannsynlig at hun også produserte tekstiler som ble solgt på markeder. Selv om spiddene 

ikke nødvendigvis var målestaver brukt til måling av tekstiler, kan de tikke utelukkes at det er 

en relasjon mellom spidd, tekstilproduksjon og handelskvinner, da spiddene har også blitt 

tolket som håndteiner.    

 

7.2.4 Spidd som håndtein 

En av de tidligere tolkningene av spiddene, er at de er håndteiner. I dette avsnittet vil jeg 

belyse håndteinens mulige bruksområder.   
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Som nevnt ovenfor, var tekstilproduksjon en viktig del av økominen i norrøn tid. De fineste 

tekstilarbeids-gjenstandene, slik som nåler, sakser, pinsetter og spinnehjul, er funnet i rikt 

utstyrte kvinnegravene (Larsson 2008:183). Ifølge Dommasnes (1979:107), var 

tekstilproduksjon den vanligste aktiviteten blant velstående kvinner under denne perioden 

men tekstilproduksjon ble også utført i de fleste hjem (Ljungkvist 2008:186). Forskning tilsier 

at kvinnen var ansvarlig for klesproduksjon for seg selv og familien, samt hele samfunnet. I 

tillegg til klær, skulle det også produseres, blant annet, seil, sengetøy og åklær  (Jochens 

1995:134; Larsson 2008:183). Tekstilproduksjon var også viktig i gavegivning og 

alliansedannelse. I slike sammenhenger kunne, i tillegg til våpen og gull, også statusplagg 

som ullkapper overrekkes som gaver (Magnus 2014:819). Norske kvinner lærte å spinne og 

veve hjemme som barn, og videreførte kunnskapen til sine dørtre. Håndteinen var et 

nødvendig redskap i forbindelse med spinning. Håndteinen består av to deler: rokk (også kalt 

håndrokk eller rokkhode) og spinnehjul (også kalt snelle eller tein). Et nøste med ull ble festet 

til rokken, det vil si den øvre delen av håndteinen, mens trådene ble festet til til spinnehjulet 

(se figur 15). spinnehjulet ble deretter snurret for å forme tråden. Når nok tråd var spunnet, 

kunne den veves (Jochens 1995:135-136). Vevene var ofte enkle, med leire- eller steinlodd 

som holdt vevtrådene stramme. Både spinnehjul og vevlodd er blir ofte funnet i graver 

(Ljungkvist 2008:188). Arkeologiske funn tyder på at sauer i yngre jernalder først og fremst 

ble avlet for at den hvite ullen skulle kunne brukes til garn. Etter at ulla var tovet og klærne 

vevd, kunne de farges røde, gule eller blå, avhengig av hvilken sosial status den som skulle 

bære klærne hadde. Den brune og grå ulla ble ofte brukt til hverdagsbruk og 

hjemmeproduksjon. Etter et vever med horisontale tråder kom på markedet, økte 

tekstilproduksjons-kapasiteten med 400 %. Dette hadde fordeler for produksjon og salg av 

tekstiler (Larsson 2008:183-184).  

 

Eldar Heide argumenterer med at håndteiner i senere tid ble laget av tre, og ser ikke hvorfor 

de skulle bli laget i metall i norrøn tid, da dette vart dyrt å produsere, samt vanskelig å 

håndtere, på grunn av dens tyngde. Heide mener derfor at noen av spiddene av type III, med 

kurvformet håndtak, var symbolske håndteiner, laget for å ligne de opprinnelige håndteinene i 

tre (Heide 2004:167). 
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Figur 15. Illustrasjon av Pearson Scott Foresman for Wikimedia Commons. Viser  håndtein (distaff) 

og spinnehjul (spindle). 
 

7.2.5 Håndteiner og seid 

Selv om tekstilproduksjon var viktig i det norrøne samfunnet, kan håndteiner også ha en 

tilknytning til kult (Heide 2006:167; Kristoffersen 2000:137; Magnus 2014:79). 

Religionshistorikere og arkeologer har argumentert for at flere av de rituelle handlinger som 

fants sted i vikingtiden, kan kategoriseres som seid (Price 2000:21; Solli 2002:130; Grambo 

1991:134).  Seid forklares som at en seidmann eller seidkvinne reiser til en annen verden for å 

få kunnskap om fortid og fremtid (Blain & Wallis 2000:397; Solli 2009:196; Solli 2002:129-

130; Gardela 2008:47). Seid kan også brukes til å gjøre skade på personer eller ting (Solli 

2002:129-130; Grambo :133). Ved seidutøvelse, kan seidutøverens sjel reise til den andre 

verden, eller så kan han/hun sende spirituelle hjelpere (Solli 2009:196). Ifølge 

Ynglingasagaen, var seid forbeholdt kvinnen. Selv om Odin praktiserte seid, ble menn som 

bedrev denne aktiviteten kalt ergi, noe som var svært tabubelagt i det norrøne samfunnet. Den 

stereotypiske seidutøveren var derfor en eldre kvinne, uten familieforpliktelser, som reiste 

rundt fra sted til sted (Blain & Wallis 2000:396-399).  Personer som praktiserte seid var ofte 

fryktet og satt utenfor samfunnet. Allikevel kan seidpraksisen være relevant for hele 

samfunnet, da den har evnen til å forutse fremtiden (Blain & Wallis 2000:398). 

 

Spinning og veving kan ses som et metaforisk bilde på liv og skjebne. Litterære kilder nevner 

både valkyrier og norner, som begge er knyttet til menneskers skjebne. Nornene er ansvarlige 

for å spinne skjebnetråden, og bestemmer lengden på mennesker liv ved å kutte tråder i 

bestemte lengder (Jochens 1995:139; Kristoffersen 2013:144-145). I tillegg til å se inn i fortid 

og fremtid, kan seid også brukes i krig, såkalt kampmagi, hvor seid ble brukt til å påvirke 
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utfallet av slag. I denne sammenheng kommer valkyrien inn (Price 2004:121-122). 

Valkyriene er kjent for å bestemme hvem som skal dø i krig (Jochens 1996:39). I Njåls saga 

kan vi lese om valkyrier som kommer ridende under et slag og setter opp en vev laget av 

innvoller og kroppsdeler. Mens de vever slagets utfall, kaster de magiske formler. Når 

tøystykket de har vevd er ferdig, tar valkyriene tak i hver sin ende av stoffet og river det i 

stykker. Dette tolkes som at krigerne dør i krigen (Jochens 1995:137; Domeij 2006:127).  

For erfarne spinnere/vevere, blir vevingen en  monoton, automatisk handling, som ikke krever 

mye tankearbeid. Gjennom veving er det derfor mulig å la tankene løpe fritt, og havne i en 

slags transetilstand. Veving kan knyttes til seid, da ordet seid kan oversettes som ”snøre” eller 

”tråd”. Ifølge Eldar Heide, går seid ut på å sende ut et åndesnøre som brukes til å 

”fange”/trekke til seg eller manipulere personer, gjenstander eller ressurser (Heide 2004:164; 

Magnus 2014:81; Gardela 2008:49). Spinning og veving er ikke magisk i seg selv, men i 

rituelle sammenhenger, blir håndteinen eller rokken, magisk ladet. At klær og  seil blir laget 

ut av ingenting, kan ses på som en form for magi, og kan tolkes som en metafor på fruktbarhet 

(Magnus 2014:80-81; Gardela 2008:54-55). 

Siv Kristoffersen ser nøkler i relasjon til håndteinen og ser dette i en politisk-økonomisk 

sammenheng. Nøkler viser til husfruens makt på gården. Tekstilproduksjon er avansert 

kunnskap som husfruen besitter. Resultatet at tekstilproduksjon brukes ved handel, samt 

gavegivning og alliansedannelser. Både nøkler og håndteiner er attributter knyttet til 

gravlegging- samt bryllupsritualer. Begge gjenstandene kan igjen knyttes til kvinnens rolle 

som husfrue og kultisk leder (Kristoffersen 2000:142-143). Hvis veving kan relateres til seid, 

ville husfruen ikke bare hatt ansvaret for hjemlige arbeidsoppgaver, men også hatt en rituell 

posisjon. Håndteinen får da en dobbel funksjon, og reflekterer husfruens flere roller (Magnus 

2014:81).  

Vevsverdet er en annen gjenstand forbundet med tekstilproduksjon. Vevsverd var ofte 

omsmidde sverd. Sverd var primært relatert til mannen, mens vevsverd primært var tilknyttet 

kvinnen. Ved omsmiing, går sverdet gjennom en dobbel transformasjon, da det både endrer 

bruksfunksjon og gendertilknytning, samtidig som det fortsatt kan relateres til mannen og 

krigerkulten. Gjennom omsmiing av sverdet, tillegges det flere lag, som kan assosieres med 

kvinnen og mannen, samt deres roller. Selv om det omsmidde sverdet nå blir tatt inn i 

kvinnens sfære, kan det allikevel fortsatt relateres til mannen, gjennom kampmagi. Magnus 

trekker paralleller mellom krigerrollen og husfruerollen, og mener husfruen kan hatt en 
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sentral posisjon i Odinkulten, som seerske før kamp (Magnus 2014:79-81; Kristoffersen 

2013:147). I flere av kvinnegraver med vevsverd, er det også funnet smykker med små 

skjoldanheng.  Ifølge Magnus styrker dette tolkningen av kvinnens posisjon innen odinkulten 

(Magnus 2014:79).  

Det er store likheter mellom spidd av type III og håndteiner. Selv om spiddene ikke 

nødvendigvis var håndteiner, er det ikke usannsynlig at de ble laget for å etterligne dem. I 

merovinger- og vikingtid, var det er krigersamfunn, hvor hverdag og kult, krig og seid, henger 

sammen. Odin var trolig sentral i dette samfunnet, og både kvinner og menn hadde trolig en 

posisjon innen odinkulten (Magnus 2014:81). Mens menn var ute å kjempet i krig, kunne 

kvinnen påvirke krigsutfallet gjennom spinning og veving. Dette igjen gjenspeiler Odins 

roller som både krigergud og sjaman.  

