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Forord 

Utrolig, men sant – jeg kom i mål. Det siste halvannet året har vært krevende, men det har 

også vært en spennende og morsom opplevelse. Det har vært en læringsprosess, samtidig har 

jeg lært mye om meg selv og hva som interesserer og inspirerer meg innenfor det 

arkeologiske feltet.  

Jeg vil gjerne få si tusen takk til min veileder, Julie Lund, for uvurderlig inspirasjon, 

konstruktive tilbakemeldinger, nyttige litteraturtips og hyggelige samtaler. Du pushet meg der 

jeg trengte det og jeg forlot alltid kontoret ditt med stor motivasjon til å fortsette å skrive. 

Tusen takk til Dagfinn Skre for invitasjon til å feire 100 – års jubileet til Charlotte Blindheim, 

med påfølgende tur til Borre, Gokstad og Kaupang. Turen er et positivt minne og en stor 

motivator til fullføringen av denne oppgaven. Medstudenter på B11 har vært til svært god 

støtte både faglig og sosialt. Uten gode råd og litteraturtips, høytflygende diskusjoner og 

sosiale sammenkomster hadde hverken studietiden eller masteroppgaven vært den samme. En 

spesiell takk til Wenche Nygård Kristiansen, Jenny Gyllensten Alvestad og Nora S. K. 

Hansen for diskusjoner, gode samtaler og hjelp når det kom til Kaupang - materialet. En takk 

rekkes også til Ida Tevik Haugen, min kjære romkamerat fra folkehøyskolen. Takk for all 

oppmuntringen du har sendt for å holde meg gående til jeg endelig var klar til å levere. 

Jeg er evig takknemlig for at jeg har foreldre som støtter meg i tykt og tynt, og stiller opp for 

rettskriving eller med en pose med mat. Hos dere var det aldri et spørsmål – «dette klarer 

du»! Videre må jeg rette tusen takk til Emilie, en super lillesøster som har sørget for at jeg så 

de positive sidene ved å skrive en masteroppgave. Takk for at du dro meg ut på trening, turer 

for alle samtaler og hjelp når jeg har vært langt nede. En bedre søster skal man lete lenge 

etter. 
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All that is gold does not glitter, 

Not all those who wander are lost; 

The old that is strong does not wither, 

Deep roots are not reached by the frost. 

From the ashes, a fire shall be woken, 

A light from the shadows shall spring; 

Renewed shall be blade that was broken, 

The crownless again shall be king. 

Utdrag fra ‘The Lord of the Rings’, kap. 2: The Council of Elrond. J. R. R Tolkien. 

 

Oslo, 31. 10. 18 

Martine Holen Askildt 
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KAP. 1                                                                                          INNLEDNING 

Det er oppfattelsen av ting som har vært inspirasjon for hvordan jeg ville utforme 

masteroppgaven. Hvem har vel ikke vokst opp med et kosedyr eller en leke som skulle være 

med overalt, som man fortalte hemmeligheter, gav navn og fant opp historien til? Som man 

gråt over hvis den ble glemt hjemme når man skulle på tur, som også måtte festes med 

sikkerhetsbelte i bilen, som ble sydd og teipet sammen da den ble eldre og utslitt? Jeg kan 

personlig sette meg inn i dette scenarioet, da jeg som yngre hadde flere leker, kosedyr og ting 

som jeg gav navn og personligheter. Selv etter at jeg ble voksen har jeg ting; kosedyr fra jeg 

var barn, mobiltelefonen og kaffetrakteren, som fremdeles får navn og som jeg i mitt stille 

sinn gir en historie og personlighet. Som når mobiltelefonen brått skrur seg selv av, og jeg 

begynner å snakke med meg selv om at hun begynner å bli gammel og sliten. Undringen på 

om jeg snart må skaffe en ny telefon, og tanken på den lille esken under senga hvor jeg 

oppbevarer alle mine tidligere telefoner som ikke fungerer lengre. For når kan man si at 

tingen er død?  

Jeg har avgrenset oppgaven til å være basert på én gjenstand; sverd, og har kun tatt for meg 

funn som er funnet i gravkontekst. Det at gjenstanden er funnet i gravkontekst er relevant da 

oppgaven vil ta for seg spørsmål knyttet til om gjenstanden kan tolkes som levende og død, og 

derfor om den er begravet eller ikke.  

Jeg har valgt å ta for meg gjenstandsgruppen sverd av to primære årsaker: 

• Det er gjort funn av sverd med navn, både i sagalitteratur og i arkeologiske funn       

(se f.eks. Drachmann 1967, Oakeshott 2002, Peirce 2002, Siddorn 2000).  

• Det er gjort funn av bevisst ødelagte sverd; sverd som er bøyd eller fullstendig ødelagt 

– tidvis satt i en rituell kontekst som offergave (se f.eks. Jørgensen 2015, Lund 2013, 

Ørnes 1984).  

Ved å bruke de arkeologiske teoriene gjenstandsbiografi, agency, personhood og dødsritualer 

ønsker jeg å fremme tankegangen at gjenstander som sverd kan ha blitt, eller blir, oppfattet 

som levende og døde, med navn og personligheter. Dette teoretiske rammeverket vil da også 

fungere for bakgrunnen for spørsmål gitt i problemstilling om hvordan vi kan tolke sverdene 

som levende og døde og hvordan vi kan komme frem til en slik tolkning.   
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Oppgavens område for analyse og diskusjon er videre avgrenset til Kaupang, i Vestfold. 