 

7.2.6 Spidd som volvestaver 

I dette avsnittet vil jeg undersøke om gravene inneholder såkalte ”volveeffekter”, og forsøke å 

belyse om gravene med spidd kan være volvegraver.  

 

Selv om de skriftlige kildene som omhandler volven stammer fra middelalderen, er det store 

likheter mellom disse beretningene og visse kvinnegraver fra vikingtiden, tolket som 

volvegraver.  Som nevnt tidligere, skal man være kritisk til bruk av skriftlige kilder fra 

middelalderen når man arbeider med arkeologisk materiale fra jernalderen, men når likheten 

er så påfallende, mener jeg det er forsvarlig å trekke dette inn i resonnementet.   

 

En volve er en spåkyndig, som kan se inn i fortid og fremtid. Ordet ”volve” kan oversettes til 

”stavbærer”. Ifølge norrøne kilder, ble volven gravlagt med staven sin (Price 2002:177; 

Sørheim 2014:110). Noen mener volvens rolle kun er litterær, andre ser volven som en reell 

person i det førkristne samfunnet (Arwill-Nordbladh 2005:176).  Ifølge Jenny Jochens er to 

typer volve kjent fra nørrøne kilder. Den ene er en menneskelig kvinne, kjent fra sakprosa, 

som bedriver magi og spådommer. Hun kan, blant annet, forutse vær og avlinger, samt 

menneskers skjebne. Den andre typen er overnaturlig og kjent fra poetiske kilder. Hun er 

gammel, ofte også død, men kan tilkalles av guder, for å dele av sin visdom (Jochens 

1996:41). Den mest kjente beskrivelsen av volven i norrøn litteratur, stammer fra Eiriks saga 

rauda. Der beskrives volven som en eldre kvinne, iført hansker og en lang kappe, dekorert 

med steiner langs kanten. På hodet har hun svart lammeskinn, med katteskinn i kantene. 
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Rundt livet hadde hunn et belte med en skinnpung i, og i hånden bare hun en stav, med en 

knopp på toppen (Price 2002:169-170). For å kunne identifisere en grav som en volvegrav, 

må den, ifølge Neil Price inneholde gjenstander knyttet til utførelse av seid. Volvestaver og 

narkotikum er mest karakteristisk for dette formålet.  

Fem av gravene hvor det har blitt funnet spidd kan, ifølge Price, omtales som volvegraver. 

Tre av disse gravene er fra Birka, en fra Aska og en fra Klinta. Den første birkagraven 

inneholder spidd SE:III:1. I tillegg til spiddet, ble det i graven funnet et sølvkrusifiks, som 

Price kategoriserer som en volveeffekt. Den andre graven fra Birka er en dobbel skjelettgrav, 

som inneholdt spidd SE:III:2. På grunn av smykkekonsentrasjonen, som er spredd utover 

graven, tolker Price dette som at kvinnen som bar smykkene ble gravlagt på ryggen, men 

sittende, på fanget til mannen i graven. Ingen andre gjenstander enn spiddet kan relateres til 

volven, men det har blitt kastet ned et spyd i graven, som kan toles som at de gravlagte er 

tilegnet Odin. Den tredje graven fra Birka er en inhumasjonsgrav etter en kvinne. Denne 

graven kan relateres til spidd SE:III:3. Kvinnen i denne graven ble også trolig gravlagt 

sittende, da smykkekonsentrasjonen er lik graven nevnt ovenfor. Foruten spiddet, ble det 

heller ikke her funnet andre gjenstander som kan relateres til volven. Det ble dog funnet et 

tom kiste og skinnpung med ukjent innhold. At pungen var tom, kan bety at den har inneholdt 

organisk materiale, for eksempel, et narkotikum, som ifølge Price, var karakteristisk for 

volvegraver. Narkotika ble, blant annet funnet i en skinnpung i Oseberggraven. Denne  vil jeg 

komme tilbake til senere i oppgaven.  Klintagraven er den fjerde potensielle volvegraven. 

Dette er trolig en branngrav etter en mann og en kvinne, som etter kremasjonen ble separert i 

to graver. Av potensielle volveeffekter ble det funnet to kobberark med runeinskripsjoner, en 

torshammerring med fire små hamre og et halsbånd med en knelende mann, omringet av to 

fugler. Price trekker paralleller mellom avbildningene på amuletten og Odin og Hugin og 

Munin. Klintastaven skiller seg fra andre spidd, da toppen er formet som en bygning, 

omringet av dyrehoder. I klintagraven er kvinnen gravlagt med gjenstander relatert til 

mannen, og mannen gravlagt med gjenstander relatert til kvinnen. Dette kan tolkes som at de 

gravlagte var volve og seidmann, noe som betyr at de var genderoverskridere. Dette vil 

forklarer plasseringen av de kjønnsspesifikke gjenstandene. Den femte graven er fra Aska i 

Sverige. Dette er en kremasjonsgrav hvor spidd SE:III:4 ble funnet. I graven ble det funnet to 

sølvanheng. Den ene er formet som et mannshode, den andre representerer en sittende kvinne. 

Mannshodet på sølvamuletten, kan tolkes som Mines hode. Kvinnen har tidligere blitt tolket 

som Frøya, men Price mener den også kan representere en volve, sittende på en seidplattform 
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(Price 2002:127-158). ”Å sitte” er forbundet med volder og seid. I Eirik Raudes saga fortelles 

det om den sittende volven, som ser inn i fremtiden (Aannestad & Glørstad 2017:172). I 

fortellingen klatrer volven opp på en seidplatform eller en ”seidhall”. En seidhall er tolket 

som synonym til høysete, som var æresplassen i norrøne haller. Ingen seidhall eller 

seidplattform har blitt funnet ved arkeologiske undersøkelser. Det har dog blitt funnet flere 

stolanheng. Stolanhengene har blitt tolket som Odins høysete, andre ser dem som 

volveplattformer (Price 2002:162-167).  I begge tilfeller kan anhenget relateres til seid, da 

Frøya praktiske seid (Kristoffersen 2000:139). 

 

	
Figur 16. Illustrasjon av volven fra Eirik Raudes saga. Tegnet av Þórhallur Þráinsson. Etter Price 

2002: fig. 3.1. 

	
I likhet med flere av de potensielle husfruegravene, er også noen av gjenstandene i de 

potensielle volvegravene, relatert til Odin.  I grav Bj. 834 ble det funnet i et spyd kastet ned i 

graven. Krigerguden Odin, ble også omtalt som spydguden. I de norrøne tekstene er det 

skrevet at alle som skal komme til Odin i Valhall, må merkes med spyd (Nordberg 2002:23).  

Dette kunne, blant annet, gjøres gjennom å slå våpen ned i graven til den døde. Tore Artelius 

hevder at dette ritualet ikke nødvendigvis var forbeholdt de norrøne mytene, men at dette også 

ble praktisert i det førkristne samfunnet (Artelius 2005:35). En tolking er derfor at de 

gravlagte i grav Bj. 824 kan være tilegnet til Odin (Price 2002:140).  
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7.2.7 Kvinner i båtgraver  

Tre av de norske spiddene er funnet i båtgraver (se tabell 9), samtlige er kvinnegraver. 

Hvorfor ble kvinner gravlagt i båter, når båter hovedsakelig kan relateres til mannen, da det 

var mannen som benyttet båten i forbindelse med handelsreiser og krig? Som nevnt i avsnitt 

7.2.3, kan kvinner i båtgraver tolkes som handelskvinner som døde og ble gravlagt på 

handelsplassen (Hofseth 1999:111). Andre tolkninger går ut på at kvinner i båtgraver kan ha 

hatt en spesiell posisjon innen kulten (Aannestad og Glørstad 2017:161). Et rikt gravinnhold 

er felles for alle båtgraver, noe som indikerer at de gravlagte i båtgraver var av høy sosial 

status (Aannestad og Glørstad 2017:158). 

 

I Norge er det til sammen registrert 79 kvinnegraver i båt. Båtgraver kan tolkes på to måter: 

det kan være uttrykk for sosial rolle og status, eller så kan båten i seg selv ses som en rituell 

gjenstand. Ofte blir menn gravlagt i båt tolket som personer av høy rang, gjerne politiske 

ledere, mens kvinner gravlagt i båt, relateres til kult og religion, særlig Frøya-kulten 

(Aannestad og Glørstad 2017:160-161). I en kvinnegrav i båt fra Kaupang, hvor spidd 

NO:III:21 ble funnet, var den gravlagte kvinnen ikledd lær. Dette er ikke en tradisjonell 

klesdrakt i vikingtid, noe som gjør at Aannestad og Glørstad tolker dette som en mulig rituell 

klesdrakt, brukt ved spesielle seremonier. Hvilke er uvisst, men det kan nevnes at spåkonen i 

Eirik Raudes saga var kledd i skinn (Aannestad og Glørstad 2017:170-171). Det er derfor ikke 

utenkelig at hun hadde en tilknytning til seid. I flere kvinnegraver i båt har det også blitt 

funnet økser. Aannestad og Glørstad trekker paralleller mellom våpen (øks) i kvinnegraver og 

magi og spådom. Øksen kan ha vært tilknyttet gravleggingsritualet, og vært assosiert med 

”overskridende handlinger”, slik som også seid er (Aannestad og Glørstad 2017:162-163). I 

flere skandinaviske graver fra vikingtid, er det spor etter øksehugging på treverk i graven. 

Dette er trolig en del av gravritualet. Et eksempel på dette, er klintagraven, hvor spidd 

SE:III:4 ble funnet. Her ble en øks hugget ned i graven. I grav BJ 834 fra Birka, hvor spidd 

SE:III:2 ble funnet, var et spyd kastet ned i graven, inn i kammerets treverk. Både 

øksehuggingen og spydkastet kan ses som siste fase i gravleggingsritualet (Lund 2009:66-67).  

 

Kvinner som ble gravlagt med i båtgraver, med spidd, hadde trolig en særskilt rolle i 

samfunnet, da dette vitner om høy sosial status. At kvinnen fra Kaupang er i en utradisjonell 

lærdrakt vitner også om at kvinnene i båtgravene kanskje kan ha hatt en posisjon innen kult. 

Flere aspekt ved disse båtgravene kan relateres til den berømte Oseberggraven.     
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7.2.6 Oseberggraven  

Oseberggraven har også blitt tolket som en volvegrav. Den såkalte volvestaven som fantes 

blant utstyret i denne graven er en trestav, ikke et jernspidd. Den faller derfor utenfor dette 

arbeidets rammer, men det er allikevel relevant å se denne graven i relasjon til de antatte 

volvegravene, siden graven har flere fellestrekk med flere av gravene med spidd.  

 

	
Figur 17. Osebergskipet. Foto: Ukjent/Kulturhistorisk museum. 

	
Oseberggraven er en dobbel kvinnegrav fra år 834 (Price 2002:159; Pedersen 2008:585; 

Nordström 2006:239; Aannestad & Glørstad 2017:155). Den eldste kvinnen var trolig  rundt 

60-70 år da hun døde, og den mens den yngste mellom 50-55 år (Holck 2006:203). De 

gravlagte kvinnen ble tidlig tolket som dronning Åsa og hennes trellkvinne (Ingstad 

1992:226; Holck 2006:205-206; Pedersen 2008:585; Gardela 2009:193; Aannestad & 

Glørstad 2017:155). Nyere tolkninger går ut på at den ene kvinnen var volve, og den andre 

trell (Price 2002:159; Pedersen 2008:586; Gardela 2009:193). Andre utelukker ikke at 

kvinnene kan ha vært likeverdige (Pedersen 2008:585). Uavhengig av hvem som fulgte hvem 

i graven, eller om begge kvinnene var likestilt, vitner gjenstandene i graven om at en av 

kvinnene, eventuelt begge, har hatt en sterk rituell posisjon. I Oseberggraven ble det gjort 

funn av kannabisfrø og en trestav som kan tolkes som en volvestav. Andre gjenstander som 

kan assosieres med volven, dekoren på den ene vognen i graven. Dekoren illustrerer trolig 

katter. Katten kan relateres til både Frøya og volen. Frøya hadde katt som hellig dyr, og 

volven er skildret med katteskinnshansker i litterære kilder (Ingstad 1992:248-249; Price 

2002:159-160; Pedersen 2008:586).  
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Jeg vil påstå at Oseberggraven er svært relevant å trekke inn i genderdiskusjonen av flere 

grunner. Den eldste kvinnen i graven led av flere plager og sykdommer. Hun er påvist kreft, 

leddgikt, brudd i korsryggen, samt morgagnisyndrom (Holck 2012:487; 2006:199-200). 

Morgagnisyndrom er en hormonforstyrrelse som kan ramme eldre kvinner. Som følge av 

hormonforstyrrelsen, hadde den eldre kvinnen trolig typiske mannlige trekk, slik som 

skjeggvekst, brede skuldre og en dypere stemme. I tillegg var to av kvinnens halsvirvler 

sammenvokst, noe som trolig gav henne en framoverlutende holdning. Hun har også påvist en 

skade i menisken. På grunn av dette vil hun sannsynligvis ha haltet (Nordström 2016:225). Å 

være en kvinnelig volve med et mandig utseende, kan ha gitt kvinnen en sterk posisjon som 

volve, da seid involverer genderoverskridende aktiviteter, gjennom et rituelt kjønnsskifte 

(Grambo 1991:133; Solli 2008:199).  I graven ble det også  funnet flere gjenstander som er 

relatert til mannen, deriblant hester, redskaper knyttet til håndverk og arbeid utenstokks, samt 

selve skipet, da båtgravlegging forekommer oftere blant menn enn kvinner. Som jeg har 

diskutert tidligere, kan gjenstander relatert til det motsatte kjønn relateres til 

genderoverskridelse. Brit Solli tolker gjenstandene i oseberggraven som ”et metaforisk 

uttrykk for en kraftfull volves kjønnsoverskridende egenskaper” (Solli 2002:230).  I 

Oseberggraven har det også blitt funnet to jernlenker med den samme kurvform i endene som 

på jernspiddene fra Birka og nøklene fra Gotland (se fig. 14). Lenken er funnet i et skrin som 

inneholder en trestav,  som også har blitt tolket som en volvestav (Price 2002:189). I likehet 

med båtgravene med jernspidd, viser også oseberggraven til høy sosial status blant de døde, 

samt en trolig rituell tilknytning.  

 

	
Figur 18. Stav fra Oseberggraven. Foto: Ukjent fotograf/Kulturhistorisk museum. 

 

7.4 Mannens roller 

I motsetning til kvinnen, hvis arbeid ble utført innenstokks, var mannens arbeidsområde 

utenstokks.  Det vil si at han hadde ansvaret for de arbeidsoppgaver som måtte gjøres utenfor 

huset, slik som gårdsarbeid (Sigurdsson 2008:21; Moen 2010:9). I tillegg til å være husbonde, 

kunne mannen også være rituell leder (Sundqvist 2008:224; Hultgård 2008:217). Ved 
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overgangen til vikingtid, var det flere menn som reiste ut i viking. Hvorfor er omdiskutert. På 

slutten av 700-tallet begynte arabiske sølvmynter å komme inn i Skandinavia, via Russland 

(Ljungkvist 2008:189). Dette førte, ifølge flere, til den såkalte ”sølvfeberen”, som gikk ut på 

at flere dro ut på jakt etter sølv og annet gods. Den maritime teknologien har også blitt brukt 

som argument for vikingenes ferder, da skipene nå gjorde det mulig å seile langt (Ashby 

2015:90 Williams 2008:197). Steven P. Ashby mener maritim teknologi, i sammenheng med 

etterspørsel etter sølv, ikke kan utelukkes som pådriver for vikingferdene, men at dette trolig 

ikke var grunn nok i seg selv. Han ser også politikk og ideologi som motivasjon for de lange 

ferdene. Den politiske eliten var ofte på reise for å tilegne seg kunnskap eller goder. De kunne 

også reise i forbindelse med militærkampanjer og  pilgrimsferder (Ashby 2015:90-94).  

 

Ordet ”viking” ble opprinnelig brukt om pirater og plyndrere, men blir i dag brukt når vi 

omtaler hele samfunnet fra denne perioden (Williams 2008:193). Selv om flere menn dro ut 

under denne perioden, gjaldt ikke dette alle. Flere ble værende hjemme. I de tilfeller som 

mannen dro ut, er det tenkelig at kvinnen overtok mannes roller utenstokks.  

 

7.4.1 Husbonden som rituell leder  

Spidd i mannsgraver har tidligere blitt tolket som ett bruksredskap, som gjenspeiler 

husbondens rolle som familiens overhode (Bøgh-Andersen 1999:107). Det var trolig ingen 

profesjonelle prester i Skandinavia i yngre jernalder. Ifølge Snorre, kunne kongen og jarlen 

være rituelle ledere (Sundqvist 2008:224; Hultgård 2008:217). I merovingertid opptrer de 

fleste spiddene av type I i mannsgraver (Se tabell 3). Hvis mannen var den rituelle lederen i 

yngre jernalder, kan spiddene tolkes som stekespidd, brukt i rituell sammenheng. Siden 

spiddene opptrer i flest kvinnegraver ved overgangen til vikingtid, kan dett forklares ved at 

kvinnen flere steder overtok mannens oppgaver da han reise bort, også rollen som rituell 

leder. 

 

På 500-600-tallet skjedde det store endringer i Skandinavia, både innen arkitektur, gravgods, 

gravskikk, keramikkproduksjon, samt mattilberedning. I tidlig jernalder, var det vanlig å 

tilberede mat i kokegroper. I yngre jernalder ble kokegroper fortsatt benyttet, men det blir nå 

mindre vanlig. På denne tiden begynner også nye gjenstander som stekepanner og stekespidd 

å opptre i Skandinavia. Nedgang i funn av kokegroper samt introduksjon av nye gjenstander 

relatert til mattilberedning, kan tolkes som at det fra 500-tallet ble adopterte nye måter å 
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tilberede mat på. Drikking og spising var et viktig aspekt av jernaldersamfunnet, både sosialt 

og politisk. Å spise var nødvendig for å overlev, men måltider kunne også være politisk eller 

religiøst rettet. Gilde var både symbolsk og ideologisk viktig i jernalderen, da dette viste til 

makt og status, i tillegg til å signalisere gruppeidentitet. På små geografiske områder spiste de 

fleste samme type mat. Det vil derfor være tilberedning og konsumering som vil skille de 

sosiale gruppene fra hverandre (Bukkemoen 2016:117-118). I Rigstula fortelles det om at 

jarlen fikk brødet sitt stekt i stekepanne, mens trellen og bondens brød ble stekt ”i asken” eller 

på en bakestein. Det fortelles også om at både jarlen, bonden og trellen spiste kjøtt, men at 

trellen fikk servert kjøtt i form av suppe, bonden fikk kokt kjøtt, mens jarlens kjøtt var stekt 

(Bukkemoen 2016:127).  Under gilde var maten trolig høydepunktet, men det var også en 

anledning for folk til å komme sammen. Trolig ble gilde arrangert av menn av samme sosial 

rang, hvor alle bidro med kjøtt og øl (Bukkemoen 2016:122). Introduksjonen av, blant annet, 

stekepanner og stekespidd, viser til at nye matlagningsmetoder, som steking, ble adoptert i 

yngre jernalder, særlig i blant de øvre samfunnsklassene (Bukkemoen 2016:124). 

Hverdagsmaten bestod trolig av retter kokt i kokekar, mens stekespidd ble brukt ved sjeldne 

anledninger, av de som hadde råd til ferskt kjøtt (Bukkemoen 2016:127).  

 

Funn av kjøkkenredskaper i mannsgraver utfordrer vårt tradisjonelle bilde av mannen i yngre 

jernalder. Mannens arbeidsområde var utenfor hjemmet, og matlaging faller utenfor mannens 

arbeidsoppgaver. Allikevel opptrer kjøkkenredskaper i flere mannsgravene med spidd. En 

forklaring er at dette er at kjøkkenredskapene må tolkes som et symbol på makt og høy status, 

heller enn hverdagslige bruksgjenstander, relatert til kvinnen. Kanskje skal kjøkkenredskaper 

i mannsgraver ses som en del av et blotrituale, hvor spesifikke deler av offerdyret ble stekt på 

spidd, mens resten av dyret ble tilberedt i gryter, og hvor kjøkkenredskapene som ble brukt til 

for å tilberede offerdyret senere ble lagt ned i mannsgravene. Siden kjøkkenredskaper som 

stekespidd og stekepanner var et nytt fenomen i Norden i merovingertid, kan nedleggelsene 

av disse gjenstandene også vise til makt og høy sosial status hos de døde. Kanskje 

symboliserer disse gravene menn som deltok på, eller holdt gilde. Slik bli kjøkkenredskapene 

et symbol på makt og kult heller enn ”kvinnelig” gjenstand.  