Kaupang er valgt som område fordi det de siste 60 årene blitt godt dokumentert gjennom 

utgravingene til Charlotte Blindheim og Dagfinn Skre, som gjennom sine kataloger og 

utgivelser har gitt meg et godt grunnlag for utvalg av materiale (Blindheim m. fl. 1981, 1995, 

1999 og Skre 2007). Kaupang består av flere gravfelt (se figur 2), hvorpå fire av disse (Nordre 

Kaupang, Søndre Kaupang, Bikjholberget og Lamøya) har graver hvor sverd er en del av 

gravkonteksten. Til sammen vil analysen og diskusjonen baseres på et totalt omfang av 38 

graver som er funnet på disse gravplassene, med et totalt antall av 41 sverd. Tre av gravene 

inneholdt to sverd (Blindheim m.fl. 1981:200 – 222, Blindheim m.fl. 1995:22 – 79, Stylegar 

2007:103 – 128).  

1.1 Problemstilling 

Den overordnede problemstillingen for oppgaven er: hvordan kan sverd funnet i gravkontekst 

tolkes som ‘døde’, og hvilke kriterier gis for at sverdet kan oppfattes som ‘dødt’? For å kunne 

diskutere dette har jeg valgt å bruke følgene forskningsspørsmål til å hjelpe med analysen og 

diskusjonen:  

• Har sverdene blitt behandlet forskjellig i graven?  

• Hvis dette er tilfellet, på hvilken måte er de behandlet forskjellig?  

• Finnes det spor etter bevisst ødeleggelse av sverdene? 

Oppgaven har som formål å skape en diskusjon rundt sverdets betydning etter at det er blitt 

lagt i graven. Den baserer seg derfor på temaer om død, gravlegging og ritualer; noe som ikke 

er ukjent i det arkeologiske miljøet (se for eksempel Kristoffersen og Østigård 2006, Lia 

2001, Naumann 2006, Price 2008, Østigård 2006). Jeg ønsker i denne oppgaven å rette et 

større fokus på de enkelte gjenstanders betydning i graven, og gi eksempler på hvordan vi kan 

tolke og diskutere dem.  
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1.2 Oppgavens struktur 

I innledningen har jeg vist til oppgavens tema, samt hvordan jeg kom frem til det. Videre er 

oppgavens problemstilling(er) gitt her, samt hvilket materiale jeg har begrenset oppgaven med 

og hvordan jeg planlegger å løse dette.  

 

I kapittel 2 vil jeg vise til noe av forskningshistorien som har inspirert oppgaven. Denne 

delen er todelt, da jeg for det første vil vise til utgravingene på Kaupang, som er området jeg 

har tatt for meg som undersøkelsessted. For det andre vil jeg vise til noe av forskningen som 

er gjort på sverd ift. typologi og biografi. 

 

Kapittel 3 tar for seg det teoretiske rammeverket og den metodiske fremgangsmåten jeg 

legger på materialet for å svare på problemstilling(ene) mine. Dette kapittelet er sammenslått 

fordi teoriene og metodene mine brukes om hverandre under analysen. 

I kapittel 4 kommer en presentasjon og gjennomgang av materialet, dvs. Kaupang og 

gravkontekstene det er funnet sverd.  

Kapittel 5 foretar jeg den komparative analysen av de 38 gravene på Kaupang. Analysen går 

ut på å finne likheter og forskjeller blant sverdene som det videre vil bli gjort en analyse av i 

neste kapittel.   

I Kapittel 6 blir sverdene som skilte seg ut fra den forrige kapittel analysert og diskutert. 

I kapittel 7 blir oppgaven avrundet og jeg kommer med noen avsluttende konklusjoner.  
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KAP. 2                                                      FORSKNINGSHISTORIE 

I dette kapittelet vil jeg raskt redegjøre for Kaupang som forsknings – og utgravningsprosjekt, 

samt vise til noe sverdforskning som kan relateres til problemstilling og tema for oppgaven. 

Kaupang, også kjent som Skiringssal, befinner seg ved Viksfjord i Tjølling, Larvik. Den 

tidligere markedsplassen, eller «byen», deler navn med gården som ligger på stedet. Kaupang 

ble grunnlagt ca. 800 e.Kr. og var i bruk frem til ca. 950 e.Kr. (Hall 2008:58 – 60, Tollnes 

1981:17, Skre 2007:13).  

2.1 Utgravningene på Kaupang 

Interessen og forskning rundt Kaupang strekker seg tilbake nesten 250 år. Gerard Schøning 

var den første til å diskutere kilder som refererte til Skiringssal, navnet Kaupang var kjent 

under i de tidlige litterære kildene, i 1771. Videre skrev Jens Kraft i 1822 om hvordan 

Skiringssal skal ha ligget i Tjølling, hvor han også refererte til en gård kalt Kaupang og 

hvordan navnet på gården henviste til en mulig handelsplass, uten at han koblet Kaupang og 

Skiringssal sammen. Gerard Munthe besøkte Kaupang mellom 1838 og 1839, som en av de 

første vi kjenner som klarte å finne en link mellom Kaupang og Skiringssal. Da Peter Andreas 

Munch gav ut større verk og begynte å diskutere Kaupangs bosetning og størrelse utviklet 

interessen for området seg (1850, 1852), og det førte noen år senere til at Nicolay Nicolaysen 

utførte de første faglige utgravingene på Kaupang i 1867 (Blindheim 1981:11 - 16, Skre 2007: 

13, 28 – 36).  