 

En annen forklaring, er at selv om kjøkkenredskaper tradisjonelt relateres til kvinnen, kan 

importgjenstander endre kjønnstilhørighet når de tas inn i et nytt samfunn. Jeg vil komme 

tilbake til dette i kapittel 7.5.  
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7.4.2 Krigerideal 

Krig og strid var en viktig del av hverdagen i det norrøne samfunnet. Krigeren var derfor 

mannsideal og æren sto sentralt (Hedenstierna-Jonson 2006:27; Solli 2002:143; Sigurdsson 

2008:86; Moen 2010:29-30). Krigeren skulle være aggressiv, fruktesløs og lojal ovenfor sin 

høvding. Han skulle også kunne forsvare seg selv og sine ovenfor fienden. Ære var viktig, og 

målet var å få heltestatus, både levende og død (Magnus 2014:71). Ære og heltestatus 

motiverte krigere til ikke å flykte under strid. Flere runesteiner hedrer krigere som ”ikke 

flyktet”. Andre runesteiner nevner menn som ”døde fordi de andre flyktet” (Hedenstierna-

Jonson 2008:27-28). Religion var en annen motivasjon for å være modig i kamp, da falne 

krigere kom til Odin i Valhall (Hedenstierna-Jonson 2008:64; Nordberg 2002:21). Som nevnt 

i kapittel 3.4, kunne menn som ikke deltok i krig, eller drev med arbeid relatert til kvinnen, bli 

kalt ergi. Å få en slik beskyldning, var svært tabubelagt (Blain & Wallis 2000:396-401; 

Grambo 1991:133; Gilchrist 2008: 48; Solli 2002:149). Ble du anklaget for å være ergi, ble du 

beskyldt for nid. Å bli beskyldt for nid, var det samme som å få sin ære krenket. Menn som 

ble beskyldt for nid måtte forsvare sin ære, hvis ikke mistet de sine rettigheter i samfunnet 

(Price 2002:212; Solli 2002:142). 

 

Spydd i mannsgraver kan også knyttes til Odin, da det trolig finnes det en relasjon mellom 

stav og spyd. I Styrbjarnar  Þáttr fortelles det om Eirik som får et stav fra Odin. Under et slag, 

forvandles staven til et spyd. Ifølge Lotte Motz (1996:84), ”bruker ikke Odin spydet som et 

aggressivt våpen, men som et magisk instrument” (Gardela 2009:199-200). Det har blitt 

argumentert for at spidd kan ses som et symbol på spyd (Bukkemoen 22016:127). Kanskje 

fungerte Odins spydd også som stav, da han ikke bare er krigergud, men også tilknyttet 

seidutøvelse (Gardela 2008:59). I Håvamål er Odin skadet av spyd da han ofrer seg selv for 

kunnskap om runene. Hvis spiss kan ses som en metafor for spyd, kan steking av kjøtt på 

spidd tolkes som et offer til Odin (Isaksson 2000:24-25). Som nevnt tidligere, var det svært 

tabubelagt å dø av alderdom eller sykdom i yngre jernalder. Et alternativ til dette, var å bli 

drept rituelt. Gjennom å bli drept med våpen, heller enn å dø av sykdom, fikk man samme 

belønning i etterlivet som de som døde i krig. Et annet alternativ, var å stikke spyd eller våpen 

ned i graver for å gjøre opp for en ”feil død” (Nordberg 2002:22-23). Det tyder derfor på at 

spidd i mannsgraver kan relateres til Odin, da spiddet i seg selv kan ses som et symbolsk 

spyd.  

 

 



	 66	

7.4.3 Seidmannen  

Selv om seidpraksisen dominerte blant kvinner, ble seid også utført blant menn. Odin var 

krigerguden som representerer makt, krig og maskulinitet, men han var også seidmester, noe 

som var forbundet med kvinnen, og sett på som svært umandig (Solli 2008:194-195). 

 

I likhet med at transformerte skjold og sverd kan relateres til kvinnen, er transformasjon også 

et nøkkelord innen seid. Når seidmannen overskrider genderroller, og ter og kler seg som en 

kvinne, kan han tre inn i en kvinnelig kosmologi som andre menn er ekskludert fra. Dette vil, 

i sammenheng med seid, styrke hans evne som seidmann (Solli 2008:198). På den måten kan 

seid ses som en ” teknikk for transformasjon”. Gjennom å ta form som dyr eller endre kjønn, 

ble seidmannen mektigere (Solli 2008:199). Odin kunne også skifte form, fra menneske til 

dyr, samt reise i tid (Hedeager 2016:141). Ved å henge seg, oppnår Odin en smerte som kan 

føre til en transetilstand. Det er under denne transetilstanden Odin får kunnskap om magi, 

visdom og diktning. Hengingen i Yggdrasil kan derfor ses som et seidrituale (Solli 2008:199).  

 

	

Figur 19. Seidmennene på Skratteskjær. Illustrasjon av Halfdan Egedius, 1897. Illustrasjon til Olav 
Tryggvason saga. 

 

Innen sjamanisme, er det tredje kjønn kjent blant flere kulturer (Solli 2008:200). Innen andre 

religioner kjenner vi også til guder som kunne skifte gender fra mann til kvinne. Dette var de 

mektigste gudene (Solli 2002:122). Jeg tolker det tredje kjønn som fellesbetegnelse på de 

grupper som faller utenfor ”mann” og ”kvinne” i jernalderen. Jeg vil derfor plassere 

seidutøveren under denne kategorien, da de kan endre gender, som jeg forstår er en viktig del 

av seidprosessen. Jeg bruker begrepet ”genderskifte” og ikke ”kjønnsskifte”, siden 
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seidutøverens biologiske kjønn ikke endres under seidprosessen. Selv om en seidmann, for 

eksempel, kler seg i kvinneklær, som en del av seidritualet, er han fortsatt biologisk mann. At 

en mann kledde og oppførte seg som en kvinne, var svært tabubelagt i vikingtiden, mens 

kvinner som oppførte seg ”mandig” var mer akseptert (Hedeager 2011:122; 2014:277-283; 

Hillderdal 2009:178; Clover 1993:13; Solli 2002:153). Det var derfor mer tabubelagt av menn 

praktiserte seid (Blain og Wallis 2000:396). Følger vi Sollis tolkning, var seid trolig en så 

viktig del av det norrøne samfunnet, at de så forbi ”det skeive” ved det, da sjamanen var i 

stand til å reise til andre verdener for å oppnå kunnskap og makt, som kunne gagne hele 

samfunnet. Seid ble på den måten nødvendig for samfunnet, altså ble tabu nødvendig. Satt på 

spissen: siden seid må involvere ”skeivhet”, ble ”skeivhet” også en nødvendighet for 

samfunnet (Solli 2008:200). 

 

Jeg ser først og fremst seidpraksisen i relasjon til spidd av type III. Spidd av denne typen, 

forekommer oftest i kvinnegraver, allikevel opptrer noen i mannsgraver. Av totalt 32 spidd av 

denne typen, er fem funnet i mannsgraver (se tabell 3). Hvis vi ser dette i relasjon til seid, 

samsvarer dette med oppfatningen om at seidaktiviteter hovedsakelig var forbundet med 

kvinnen. 	

 

7. 5 Gjenstander som endrer kjønnstilhørighet 

Ved overgangen fra merovinger- til vikingtid, ser vi at jernspiddene går fra å være relatert 

primært til mannen, til å bli relatert primært til kvinnen. Denne kjønnstilhørighets-endringen 

skjer også blant andre gjenstandskategorier, eksempelvis i Vivallengraven i Sverige, hvor en 

mann er gravlagt med gjenstander typisk relatert til kvinnen, og blant ringspenner. 

Ringspennene går fra å være primært relater til menn på de britiske øyer, men tatt i Norge, 

endrer de kjønnstilhørighet.  

7.5.1 Vivallen-mannen 

På Vivallen i Sverige, ble det i en mannsgrav funnet gjenstander relatert til både kvinner og 

menn. Vilvallen er en gravplass i Härjedalen i Sverige, datert til ca. 1000-1200. Funn av 

gjenstander assosiert med den samiske kulturen, samt neverbark i gravene, indikerer at de 20 

gravlagte individene på Vivallen er av samisk opphav (Price 2000:18; Zacharisson 1997:53; 

2008:32). Grav 9 var en rikt utstyrt mannsgrav, med importerte statusobjekter som lin og ull. 

Av kvinnerelaterte gjenstander, ble det funnet et perlekjede, en sølvbrosje og en fingerring i 

sølv, samt en nåleskje (Se figur 20). Dette var gjenstander som typisk finnes i kvinnegraver 
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fra perioden. Mannen i grav 9 var også kledd i et linklede, med paralleller til kvinnegraver i 

Birka. Av mannsrelaterte gjenstander, var mannen 9 ikledd et orientalskinspirert belte. Beltet 

var en del av både den samiske og den norrøne mannlige klesdrakten, mens smykkene og 

linkledet tilhørte den norrøne kvinnelige klesdrakten. Foruten beltet, var mannen i grav 9 

kledd som en kvinne fra det norrøne samfunnet. Inger Zacharisson og Neil Price tolker dette 

som at mannen kan ha hatt en tilknytning til seid, siden genderoverstridelse er en viktig del av 

seidutøvelsen (Price 2000:18-20; Zachrisson 2008:36). Trolig var gjenstandene i graven ment 

for nordiske kvinner, men gjennom byttehandel endret de ikke bare eierforhold, men også 

gendertilknytning. Smykkene og kledet i graven kan opprinnelig ha vært en del av den norrøn 

kvinnedrakten, men tatt opp i den samiske kulturen, kan dette ha vært et rituelt plagg, 

forbeholdt en spesiell person, for eksempel, en seidmann. Et belte av samme type som er 

funnet i vivallengraven, er også  funnet i klintagraven. Selv om beltet tolkes som et mannlig 

plagg, er det i klintagraven funnet på en kvinne. I Klintagraven, som er en dobbeltgrav, er 

kvinnen plassert med gjenstander relatert til mannen, mens mannen er plassert med 

gjenstander relatert til kvinnen.  Kanskje tilhører nettopp denne klesdrakten -en blanding av 

klær og klesattributter relatert til både kvinner og menn, det tredje kjønn (Price 2000:20-21). 

Siden genderoverstridelse er et viktig aspekt ved seid, er det ikke utenkelig at Vivallen-

mannen hadde en viktig posisjon innen seidutøvelse. Samme type belte som ble funnet i på 

vivallenmannen, ble funnet i kvinnegraven fra Klinta, som tidligere er tolket som en 

volvegrav. På Vivallen ble det opprinnelige mannsbeltet funnet på en mann, men sammen 

med andre kvinnerelaterte gjenstander, mens i klintagraven ble det typisk mannsbeltet funnet i 

en kvinnegrav. Price ser belter i relasjon til seid. Kanskje kunne man ved å kle seg i dette 

beltet, samt drakter og smykker tilegnet det andre kjønn, ”tre inn i” det tredje kjønn for å 

kunne utøve seid (Price 2000:19-20). 



	 69	

 
Figur 20. Belte og smykker i grav 9 fra Vivallen. Etter Price 2000, figur 12. 

 

7.5.2 Ringspenner  

Ringspenner ble først produsert på 600- og 700-tallet i Irland og Skottland. Fra 800-tallet, har 

ringspennene også blitt funnet i Norge. Arkeologiske funn viser at Norge hadde kontakt med 

de britiske øyer i vikingtiden, gjennom kolonisering, raid, plyndring og via politiske allianser 

og handel. Det var trolig gjennom import at ringspennene etter hvert havnet i Norge (Glørstad 

2010:30-31). På slutten av 600-tallet var ringspennen en del av den mannlige klesdrakten på 

de britiske øyer. Fra 850-tallet ble det produsert flere typer ringspenner. Skriftlige lover fra 

Irland refererer til hvordan draktspennene var er uttrykk for det sosiale hierarkiet blant menn, 

da menn ble pålagt å bruke forskjellige typer spenner, etter hvilken rolle de hadde i det 

hierarkiske systemet. Rinspennene ble på denne måten en del av det politiske systemet 

(Glørstad 2012:33).  

 

Det er til sammen funnet 191 ringspenner i Norge. Disse deles inn i to typer: østlig og 

vestlig/insulær. 165 av spennene er av vestlig type, hvorav 22  disse er innførte praktspenner 

fra Irland og Skottland. Av typen østlige ringspenner finnes 26 spenner (Glørstad 2010:3). 

Totalt har det blitt funnet ringspenner i 22 kvinnegraver. Flertallet av ringspenne som er 

funnet i kvinnegraver er av insulær type, og dateres til 800-850-tallet (Glørstad 2010:116-

117). 80% av all insulær import fra denne perioden, er funnet i kvinnegraver. Foruten 
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ringspenner, er det også funnet beslag til bøker og skrin. Halvparten av disse gjenstandene er 

omgjort til smykker (Glørstad 2012:37). Ringspenner er funnet i totalt 70 mannsgraver. 

Ringspennen ble tatt i bruk som mannssmykke på slutten av 800-tallet og opptrer hyppigst i 

perioden 900-950, og er i denne perioden nesten utelukkende relatert til mannen (Glørstad 

2010:127-128). Ringspenner av vestlig type går fra å være draktspenner knyttet til kvinnen, til 

å bli en lokalprodusert  spenne relatert til mannen (Glørstad 2010:6). Tidligere har funn av 

insulære gjenstander i norske graver blitt tolket som plyndret gods (Glørstad 2012: 37). Hanne 

Lovise Aannestad mener at endring i kjønnstilhørighet til gjenstander heller kan ses i relasjon 

til import generelt (Aannestad 2015:270).  Ringspennene kan slik ses som et symbol på 

allianser innen høyere sosiale grupper, for eksempel, mellom det norrøne samfunnet og de 

britiske øyer (Glørstad 2012:38). 

 

Figur 21. Østlig ringspenne. Etter Glørstad 2010: fig. 17. 

                             

Figur 22. Vestlig ringspenne. Etter Glørstad 2010: fig. 6. 

	

I jernalderen var det vanlig at eliten var i besittelse av statusgjenstander fra andre land, i 

tillegg til at de ofte adopterte tro, adferd og draktmote fra fjerntliggende land de var i kontakt 

med. Gjenstandenes bruksfunksjon var ikke så viktig, det var prestisje nok å eie ting som kom 

fra ”de andres” land. Ukjente former og mønstre var mystisk og eksotisk. De som var i 
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besittelse av disse eksotiske gjenstandene hadde en viss politisk eller ideologisk legitimitet 

(Ashby 2015:96-97).  I Norge ble importerte insulære gjenstander integrert i både 

hverdagslivet, samt som politiske og rituelle gjenstander (Glørstad 2014:170). Når en 

gjenstandstype innlemmes i en ny kultur, tilpasses de den allerede eksiterende kulturen 

(Aannestad 2015:271). På tidlig 800-tallet, var ikke smykker en del av den mannlige 

klesdrakten i Skandinavia (Shetelig 1933:161; Aannestad 2015:271), selv om de opprinnelig 

var relatert til mannen i vesten. Spenner var derimot allerede en del av den skandinaviske 

kvinnedrakten. Det var derfor naturlig at de importerte spennene på tidlig 800-tallet ble en del 

av kvinnedrakten. På 900-tallet foregikk store sosiale og politiske endringer i Skandinavia. 

Gjennom vikingferder var det nå mulig å utvide kontaktnettverket og få politisk makt utenfor 

lokalsamfunnet. I denne perioden blir også bruk av importvarer knyttet opp mot original bruk. 

Dette kan forklare at gjenstandene fra 900-tallet blir funnet nesten utelukkende i mannsgraver 

i Skandinavia (Aannestad 2015:271-274). Et annet eksempel som kan trekkes inn, er 

karolingiske, treflikete beltebeslag. De var opprinnelig en del av den karolingiske  

krigerutrusningen, men da de ble tatt inn i Skandinavia, ble de omformer til kvinnelige 

treflikete draktspenner (Aannestad 2015:270).  

 

Sammenfatning 

Spiddene endrer kjønnstilhørighet ved overgang til merovingertid. Dette kan ses i 

sammenheng med endring i sosiale rolle, da kvinnen, for eksempel, overtar mannens roller  

Ringspennene endrer derimot kjønnstilhørighet da de blir tatt inn i Norge. De er opprinnelig 

relatert til mannen, men da de tas inn i Norge tilpasses den norske kulturen, og blir en del av 

den norske kvinnedrakten.  Det sjamanistiske beltet er et tredje eksempel på en 

gjenstandsgruppe som endrer kjønnstilhørighet. Beltet endrer kjønnstilhørighet da det blir tatt 

inn i en annen etnisitet/kultur, og brukt i rituell sammenheng. 
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Kapittel 8: Konklusjon 

Etter å ha studert spiddene vil jeg konkludere med at jeg kan stille meg bak tidligere 

tolkninger av spiddenes funksjon. Jeg har dog gjennom mine undersøkelser fått en bredere 

forståelse av spiddenes kontekst og kjønnstilhørighet. Jeg har gjennom denne avhandlingen 

forsøkt å belyse i hvilken sammenheng spiddene ble benyttet, samt undersøkt 

kjønnsfordelingene blant spiddene. For å få en bedre forståelse av spiddenes funksjon, har jeg 

undersøkt spiddenes gravkontekst. Gjennom å studere gravgodset i gravene med spidd, har 

jeg bemerket flere ”utradisjonelle” mønstre.  

 

Etter å ha undersøkt noen av spiddenes plassering i graven, har jeg erfart at spiddets 

plassering i graven er typeavhengig. Jeg har kun studert gravinnholdet til to graver med 

spiddtype I. I den ene graven er alt gravgodset samlet sammen, inkludert spiddet, i den andre, 

er spiddet lagt over ryggen på en hest, noe som kan peke mot at spiddet skal ses i 

sammenheng med offeret av hesten. Blant type II ser spiddene ut til å være plassert i motsatt 

ende av graven som den døde, med det, som for meg, virker å være tilfeldig gjenstander. 

Blant type III er det to mønstre som går igjen. Enten er spiddene plassert på, eller i nærheten 

av den dødes kropp, ved flere tilfeller i hendene på den døde. Ved andre tilfeller, er spiddet 

plassert for seg selv, skilt fra resten av gravgodset. Ved enkelte tilfeller, er spiddet også lagt 

under steiner. I de tilfeller hvor spiddene ble plassert i  de dødes hender, og lagt over deres 

fang, tyder det på at de døde hadde en spesiell tilknytning til spiddene. Det kan virke som at 

dette var kjære eiendeler som var viktig at de døde fikk med seg i etterlivet. I tilfeller hvor 

spiddene er plassert for seg selv, kan dette tolkes  som at spiddene  var ”farlige” eller 

særegne, og måtte holdes unna resten av gravgodset, enten fordi det kan ”kontaminere” resten 

av gravgodset, eller fordi det har særegen funksjon eller status, som krever at det skilles fra 

resten av gravgodset. At spiddet fra Kaupang ble plassert under en stein, kan tyde på at 

spiddet var ”farlig” og måtte enten ødelegges eller ”holdes på plass”.  Allikevel var det  viktig 

at det ble lagt i graven, og fulgte den døde i etterlivet.  