Nicolaysen registrerte 115 hauger på Nordre Kaupang, 9 på Søndre Kaupang og litt flere enn 

20 på Lamøya (Blindheim 1981:15). Det ble foretatt en del undersøkelser, men med unntak av 

Ka. 157 fra Søndre Kaupang (se kap. 4) var det ingen av gravene som kunne tolkes som 

spesielle eller særdeles rike. Dagfinn Skre påpeker at det er mulig at gravene ikke var 

funnrike nok i forhold til Nicolaysens forventninger av området og gravene og at det er derfor 

han ikke fortsatte med flere utgravningssesonger (2007: 36, 2008:114). En annen mulighet er 

nedgangen av funn siden observasjonene hans i 1859, hvor flere av haugene var blitt borte 

eller ødelagt på grunn av konstruering av bl.a. veier og gjerder (Heyerdahl – Larsen 1981:47 – 

51). Med unntak av en mindre undersøkelse, foretatt av Gabriel Gustafson i 1902, ble 

Kaupang dermed liggende urørt (Skre 2007:36).  

Først i 1947, 80 år etter at Nicolaysen begynte sine utgravninger på Kaupang, begynte det å 

komme frem funn av interesse. Søskenparet Astri og Hans Christian Jahnsen bodde på Nordre 
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Kaupang da de i 1947 fant gjenstander som tydeligvis stammet fra graver idet de selv stod og 

skulle grave ut en grøft ute i åkeren. Disse gjenstandene ble sendt inn til Oldsaksamlingen i 

Oslo og to år senere ble en rikere grav avdekket i samme grøft (Ka. 252, se kap. 4). Funnene 

var av så stor interesse at Charlotte Blindheim ble sendt for å undersøke området videre, som 

førte til et utgravingsprosjekt som varte fra 1950 til 1974. Blindheims undersøkelser førte til 

utgravninger av både boplass og handelsplass, for å kunne svare på spørsmålet angående 

beliggenheten til Skiringssalporten, og om det kunne være bevis for at den skulle ligge i 

Kaupang (Blindheim 1981:11 – 16, Skre 2007:38 – 42).  

Dagfinn Skre overtok etter Charlotte Blindheim som leder av Kaupang – prosjektet vinteren 

1996 – 1997. Det påfølgende året startet forberedelsene for en ny utgravningsrunde som 

foregikk mellom 2000 og 2003, med bl.a. fokus på plassens karakter sett i lys av handel – 

helårig eller sesongbasert, bygningstyper og dateringer (Skre 2007:43 – 44, 47 – 48). 

Utgravningene og publikasjonene til Blindheim og Skre har fungert som inspirasjon for flere 

masteroppgaver ved UiO som relaterer seg til Kaupang, (se bl.a. Andersen 2004, Furan 2009, 

Lia 2001 og Moen 2010). Kaupang fortsetter å inspirere, noe som er tydelig ved at det mellom 

2017 – 2018 er levert inn tre masteroppgaver (denne oppgaven hever antallet til fire) som 

bruker Kaupang som utgangspunkt i analyse og diskusjon (se Alvestad 2018, Hansen 2018 og 

Kristiansen 2017). 

2.2 Sverdforskning 

Det er utført en bred variasjon av forskning på sverd fra vikingtid. Blant disse finnes 

forskning knyttet til produksjon og teknologi knyttet til kvalitet på våpenet som blir laget (se 

f.eks. Astrup og Martens 2011:203 – 206, Hall 1995, Martens 1994:180 – 182 og Williams 

2009). Videre er det gjort flere studier relatert til våpen og krig (se f.eks. Jakobsson 1992, 

Oakeshott 1960 og Siddorn 2000). Relevant for denne oppgaven er tidligere forskning på 

sverd enten gjennom typologi eller biografi. Typologi vil bli anvendt som et kriteria i 

analysen for å belyse sverds mulige opprinnelsessted: lokalt (nærområde), hjemlige 

(landsbasis) eller kontinentale (utenfor landegrenser). Biografi vil bli anvendt som teoretisk 

rammeverk og metodisk fremgangsmåte for analyse og diskusjon av sverdets betydning i 

graven. 
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2.2.1 Typologi og biografi  

Til neste år vil det være 100 år siden Jan Petersen publiserte boken De norske vikingesverd: 

en typologisk-kronologisk studie over vikingetidens vaaben. I boken kommer han med en 

typologisk inndeling av bl.a. spydspisser, økseblader, skjoldbuler og sverd. Sverdene har han 

delt inn i typer fra A – Æ og 20 særtyper. Typologien han er basert på hjaltene, noe som 

utelukker typologisering av sverd hvor hjaltet mangler. Petersens hadde i tillegg til hensikt å 

søke etter opphavet til sverdhjaltene og redegjøre for sverdtypenes utvikling (Androshchuks 

2014:13 – 17, Petersen 1919:2, 54). 