 

Etter å ha studert spiddenes gravkontekst, er det vanskelig å se spiddene som kun 

hverdagslige kjøkkenredskaper. Det er ikke usannsynlig at flere av spiddene var stekespidd, 

men at de kunne ha en relasjon til kult, både i kvinne- og mannsgraver. Spiddene i 

mannsgravene kan symbolisere den dødes rolle som kultisk leder (Bøgh- Andersen 

1999:104), og spiddet kan ha hatt en spesiell funksjon under utøvelsen av kult. Jeg har 

diskutert at spiddene endrer kjønnstilhørighet ved overgangen til vikingtid. En forklaring på 
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dette, er at flere menn nå drar ut i forbindelse med handel og krig, og kvinnen derfor må 

overta mannens roller hjemme. Hvis vi ser spiddene som stekespidd, brukt i kultisk 

sammenheng, kan en økning av funn av spidd i kvinnegraver tolkes som at kvinnen i vikingtid 

overtok mannens rolle som rituell leder. Andre tolkninger av økningen av spidd i 

kvinnegraver i vikingtid, kan ses i sammenheng med spiddets relasjon til krig. Vikingtidens 

samfunn var et krigersamfunn, hvor både kvinner og menn trolig hadde en tilknytning til krig. 

Religion var en viktig del av hverdagen, og trolig var krigerguden Odin sentral (Solli 

2002:45). Flere tolkninger av spiddenes funksjon kan relateres til Odin. Flere tolker spiddet 

som et symbolsk spyd, og relaterer det til Odin, da han også var spydguden . Spiddet kan ha 

blitt brukt som stekespidd under blot, hvor samfunnets elite samles til gilde og skåler for 

Odin. Kvinnens deltakelse i odinkulten kan representeres gjennom tekstilproduksjon, hvor 

kvinnene kan påvirke utfallet i krig gjennom såkalt kampmagi, som utføres gjennom spinning 

og veving (Jochens 1995:137; Domeij 2006:127). 

 

Selv om alle spiddtypene kan tolkes inn i en kultisk sammenheng, det er ikke dermed sagt at 

alle spiddene nødvendigvis skal tolkes dithen. Jeg mener spidd av type I og II også kan ha 

vært praktiske kjøkkenredskaper. Plasseringen av spidd av type I og II i gravene (se kapittel 

5.6.2) viser at flere av spiddene ble plasserte med det som virker som tilfeldige gjenstander. 

Spiddene hadde verdi nok til at de ble lagt ned i gravene, men sammenlignet med hvordan 

flere av spiddene av type III ble behandlet i gravene, kan det tolkes som at spiddene av type I 

og II er mer hverdagslige gjenstander. Denne observasjonen er dog gjort på få eksempler, jeg 

kan derfor ikke basere min konklusjon på dette. Men det er flere faktorer enn spiddenes 

plassering i graven som skiller de forskjellige spiddtypene fra hverandre. Generelt er spidd av 

type III mer detaljert utformet enn spidd av type I og II. Både kontekst og utforming av spidd, 

gjør det vanskelig å tolke type III-spiddene som stekespidd. Det er heller fristende å se denne 

typen i relasjon til seid. Både kvinner og menn kunne ha en særlig posisjon innen seid, og 

fungert som volve eller seidmann. Selv om seid var tabubelagt blant menn, forteller de 

skriftlige kildene at, blant annet, Ragnvald, sønnen til Harald Hårfagre, var seidmann (Solli 

2002:186). Gravkonteksten til flere av gravene er påfallende like de skriftlige beretningene 

om volvegraver (Price 2004:110), det er derfor fristende å se disse spiddene som volvestaver. 

Tekstilproduksjon kan også relateres til seid. Tekstilproduksjon var viktig i vikingtiden, da det 

måtte produseres, blant annet, klær og seil, men veving kan også knyttes opp mot nornene 

som vever skjebnetråden (Jochens 1995:137; Domeij 2006:127).  
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En måte å se type III på, er som en ny versjon av type I og II, som nå tillegges flere 

egenskaper. Type III-spiddet kan i seg selv vise til høy sosial status hos den døde, da dette 

trolig var et statusobjekt, i tillegg til at det kan vise til kvinnens (nye) posisjon som kultisk 

leder. At spiddet kan ha vært utformet for å etterligne håndteiner, kan også tyde på at de som 

eide dette spiddet, kjente til seidkunsten. Kort forklart, mener jeg spidd av type III må ses som 

et kultisk, høystatus-objekt.  

 

I et forsøk på å belyse spiddenes funksjon, har jeg drøftet hvilke sosiale roller de som er 

gravlagt med spidd kan ha hatt. Jeg har tidligere diskutert på at mannen kan ha vært den 

rituelle lederen, og at spidd i mannsgraver reflekterer dette. Dette forklarer dog ikke hvorfor 

(andre) kjøkkenredskaper opptrer i mannsgraver. Typisk har kjøkkenredskaper vært relatert til 

kvinnen, da matlaging er en av arbeidsoppgavene som ble utført innenstokks, altså innenfor 

kvinnens sfære (Sigurdsson 2008:21; Clover 1993:3). Allikevel har flere av menn fått med 

seg kjøkkenredskaper i graven. Under blot, kan spiddet ha blitt brukt til steking av spesifikke 

deler av offerdyr, for eksempel hjertet, mens resten av dyret ble tilberedt i kjeler og kar 

(Bøgh-Andersen 1999:104). Kanskje er det nettopp disse kjøkkenredskapene som ble lagt ned 

i mannsgravene, som en del av ritualet.  

 

Spidd i kvinnegraver kan tolkes som at vikingtiden trolig var en tid hvor kvinnen fikk en mer 

synlig rolle i samfunnet, hvor hun overtok flere av menns roller. Mine analyser viser allikevel 

at det generelle mønsteret for kjønnsfordelingen av spiddene går imot den tradisjonelle 

oppfatningen av kjønnsroller i yngre jernalder. Blant annet, er samtlige av de norske 

båtgravene med spidd kvinnegraver. I Sverige er samtlige båtgraver med spidd mannsgraver. 

Dette stemmer med den tradisjonelle oppfatningen av båten som noe som er relatert til 

mannen. Forklaringen om at kvinnen overtok mannens roller da han dro bort i viking kan 

forklare spidd i kvinnegraver, med det kan ikke forklare hvorfor kvinnen gravlegges i båter, 

for da mannen dro bort, var det nettopp i båt.  I tolkningskapitlet, har jeg diskutert at kvinner i 

båtgraver må tolkes som kvinner av høy sosial status, enten tilknyttet handel eller kult. 

Kvinner i båtgraver, kan forklares ut fra at normen i vikingtid var maskulinitet. Det bryter 

derfor ikke dette med norrøne æresbegrepet. Dette forklarer dog ikke hvorfor menn ble 

gravlagt med gjenstander typisk relatert til kvinnene. For eksempel, inneholder flere av 

mannsgravene fra både merovinger- og vikingtid  kjøkkenredskaper. Spiddene som opptrer i 

mannsgraver er av type I og II (se fordelingen i tabell 7-9). Kjøkkenredskaper har ikke blitt 
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funnet sammen med type III-spidd i verken Norge eller Sverige, i noen av periodene.  

 

Som nevnt i kapittel 2.2, behøver ikke gjenstander i graven nødvendigvis å symbolisere den 

dødes sosiale roller eller status. Gravgods kan også symbolisere de etterlatte eller være ting 

den døde fikk med seg (på reisen) til etterlivet (Price 2008:260; Østigård 2006:10; Ekengren 

2004:110; Jonsson 2009:197; Parker Pearson 1999:7; Kristoffersen og Østigård 2006:130; 

Schülke 1999:80). Tidligere har funn av typiske ”kvinnelige” gjenstander i graver blitt tolket 

som at graven har vært dobbeltgrav, eller at den dødes kone representerer sin enkestatus 

gjennom å legge gjenstander i graven (Danielsson 2007:61). Denne forklaringen benyttes ofte 

når vi står ovenfor gravgods som ikke samstemmer ved vår tradisjonelle oppfatting av kjønn 

og roller i forhistorien. Hvis vi legger alle fordommer til side, kan kjøkkenredskaper i 

mannsgraver, tolkes som at kjønnsrollene i yngre jernalder ikke var så tradisjonelle som vi 

tidligere har trodd, og at mannen kan ha deltatt i matlagingen. En annen tolkning, kan være at 

de mennene som fikk kjøkkenredskaper med seg i graven, var eldre menn, eller menn som, på 

en eller annen måte var satt uten for samfunnet. Som nevnt tidligere,  ble eldre menn satt 

sammen med kvinnene, og tillagt mer ”kvinnelige” arbeidsoppgaver (Lesick 1997:36). 

Kanskje representerer kjøkkenredskaper og spidd i mannsgraver derfor det tredje kjønn.  

 

Det har blitt argumentert for at en  måten å forklare genderoverskridende aktiviteter i det 

norrøne samfunnet på, er at de på den tiden må fulgt en ettkjønnsmodell, hvor de ikke skilte 

mellom ”mannlig” og ”kvinnelig”, hvor begge kjønnene derfor var frie til å krysse over 

kjønnskategoriene, og agere som det andre kjønn. Jeg tror æresbegrepet var for sentralt i det 

norrøne samfunnet til at dette kan ha vært akseptert. Jeg foreslår heller at de fulgte en 

trekjønnsmodell, hvor de skilte mellom ”mannlig” og ”kvinnelig”, men at noen var 

genderoverskridere, og derfor tilhørte det tredje kjønn. At noen faller utenfor mann-kvinne-

kategorien, betyr ikke at de ikke taper ære, men dette var en kategori noen, ofte ufrivillig, 

kunne havne i da de, for eksempel, ble eldre og ikke lenger kunne utføre typisk 

genderspesifikke oppgaver –jeg sikter da først og fremst til mannen. Alternativt kunne man 

velge å skride over i det andre kjønn, da dette var relevant for ens rolle som, for eksempel, 

seidutøver.  

 

I avhandlingen har jeg diskutert ringspenner og deres innlemmelse i Norge, samt 

vivallenmannen, som er gravlagt i typiske kvinneklær. At vivallenmannen kan relateres til 

genderoverskridelse, er relevant for min avhandling, da jeg har diskutert gender, dets rammer, 
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samt overskridelse av disse rammene. På bakgrunn av vivallenmannens ”crossdressign” har 

han blitt tolkes som en seidmann. Denne graven har derfor vært relevant å relatere til mine 

studier, da jeg har diskutert gjenstanders relasjon til kjønn.  

 

Ringspennene går fra å opprinnelig være en del av den mannlige klesdrakten, men tatt inn i 

Norge, blir de en del av den kvinnelige klesdrakten.  Dette skifte i kjønnstilhørighet, skyldes 

trolig de sosiale og politiske endringene som fant sted i merovinger- og vikingtid. 

Ringspennene ble tatt inn i Norge på grunn av import og handel, og da de kom inn i Norge, 

ble de tilpasset den norske kulturen. Siden ringspenner ikke var en del av den mannlige 

klesdrakten i Norge, endret de kjønnstilhørighet, for å passe inn i den norske tradisjonen, da 

spenner var en del av den kvinnelige drakten. Både spiddene og ringspennene endret trolig 

kjønnstilhørighet som en følge av de sosiale og politiske endringene som fant sted 

undervikingtiden. Vikingferdene åpnet opp for nye kontaktnettverk som igjen førte til import 

og handel, men det førte også til at kvinnen fikk en mer synlig rolle i samfunnet.  
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Vedlegg 

 
 

Vedlegg 1: Oversikt over materialet  
 

Land Type Nr. Type funn Kjønn Datering 
NO I 1 Grav Kvinne 800-1000 
NO I 2 Grav Mann 900 
NO I 3 Grav Mann 900 
NO I 4 Løsfunn  800-1000 
NO 1 5 Grav Ubestemt 800t 
NO I 6 Grav Mann 900-950 
NO I 7 Grav Ubestemt 800-1000 
NO I 8 Grav Kvinne 900 
NO 1 9 Grav Mann 800 
NO I 10 Grav Mann 800 
NO I 11 Grav Mann 800-1000 
NO I 12 Grav Mann 800-850 
NO I 13 Grav Kvinne 900 
NO I 14 Grav Mann 800 
NO I 15 Grav Mann 850-890 
NO I 16 Grav Kvinne 900-950 
NO I 17 Grav Mann 900 
NO I 18 Grav Mann 800-1000 
NO I 19 Grav Mann 800-1000 
NO II 1 Grav Dobbelgrav 700 
NO II 2 Grav Ubestemt 800-1000 
NO II 3 Grav Kvinne 875-900 
NO II 4 Grav Kvinne 975-900 
NO II 5 Grav Kvinne 800-1000 
NO II 6 Grav Kvinne 850-900 
NO II 7 Grav Kvinne 850-900 
NO II 8 Grav Mann 700 
NO II 9 Grav Kvinne 900 
NO II 10 Grav Kvinne 900 
NO II 11 Grav Kvinne 900 
NO III 1 Grav Mann 900-950 
NO III 2   Ikke bestemt 
NO III 3 Grav Kvinne 850-900 
NO III 4 Grav Kvinne 900 
NO III 5 Grav Kvinne 900-950 
NO III 6 Grav Kvinne 900 
NO III 7 Grav Kvinne 900 
NO III 8 Grav Ubestemt 800-1000 
NO III 9 Grav Kvinne 900 
NO III 10 Grav Kvinne 900 
NO III 11 Grav Kvinne Før 800 
NO III 12 Grav Mann 700 
NO III 13 Grav Kvinne 900 
NO III 14 Grav Kvinne 900 
NO III 15 Grav Kvinne 900 
NO III 16 Grav Mann 700 
NO III 17 Grav Kvinne 900 
NO III 18 Grav Kvinne 850-900 
NO III 19 Grav? Ubestemt Ikke bestemt 
NO III 20   Ikke bestemt 
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NO III 21 Grav Kvinne 900 
SE I 1 Grav Mann 675-700 
SE I 2 Grav Mann 900 
SE I 3 Grav Kvinne 900 
SE II 1 Grav Mann 600-650 
SE II 2 Grav Mann Ca 675 
SE II 3 Grav Mann Ca 750 
SE III 1 Grav Kvinne 850-900 
SE III 2 Grav Dobbelt 900-950 
SE III 3 Grav Kvinne 900-950 
SE III 4 Grav Dobbel Ca 950 
SE III 5 Grav Kvinne 950-1000 
SE III 6 Grav Kvinne 900 
SE III 7 Løsfunn  800-1000? 
SE IV 1 Grav Mann 800-1000 
SE IV 2 Løsfunn  1000-1050 
SE IV 3 Løsfunn  1000-1050 
DK II 1 Løsfunn  900 
DK III 1 Grav Mann 900 
DK IV 1 Grav Kvinne 900 
IS III 1 Grav Kvinne 900 
IS III 2 Grav Kvinne 900 
FI III 1 Grav Kvinne 700 
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Vedlegg 2: Katalogtekst de norske gravene 

 
Spiddnummer / 

 Museumsnummer 
Andre funn i graven Kjønn 

NO:1:1 
C4752  

Katalogtekst nevner samling med ukjent kontekst  K 

NO:1:2 
C409  

Spydodd, økseblad M 

NO:1:3  
C1237  

Sverd, spydspiss, økseblad, skjoldbule, pilspiss av jern, bissel, 
sigdblad, ringspenne av bronse, stekepanne, jernstykke med påstøpt 
blyklump 

M 

NO:1:4  
C9812b  

Spade, ljåblad, hestehelle   M 

NO:1:5  
C10952  

Bissel, jernring, sigdblad, fragmenter av sag U 

NO:1:6 
 St. 2584k  

Sverd, spydspiss, øks, skjoldbule, kniv, bissel, saks, kam, kleberkar, 
kjetting, fat, kopp, never, tekstil, nagle, pels 

M 

NO:1:7  
St. 2715a  

Øks, kniv, beslag, kleberkar, nagle, bronsering, beslag av bronse U 

NO:1:8  
St. 4009 p  

Bronsekar, bissel, saks, remspenne, pinsett, linhekle, spinnehjul, vekt, 
fil, beslag av jern, vektlodd, kleberkar, nagle, menneske- og dyrebein, 
kam, flintavslag 

K 

NO:1:9  
B4424  

Sverd, klinge, spydspiss, øks, saks, bissel, sigd, knivblad, nagler, 
vevskje 

M 

NO:1:10  
B1201  

Påle, skjoldbule, spydspiss, sverd, bor, fil, bissel, sigd, saks, jerngryte M 

NO:1:11  
B45921  

Ikke info på unimus.no M 

NO:1:12 Ikke info unimus.no  
NO:1:13 
B5717a  

Jernspiss, øse, mulig skjoldbule, saks, kniv, sigd, nøkkel, jernhaspe, 
kramper og hasper, jernring (vært festet i tre), jernstenger, skålformede 
spenner, perler, snellehjul, vev av bein, bryne, nagler, bein 

K 

NO:1:14 
B5787f  

Sverd, spydspiss, øks, skjoldbule M 

NO:1:15 
B6735z  

Sverd, spydspiss, pilspiss, øks, skjoldbule, kniv, sigd, smedtang, fil, 
hammer, saks, remspenne, bronsering, bissel, stekepanne, jernkjele, 
beslag til mulig treskrin, nøkkel (til skrin?), flintstykke, bryne, spiker, 
bor, flere jernringer 

M 

NO:1:16 
B9060f  

Ovale spenner, forgyllet bronsebeslag, perler, nålhus, udefinerte 
jernredskaper, sigd, spydlignende redskap, jernkrok, jernspiss, kam, 
skrinhank, jernring, nagler, kniv, ringnål, never, hvalbeinsplate, brente 
og ubrente bein, tann 

K 

NO1:17 
B7290f  

Sverd, spydspiss, øks, skjoldbule, stekepanne, sigdblad, kleberkar, 
nagler, bronsekjele, jernbånd, ubestemt jernstykker, brent bein 

M 

NO:1:18 
T11608g  

Sverd, øks, spydspiss, bissel, saks, jernring M 

NO:1:19 
T11940d  

Sverd, skjoldbule, spydspiss, jernredskaper, hammer, nagler, brente 
bein, gryte av kleberstein, garnsenke av kleberstein, spillebrikke, bein 

M 

NO:II:1  
C20314cc 
 
 

Sverd, spydspiss, skjoldbule, øks, bissel, kniv, mulig rangle, jernkjele, 
vevsverd, saks, saks, snellehjul, jernkrok, meisel, skrinbeslag, nøkkel, 
stekepanne, nagler, kam, klumper av brent bronse, brente bein 

D 

NO:II:2 
C20314dd  

Graven ovenfor er samme som denne. Dobbeltgrav. D 

NO:II:3 
B3667  

Gravfunn, men resten av gravinnholdet er ikke kjent.  U 
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NO:II:4 
C23640k  

Ovale bronsespenner, øks, rangle, bissel, vevsverd, jernkjele, øse, 
stekepanne, kleberkar, bronsebeslag, bronsering, nøkkel, jernten, 
jernfragmenter, brente bein, hestetenner, dyrebein 

K 

NO:II:5 
C22640k  

Ovale bronsespenner, jernkjele, øseskaft, jerndeler til trekar, 
reimbeslag(?), sigd, nøkkel, jernbeslag til mulig skrin, jernkrok, 
munnbitt, knapp(?), jernring, nagler, jernrør fra overkant av kjele, ring 
fra ringnål, perler, brente bein, fiskebein 

K 

NO:II:6 
C5787  

Stor bronsekjele, klebersteinsskål, spydspiss, stekepanne, knivblad, 
ring, saks, sigd, jernblikk satt sammen med nagler, spiker, div 
beinredskaper, perle 

K 

NO:II:7 
B7731k  

To spidd i samme grav. 
Ovale bronsespenner, firkantet sølvsmykke, perler, bøyle med krok, 
armbøyler av bronse, drikkehorn, kopp, saks, jernredskap med rester av 
tre, sigd, celt, linhekle, nøkkel, kniv, kroknøkkel, båtnagler med 
trerester, kleberstein, snellehjul, jernfragmenter, never, tøy med 
spenne, tenner, fluepupper.  

K 

NO:II:8 
B7731l  

Samme grav som over. To spidd i samme grav. K 

NO:II:9  
C8030  

Sverd, spydspiss, sigd M 

NO:II:10 
C2167i  

Skålformet spenne, bronsespenne, skjoldformet hengesmykke, 
bronseøse, bronseskål, stekepanne, mulig vevsverd, bissel, jernring 
mulig til bissel, brynestein av skifer, jerntener, To spidd. 