Det å anvende en typologisk – kronologisk bestemmelse over et materiale, når systemet snart 

er 100 år gammel kan være problematisk. Petersen baserte typologien sin på den mengde 

materiale han hadde tilgjengelig til. Siden 1919 har funnkategorien av sverd naturligvis økt 

betraktelig (Hernæs 1985:36 – 38, Moberg 1992:19 – 20). Det er også nødvendig å påpeke at 

Petersen daterte sverdene etter både typologi og kronologi. Typologien er fremdeles 

anvendelig, men kronologien stemmer ikke lengre overens med andre gjenstandsgrupper, som 

kunst former og smykker, i tillegg til at hans inndeling og datering av vikingtiden er blitt 

forbedret og diskutert siden hans tid (Androshchuk 2014:144 – 146, Stylegar 2007:78, se også 

Jakobsson 1992, Peirce og Oakeshott 2002).  

Hva angår sverd og forskning på deres livshistorier er det flere publikasjoner som kan nevnes. 

I 1967 kom De navngivne sværd i saga, sagn og folkevise av Aage Gerhardt Drachmanns. I 

boken fremmes både navnløse og navngitte sverd, samt sverd med spesielle egenskaper – 

giftige sverd, magiske egenskaper. Han presisere i tillegg at flere gjenstander, som øks og 

brynje, kan ha egennavn. Hanne Aannestad bemerker at personnavn i vikingtiden var mer 

bygget opp mot hvem personen var i forhold til sin idetitet, og at sverd med navn må tolkes 

likt; hvis de hadde navn kunne de oppfattes med personlighet og som sosiale aktører 

(2015:62).  Gosden og Marshall hevder på sin side at gjenstander kan samle flere livshistorier 

(1999:174), noe som skaper en interessant diskusjon da Mark Pearce på sin side diskuterer 

gjenstandenes identitet (2013). Det er dermed gjort en rekke forskning som viser til hvordan 

sverd kan ha en livshistorie – en biografi (se også Brunning 2013 og Furan 2009). 
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KAP. 3                                                                             TEORI OG METODE 

For å legge grunnlag for tolkning i analysen er det nødvendig å anvende teori som et 

rammeverk. I dette kapittelet skal jeg redegjøre for det teoretiske rammeverket for oppgaven: 

gjenstandsbiografi, agency, personhood og ritualer. Deretter vil jeg forklare den metodiske 

fremgangsmåten jeg benytter for analysen. Jeg anvender gjenstandsbiografi både teoretisk og 

metodisk og vil redegjøre for begge anvendelsene i dette kapittelet. Metodisk vil oppgaven 

være todelt: først vil jeg foreta en komparativ analyse av det utvalgte gravmaterialet jeg tar for 

meg fra Kaupangs gravplasser. Denne analysen vil avdekke likheter og forskjeller i 

materialet, og basert på de resultatene vil det bli foretatt en gjenstandsbiografisk analyse av de 

sverdene som eventuelt skiller seg ut.  

3.1 Teoretisk rammeverk 

3.1.1 Gjenstandsbiografi  

Gjenstandsbiografi, også kjent som gjenstanders livshistorie, ble fremmet av Igor Kopytoff i 

1986. Han forstod det slik at gjenstander og mennesket kunne tolkes likt i spørsmål om deres 

registrerte livshistorie – fra fødsel, gjennom livet og så døden. Disse spørsmålene inkluderer 

de om opphav – hvor noe kommer fra, status i samfunnet, perioder av livet og hvilken rolle et 

menneske eller gjenstand har hatt i ulike perioder, hvordan noe forandrer seg og hva som 

skjer ved enden av livet (Kopytoff 1986:66 – 68).   

En gjenstands livshistorie, heretter kalt biografi, vil dermed reflektere et menneskets 

livshistorie, men en forskjell som jeg vil anvende i denne oppgaven er oppfattelsen av at 

gjenstanders biografi ikke nødvendigvis behøver å forholde seg lineær. Basert på forholdet 

mellom mennesket og gjenstanden kan gjenstandens biografi være en kompleks blanding av 

opplevelser. Det avhenger av konteksten og interaksjoner gjenstanden befinner seg i for å 

kunne belyse de forskjellige opplevelsene (Gosden og Marshall 1999:169 – 170, Joy 

2009:540 – 543). Et problem med det arkeologiske materialet er hvor mye informasjon funn 

og gjenstander faktisk kan gi oss. Ved å forholde seg til en tolkning som gir gjenstander en 

mer kompleks biografi kan informasjonen gjenstandene gir være tilstrekkelige, selv om de 

ikke gir oss den fullstendige biografien. Det avhenger av relasjonene og meningene til 

gjenstandene og hvordan vi selv oppfatter dem (Joy 2009:543 – 545). 
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3.1.2 Agency  

Agency, også i noen tilfeller kjent som ‘agens’ på norsk, er en diskutert teoretisk retning.  

Studiet av agency kom i fokus i arkeologien, på bakgrunn av strukturalismen, som et forsøk 

på å forstå fortidens mennesker. Strukturalisme er en teori hvor oppfattelsen av det vi gjør er 

bygget på et strukturert sett med ubevisste regler, som enkeltpersoner følger når de omgås 

med andre; gjenstander eller landskap (Praetzillis 2015:95). For selv med gitte strukturer er 

mennesket et handlende vesen, som har evnen til å ta egne valg. Alle vil handle forskjellig 

avhengig av struktur og situasjoner (Harris og Cipolla 2017:38 – 39, 72, Praetzellis 2015:109 

– 111, 189).  

Agency kan tolkes som en påvirkningskraft. Mennesket og gjenstanden konstrueres og 

påvirkes av hverandre, samtidig som de påvirker den realiteten de tilhører (Burström 2015:41 

– 42, Dobres og Robb 2000:12, Gosden 2005:194 – 197). Jeg velger å forstå begrepet som en 

symbiotisk påvirkningskraft. Mennesker kan påvirke andre mennesker og gjenstander, og 

gjenstander kan påvirke andre gjenstander og mennesker.  

En av fallgruvene ved agency er at enkeltpersoner oppfatter hendelser og ting forskjellig. Det 

som ser ut som en vanlig sky for et individ, kan for den andre likne en drage. Slik kan også en 

ting tolkes forskjellig, avhengig av menneskets oppfattelse, sosiale og kulturelle forståelse av 

gjenstanden. For det er mennesket som har en bakgrunnsforståelse av gjenstanden. Det er 

også slik gjenstander kan ha agency, en påvirkningskraft, som både er hentet fra individets 

agency og også samfunnets verdensforståelse. Samholdet og relasjonen mellom 

gjenstanden/tingen og individet bidrar til å forstå den kulturelle konteksten individet og tingen 

befinner seg i, samtidig som de utenfor dette samholdet kan ha en egen oppfattelse (Praetzellis 

2015:157). Videre er det diskusjoner om hva agency som begrep faktisk innebærer, da det 

også er ulike oppfattelser av begrepet (se Dobres og Robb 2000:3, 8).  

 

3.1.3 Personhood  

Hva betyr det å være en person? Spørsmålet fungerer faktisk som en forståelse av teorien, for 

personhood undersøker hva som gjør oss til personer (Fowler 2006:Box 0.1). I moderne tid er 

vi mennesker blitt svært opptatt av vår individualitet, men det er ikke gitt at en slik oppfattelse 

var normalt i fortiden (Fowler 2006:1 – 3). Vi er individer, vi har ulike personligheter og 

identiteter og vi forstår hva som forventes av oss i samfunnet. Men personhood er også basert 

på forholdet mellom mennesker, samt forholdet mellom mennesker og gjenstander. Det at 
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gjenstander kan bli oppfattet som personer må tolkes i den grad at gjenstander kan ha 

påvirkningskraft og hvordan gjenstander og mennesker oppfatter hverandre Personhood er 

heller ikke en medfødt egenskap, men heller noe man oppnår. Det er på dette grunnlaget det 

er mulig å ilegge gjenstander en personlighet, en slags identitet (Fowler 2006:52, Harris og 

Cipolla 2017:63 – 64, Lund 2017:91 – 92).  

3.1.4 Ritualer 

I oppgaven tar jeg utgangspunkt i sverd funnet i en gravkontekst og da er det nødvendig å 

nevne ritualer. Den døde har ikke gravlagt seg selv, og gravleggingen og gravgodset er et 

resultat av intensjonell handling, selv om det kan være ulike tolkninger av hvordan graven er 

satt opp og hva som følger den døde (Ekengren 2009:37). 

En annen problematikk med ritualer er hvordan ritualet selv skal, eller kan, tolkes. I fortiden 

var det andre sosiale og kulturelle variabler i samfunnet, og både symbolikk og religion kan 

ha hatt forskjellige betydninger for gravleggingen. I tillegg har ritual en forskjellig forståelse 

for de som opplever dem; for noen er det religiøse handlinger, i andre tilfeller bærer det preg 

av tradisjon (Härke 1997:192 – 194, Ekengren 2004:109 – 113, 2009:40 – 42, Svanberg 

2003:189 - 190).  

Det å skulle forstå et ritual er ikke alltid mulig, men det kan diskuteres over hvilke grunner 

noe er gjort. I tilfelle med denne oppgaven vil det være relatert til gjenstander som er bevisst 

ødelagte. Eksempler på gjenstander som kan være bevisst ødelagte inkluderer f.eks. sverd, 

spyd, kniver og skjoldbuler. Tegn på at de er bevisst ødelagt kan inkludere at gjenstanden er 

bøyd, knekt, sprukket opp og/eller brent over bål. Det finnes flere tolkninger for hvorfor 

gjenstandene blir ødelagt. En praktisk årsak kan være at gjenstanden ikke skal oppta mye 

plass i graven, eller at gjenstanden skal få plass i kisten eller urnen. Dette inkluderer også 

forhindring av gravinnbrudd, og hvor det også kan foreligge en begrunnelse i at den avdøde 

ikke skal forstyrres. Gjenstanden kan således ha blitt ødelagt i forlengelse av den dødes kropp, 

hvor f.eks. kan ha blitt betraktet som en forlengelse av armen, eller i forhold til 

kremasjonsgraver der gjenstandene måtte bli ødelagt for å følge den døde (Brendalsmo og 

Røthe 1992:101 – 105, Brunning 2013:36 – 37, Hoffman 1999: 118 – 120, Härke 1989:49 – 

61, Lund 2013: 51 – 52, Mandescu 2011:347).  
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3.2 Metodisk fremgangsmåte 

Den metodiske fremgangsmåten for oppgaven er todelt. Gravanlegget på Kaupang strekker 

seg fra ca. 800 – 950 e.Kr. Det er stor variasjon av begravelse og synlighet i landskapet over 

de forskjellige gravfeltene som blir tatt frem her. Derfor velger jeg først å foreta en 

komparativ analyse av de utvalgte gravene, før jeg går videre og bruker gjenstandsbiografi 

som metode for å forhåpentligvis få mer informasjon ut av sverdene i seg selv.   