K 

NO:II:11 
C21671k  

Samme som graven over over. To spidd i samme grav.  K 

NO:III:1 
C3859 

Sverd, spydspiss, øks, skjoldbule, kniv, bissel, fil, urne av kleberstein M 

NO:III:2 
 

Informasjon mangler.  U 

NO:III:3 
B4233s 

Beslagplater, korsformet bronsebeslag, remspenne, bissel, skålformede 
spenner, armringer, mulig fingerring, perler, dyrehode av bronse, 
stekepanne, kobberbolle, tollekniv, hasper, skjoldbule, nagler, 
hestetenner 

M 

NO:III:4 
B3308b 

Jernøse, vevskje, saks, sigd, knivblad, bissel, skålformet spenne, 
firkantet smykke 

K 

NO:III:5 
B6657o 

Skålformede spenner, bronsespenne med forgyllning, kjede med 
sølvringer og glassperler, perler, kniv, linhekle, glass, snellehjul, 
vevskje, vevlodd, bissel, jernring, beslag til tømmer, lås, stekepanne, 
jernøse, kjele, glassflaske, bronsekjele, bronseøse, bolleformet gryte, 
bryne, nagler, brente bein 

K 

NO:III:6 
B6228n 

Skålformede spenner, bronsespenne, armring i sølv, armring av bronse, 
sølvmynt, perler, tøy, nålhus, blystykke, kniv, sigd, jernring, jernhekle, 
meisel, snellehjul, vevlodd, børste, jernholker, spiker fra kiste, tre fra 
kiste, skallefragment og benfragmenter 

K 

NO:III:7 
B7066b 

Vevskje, saks, meisel, nøkkel, skrinnøkkel, hasp og hengsel til skrin, 
sigd, håndsnellehjul 

K 

NO:III:8 
B2782 

Ingen info om gravkontekst. U 

NO:III:9 
B3456c 

Jernøse, jernpanne, stekepanne, vevskje, fakkelholder(?), bronseskål, 
skålformede spenner, kløverbladspenne, oval spenne, bronsenål, 
håndsnelle, saks, nøkkel, knivblad, sigd, bitt, jernring, kistebeslag, lås 
til skriv, jernskål, grytehank, jernten, skjoldbule, bronsefat, brente bein 

K 

NO:III:10 
B4511s 

Bronsekar, øse, trespann, glassbeger, flaskeformet kar, skålvekt, 
vektlodd, mynt, sølvperle, håndtak og hasper, nøkkel, stekepanne, 
fyrstål, vevskje, håndsnellehjul, bissel,  bor, tverrøks/jordhakke, oval 
jernbøyle, kvernstein 

K 

NO:III:11 
B4969 

Finner ikke info  

NO:III:12 Katalogtekst mangler, men bilde av gravfunnet illustrerer to sverd, to  M 
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B1166 økseblader, sporer, del av bissel, piler, og div. jernfragmenter (Se 
vedlegg 3) 

NO:III:13 
B5764c 

Jerngryte, stekepanne, sigd, saks, kniv, vevskje av bein, vevlodd, 
linhekle, nål, udefinerbare jernredskaper, oval spenne av bronse, oval 
bronsespenne, sammensmeltete stykker av sølv, perler, jernhasper til 
skrin, jernbeslag, jernspiker, nagler, jernten, bryne 

K 

NO:III:14 
B7653m 

Ovale spenner, rund bronsespenne, hengesmykke av bronse, 
hengesmykke, perler, snellehjul, vevskje, linhekle, saks, stekepanne, 
gryte, trespann, sigd, jernredskaper, bissel, jernskål, jernplate med 
nagle, kniv, nagle, jernstykker, harpiksaktig masse, grønt glass, brente 
ben, jernstang med løkke 

K 

NO:III:15 
B5717c 

Jerngaffel (annet spidd?), jernøse, jernspiss, skjoldbule, saks, sigd, 
kniv, nøkkel, jernhaspe, kramper og hasper, jernring, beslag av 
jernblikk, jernstenger hektet i hverandre, jernring, jernbånd, 
skålformede spenner, perler, snellehjul, vevskje, bryne, nagler, brente 
bein 

 

NO:III:16 
B4506f 

Urne, kvartsbryne, sverd, spydspiss, skjoldbule, spidd, betalingsring M 

NO:III:17 
B5525i 

Bronsespenne, hengesmykker av bronse, perler, kam, kroknøkkel, 
jernringer, rester etter gryte av kleberstein, div beslagdeler av jern, 
håndsnellehjul, brente dyre- og menneskebein 

K 

NO:III:18 
T8535 

Skålformede bronsespenner, beslag av bronse, hengesmykke av sølv, 
sølvkjede, fingerringer i sølv, nøkkel, bronsenål, bronsebeslag fra 
drikkehorn, perler, ufullstendige jerngjenstander, saks, kniv, mulig 
sigdblad, klinksøm av jern 

K 

NO:III:19 
Ts121 

Løsfunn U 

NO:III:20 
SHM1428:1 

Informasjon mangler  U 

NO:III:21 Ovale spenner, remspenner av bronse, keltisk bokbeslag i bronse, 
glassperler, tekstilklede over den døde. 

K 
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Vedlegg 3: Gravinnholdet i grav NO:III:12. 
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Vedlegg 4: Katalogtekst de svenske gravene 
 
 

Spiddnummer: Andre funn i graven Kjønn 
SE:I:1 Båtgrav, men kun funn av båtnagler, sverd, hjelm, skjold, glassbeger, 

dyreskjeletter, deriblant flere hunder, redskaper, ildtang, kjetting, jerngryte, 
jerngaffel, huggkniv, spyd, piler, øks, hammer, saks, kniv, bryne, bitt, brodder, 
glasskåler, leirkar 

M 

SE:I:2 Båt, sverd, pilspisser, kniv, arabisk sølvmynt, sølvtråd fra en pung, tøy, 
løfteringer, skrinbeslag, leireskål, dyrebein, bitt, reimbeslag, selebeslag, 
stigbøyler, hestebrodder, jernring med to torshammere (lå ved staven og kan 
ha hengt på den) 

M 

SE:I:3 Skålforma bronsespenner, sølvspenne, ringspenne, sølvanheng, perler, børste 
av svinekam, kniv, saks, bryne, bronseskål, beslag til trekar, nøkkel, treskål, 
jernbeslag til treskrin med trebit som med innristninger, glassbeger, leirkar, 
vekter 

K 

SE:II:1 Båt, ”store deler av våpen utstyret fjernet”, ringbrynje, skjold, hjelmkam, 
sverd, saks, kniv, lanse, hammer, kjetting, jernkjele med vridd hank, 
spydspiss, bitt, jerngaffel, jernbeslag, bronsebeslag mulig til drikkehorn, 
hesteskjeletter 

M 

SE:II:2 Båt, vognkurv den døde var plassert i, fjærpute/madrass under den døde, 
skjold, sverd, huggekniv, hjelm, tre drikkehorn, treskåler, piler, øks, lanse, 
kammer, nøkkel, spillebrikker og terninger, kjele, kjetting, grytegaffel, trekar, 
ildtang, stekepanne, dyreskjeletter, snøugle, hasselnøtter 

M 

SE:II:3 Båtgrav, fjærpute, den dødes lårbein, skjold, sverd, huggkniver, spydspiss, 
pilspisser, hjelm, glassbeger, glasskål, spillebrikker, bryne, pinsett, 
verktøykiste, tang, kjetting, øks, jernemne, beltebeslag, sal, brodder, 
drakroker, bronsekjele, ildbokk, grytekaffel, ildstål, skrin, dyrebein,  

M 

SE:III:1 Gravkammer av tre, sølvbånd, glassperle på gulltråd, spennforma 
bronsespenner, perler, sølvkjede, sølvkors, øreskje, syl, saks, bryne, jernkniv, 
beslag til skrin, leirkar, glassbeger, beslag til trekar 

K 

SE:III:2 Dyreskjelett, sverd, huggkniv, skjold, kniv, ringspenne, spydspiss, pilspisser, 
ovale spenner, sølvspenne, bronsespenne, arabisk sølvmynt, perler, lærpung 
med fragment fra sølvmynt, kniv, saks, syl, nål, pinsett, nålhus, isbrodder, 
brodder, jernbeslag til trekar, skrinbeslag, bitt, jernkroker, pisk 

D 

SE:III:3 Sølvbånd til hode, skålformede bronsespenner, bronsespenner, perler, arabisk 
mynt, sølvanheng, saks, lærpung, pinsett, bryne, kniv, trekar, jernbeslag, 
ringspenne, leirkar, jernbeslag til skrin 

K 

SE:III:4 Båt, bjørneklør, arabisk sølvmynt, likarmet bronsespenner, rembeslag, 
bronseheng, perler, jerntener, spiker, handtak av tre, hasselnøttskall, hornskaft, 
leirkar, dyrebein, sølvanheng, ovale bronsespenner, korsformed bronsebeslag, 
bronseringer, reinmeslag, perler, saks, kniv, nøkkel, øks, torshammerring, 
bronsekanne, bronsefat, ubrent kyllingskjelett,  

D 

SE:III:5 Dyrebein, ovale bronsespenner, skålformet spenne, sølvspenne, sølvberlokker, 
hengesmykker av sølv, sølvbeslag, sølvringer, perler, benkammer, jernbeslag 
trolig til skrin, jernkjele, grytegaffel, bronsekanne, bronsekar, selebeslag, 
rembeslag av jern, brød 

K 

SE:III:6 Leirkar med brente bein, skålformede spenner, rund spenne, sølvspenne, 
hengesmykke av bly, miniatyrbryne, perler, saks, kniv, kam, jernbeslag, 
brodder, dyrebein, drakrok- og lenke, hasselnøttskall,   

K 

SE:III:7 Løsfunn. L 
SE:IV:1 Jernkjele, kniv, jernringer, spiker, nålhus, div ubestemte jernfragmenter  U 
SE:IV:2 Løsfunn U 
SE:IV:3 Løsfunn U 
 
 

 