3.2.1 Komparativ metode 

Masteroppgaven min er basert på allerede publiserte kataloger og tekster (Blindheim m. fl.  

1981, 1995 og 1999, Skre 2007 og Stylegar 2007). Fra disse verkene har jeg funnet frem til 38 

graver over fire gravfelt på Kaupang som inneholder sverd. Problemstillingen for oppgaven er 

bl.a. om sverd kan tolkes som døde og om sverd er blitt behandlet forskjellig i gravene (se kap 

1). Den komparative analysen vil derfor kunne avdekke likheter og forskjeller over 

gravfeltene, som gjør det mulig å komme nærmere en diskusjon om hvordan man finner ut av 

slike spørsmål. For å komme frem til disse resultatene har jeg laget en database i Access 2007 

- 2016, hvor jeg har laget to koblede tabeller som omfatter gravene og alt gravgodset fra det 

materialet jeg har tatt for meg i oppgaven. Den første tabellen tar for seg informasjon gjeldene 

graven, begravelse, ytre og indre form. Den andre tabellen tar for seg hver enkel gjenstand 

som er funnet i gravene, deres form, typologi og detaljer. Ved å sammenlikne ønsker jeg å 

fremme en gjenstandstype gitt i en bestemt kontekst.  

3.2.2 Database 

Databasen er som tidligere nevnt basert på katalogene og publikasjonene til Blindheim m fl. 

(1981, 1995, 1999) og Stylegar 2007.  Det er undersøkt 204 graver på Kaupang. For å vite 

hvordan jeg skulle legge opp databasen satte jeg to kriterier:  

1. graven må inneholde sverd som gravgods 

2. sverdet må være funnet i gravkontekst 

Det første kriteriet er basert på tematikken og problemstillingen for oppgaven. Dette er fulgt 

opp av det andre kriteriet. Jeg ønsker å undersøke og diskutere sverdets rolle i graven og om 

den kan tolkes som levende og død. Videre diskusjon vil omhandle hvilken rolle sverdet har i 

graven basert på tolkning. Derfor blir ikke løsfunn og tapte funn trukket inn i hverken 

databasen eller analysen.  
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Jeg har forholdt meg til Stylegars katalog (2007) av to grunner. For det første er denne 

katalogen den sist oppdaterte og for det andre har han katalogisert alt gravmaterialet etter 

hverandre (Stylegar 2007:103 – 128). Stylegar har en strukturert katalog, med datering av 

gjenstander og gravene, typologi, indre og ytre form av graven. Mye av den samme 

informasjonen er å finne hos Blindheim, men da disse er fra henholdsvis 1981 og 1995 

forholder jeg meg mer til Stylegars dateringer og typologier. Fra Blindheim hentet jeg detaljer 

om gjenstandene og gravene, som jeg fant nødvendig for å kunne lage en oversiktlig database.  

Databasen vil være verktøyet jeg anvender for å komme frem til likhetene og ulikhetene både 

innad og i mellom de fire forskjellige gravfeltene. Disse likhetene og ulikhetene vil bli gjort 

via spørringer som jeg legger inn.  

Databasen består av 38 graver og 418 unike gravfunn fra de fire gravfeltene på Kaupang med 

sverdfunn i gravkontekst. Ved å lage databasen selv har jeg kunne kontrollere og 

systematisere materialet før analysen, samtidig som jeg har kunnet samle informasjon fra flere 

forfattere i et system.  

Databasen ble laget i Access, og inneholder 2 koblede tabeller: Funnsteder og Gjenstander. 

Funnsteder har 38 unike funnID – hver grav fra Kaupang, i tillegg viser denne tabellen til 

gravform og begravelse, samt periode. Gjenstander har 418 unike funnID – alle gjenstandene 

som samlet er funnet i gravene. Denne tabellen viser også til eventuelle skader, inskripsjoner 

eller dekorasjoner på gjenstandene, samt datering og typologi av gjenstandene i den grad det 

lar seg dokumentere.  

Databasen er ført opp under 2 tabeller, lagd ut fra følgene kriterier: 

Funnsteder 

▪ FunnID 

▪ Navn 

▪ Datering 

▪ Begravelse 

▪ Indre gravform 

▪ Ytre gravform 

▪ Gravplass 

▪ Kommune 



12 

 

▪ Fylke 

▪ Referanse 

 

FunnID i denne tabell er den unike ID som skiller gravene fra hverandre. Til sammen har 

denne tabellen 38 oppføringer – 38 graver. Navn er Ka. nummereringene etter Stylegar 

(2007), og blir her brukt som en forenkling på hva vi kan kalle graven. Datering står for 

datering av selve graven. Begravelse og gravform er de indre og ytre utførelsen av 

gravleggingen. Gravplass skiller de fire gravlokalitetene Nordre og Søndre Kaupang, Lamøya 

og Bikjholberget. Kommune og fylke viser til hvor i Norge tabellen refererer til, og referanser 

er hvilke kilder tabellene er basert på. Denne tabellen er koblet sammen med tabellen for 

gjenstander, under funksjonen ‘relasjoner’ i Access.  

Gjenstander 

▪ GjenstandsID 

▪ Funn_ID 

▪ Navn 

▪ Gjenstand 

▪ Typologi 

▪ Gjenstandsdatering 

▪ Innskrift 

▪ Dekorasjon 

▪ Glødeskall 

▪ Form 

▪ Form detaljer 

▪ Annet 

 

GjenstandsID i denne tabell er den unike ID som skiller gjenstandene fra hverandre. Til 

sammen har denne tabellen 418 oppføringer – 418 gjenstander fordelt over de 38 gravene. 

Funn_ID relaterer gjenstandene til sin grav, oppført i tabellen over funnsteder. Navn viser til 

hvilken grav gjenstandene er funnet i. Gjenstand viser til hvilken gjenstand som er oppført. 

Typologi viser til typologiseringen av gjenstandene (her har jeg i hovedsak forholdt meg til 

typologien som er funnet i katalogen til Stylegar, da denne er den sist oppdaterte katalogen 
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sett i sammenheng med Blindheims publikasjoner i 1981, 1995 og 1999). Gjenstandsdatering 

viser til datering av gjenstandene (også etter Stylegar). Innskrift viser til om det er skrift eller 

bokstaver synlig på gjenstanden enten ved det blotte øyet eller under røntgen. Dekorasjon 

viser til andre former for dekorasjon på gjenstandene, f.eks. kors. Form viser tilstanden til 

sverdet, f.eks. bøyd eller i stykker. Glødeskall noterer hvilke gjenstander fra hvilke graver 

som har blitt funnet med glødeskall på. Annet er den siste kategorien i denne tabellen, som er 

med om det er annet av interesse ved gjenstandene som ikke hører til under noen av de forrige 

kategoriene.  

3.2.3 Gjenstandsbiografi som metode 

Jeg har tidligere i kapitelet redegjort og forklart gjenstandsbiografi som teoretisk rammeverk. 

Ved å anvende gjenstandsbiografi som metode på sverd ønsker jeg å undersøke biografien til 

sverdene; i hvilken grad de f.eks. kan ha navn og identitet, og hvilken betydning de har i 

graven (Burström 2015, Klevnäs 2015:172 – 174). Dette relateres direkte tilbake til 

problemstillingen min om hvordan sverd kan tolkes som døde. For hvis de har hatt navn, 

identitet eller vært personifisert, så kan de på lik linje med mennesket ha blitt gravlagt.  

Fra det teoretiske rammeverket velger jeg å anvende og forstå gjenstandsbiografi som en eller 

flere ‘reiseruter’ (Joy 2015).  Dette kommer av at gjenstandsbiografi som original teori hos 

Kopytoff (1986) kan virke noe statisk. Den plasserer en gjenstand i en biografi som 

inneholder fødsel, liv og død, samtidig som den forholder seg til at gjenstander får mening 

gjennom bevegelse (f.eks. gjennom vareutveksling, gaver). Problemet med en slik bruk av 

gjenstandsbiografi er metoden da kan begrense hva en kan hente av informasjon og tolkninger 

av funnmateriale. I noen tilfeller er gjenstanden i dårlig forfatning, og det går hverken an å 

antyde datering på gjenstanden eller typologi. Derfor velger jeg å analysere materialet mitt ut 

fra forståelsen at en gjenstand kan tiltrekke seg flere biografier. Derfor vil jeg i denne 

oppgaven ta for meg sverdenes biografi som forskjellige ‘reiseruter’, forskjellige stadier og 

faser som sverdet kan være innom i sin biografi, uten at analysen må begrenses på grunn av 

manglende forståelse av livshistorien til sverdet (Gosden og Marshall 1999, Joy 2009:534 – 

545, 2015:127 – 132).  
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KAP. 4                                                 PRESENTASJON AV MATERIALET 

 

Figur 1. Kart over bosetningsområdet (markert i gult) og gravfeltene på Kaupang (markert med rødt). 

Det finnes en variasjon av både kremasjon og inhumasjon, haug og flatmark på Kaupang. 

Hauggravene er her markert i sort og den oransje streken indikerer veien gjennom Nordre Kaupang. 

Illustrasjon: Anne Engesveen, hentet fra Skre (2007:Figur 1.3) med tillatelse.  

 

Fra Kaupang kjenner vi til syv gravfelt: Bikjholberget, Nordre Kaupang, Søndre Kaupang, 

Lamøya, Hagejordet, Bjønnes og Vikingholmen (Figur 1, Stylegar 2007:69 – 75). Siden 

problemstillingen er rettet mot gjenstandsgruppen sverd vil det kun være de fire gravfeltene 

Bikjholberget, Nordre Kaupang, Søndre Kaupang og Lamøya som vil bli analysert i 

oppgaven, da de resterende gravfeltene ikke inneholder funn av sverd i gravkontekst.  

Det er 204 kjente gravfunn fra 407 dokumenterte graver spredd over Kaupang. Likevel må en 

ta hensyn til de haugene som ble ødelagt på 1800 – tallet, samtidig som man ikke kan være 

sikker på at alle flatmarksgraver er blitt registrert. Det totale antallet graver kan derfor være 

opp mot og over 1000 (Skre 2007:65, 75 – 78). Av dette antallet er det kun funnet 38 sikre 

gravkontekster med sverd som gravgjenstand per 2018. Nordre Kaupang, Bikjholberget og 

Lamøya har alle én grav hver hvor det er gjort funn av to sverd, som bringer det totale antallet 

sverd opp til 41 (se tabell 1).  
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Tabell 1. Antall Graver og sverd på de fire gravfeltene.  

 

4.1 Utvalg av materiale 

Utvelgelsen av materialet er basert på to sammenslående kriterier:  

1. Sverd som gravgjenstand. 

2. Sikker gravkontekst. 

Disse kriteriene er bundet sammen da jeg kun har valgt å analysere sverd som er funnet i en 

gravkontekst. På denne måten tar jeg vekk de gravfeltene hvor det ikke er gjort funn av sverd, 

i tillegg til at jeg tar vekk løsfunn og tapte sverd. Dette er gjort på bakgrunn av det teoretiske 

rammeverket (se kap.3), hvor sverdets personlige egenskaper og mulige død – som da må 

være knyttet til en eventuell begravelse, fremmes. Løsfunn kan ikke gi meg noen informasjon 

om gravkonteksten, i tillegg til at de ikke er «sikret» i gravkonteksten – det kan ha vært 

depotfunn eller annet. Tapte funn kan ikke gi informasjon om sverdet, da det ofte ikke ble 

registrert. Flere steder i katalogene har jeg kommet over en liten kommentar som kun viser til 

at funnet er tapt (se f.eks. Ka. 220 i Stylegar 2007:114 – 115).  Det er gjort et unntak og det er 

Ka. 403 (Se tabell 2) som er funnet på Nordre Kaupang. Det er katalogisert under ‘Andre funn 

fra perioden 1842 – 1974’ (Blindheim m. fl. 1981:211), men Stylegar påpeker at graven ikke 

ble arkeologisk undersøkt (2007:79, se Ka. 403 nedenfor for mer informasjon).   

 

 

 

 

 Bikjholberget Nordre Kaupang Søndre Kaupang Lamøya Sum 

Antall 

graver 

25 7 4 2 38 

Antall sverd 26 8 4 3 41 
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4.2 Gjennomgang av gravene 

4.2.1 Nordre Kaupang 

Nordre Kaupang er definert som det mest omfattende av alle Kaupangs gravfelt, med minst, 

263 antatte hauger til sammen (Stylegar 2007:77). På sitt første besøk til Kaupang i 1859 

registrerte Nicolay Nicolaysen hundrevis av hauger, et tall som ble nedjustert til 115 da 

utgravningene startet i 1867. Justeringen skyldes bl.a. anlegg av veier og gjerder (Heyerdahl – 

Larsen 1981:47 – 51). Kremasjonsgraver i haug dominerer dette feltet, men det er også gjort 

enkelte funn av inhumasjon og flatmarksgraver (se tabell 2) (Heyerdahl – Larsen 1981:56, 

Stylegar 2007:69 - 70).  

 

Tabell 2. Generell oversikt over gravene fra Nordre Kaupang 

Grav Datering Begravelse Indre form Ytre form 

Ka. 1  900 - 950 Kremasjon Båt? Haug 

Ka. 2  850 - 950 Kremasjon Ukjent Haug 

Ka. 4  900 - 950 Kremasjon Båt? Haug 

Ka. 6  900 - 950 Kremasjon Ukjent Haug 

Ka. 8  900 - 950 Kremasjon Ukjent Haug 

Ka. 37 850 - 900 Kremasjon Båt Haug? 

Ka. 403 830/840 - 900? Inhumasjon Ukjent Flatmark 
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Ka. 1  

Dette er en av haugene til Nicolaysen fra utgravingen i 1867. Den inneholdt en 

kremasjonsgrav, hvor de brente beina sannsynligvis har vært lagt i en kleberbolle som også 

hører med graven. I katalogen etter Blindheim m.fl. fra 1981 blir det nevnt at det også skal ha 

hørt med 20 klinknagler, noen jernstykker og kull til funnet, som også skal ha vært plassert i 

kleberbollen, men dette er siden tapt. Videre er det gjort funn av et sverd av Jan Petersens 

type M, som er bevart i syv stykker. Andre funn tilhørende graven er deler av et spyd etter Jan 

Petersens type K med sildebeins – mønster, en øks etter Jan Petersens type H, en skjoldbule 

etter Oluf Ryghs type R 562, en bronsenål, noen deler av langbryne i skifer, et lite stykke med 

tekstilrester og en stein. Bronsenålen og brynet som også hører til denne graven skal også ha 

vært plassert i kleberbollen, men disse er ikke blitt tapt. Det finnes ikke noen tydelige 

indikasjoner på at kleberbollen skal ha vært utsatt for ild. Vi kan derfor med hjelp av Stylegar 

definere dette som én av to kremasjonsgraver på Kaupang, hvor den døde er lagt i en slags 

urne (Blindheim m. fl. 1981:200, Rygh 1999 [1885], Stylegar 2007:88, 104 – 105).  

Ka. 2  

Dette er også en av haugene til Nicolaysen fra 1867. Det er funnet kull og brente bein i 

haugen, men ingen urne. Av gjenstander er det funnet et sverd av Jan Petersens type M, som 

er bevart i tre stykker. Det er også funnet en øks av Jan Petersens type E/F. Gjenstandene skal 

ha blitt funnet i midten av haugen (Blindheim m. fl. 1981:200, Stylegar 2007:104 – 105).  

Ka. 4  

Enda en av Nicolaysens hauger fra 1867. Det skal ha vært funnet kull, aske og ca. 20 

klinknagler, men det er tapt. Av gjenstander i graven er det funnet bl.a. to sverd. Det ene 

sverdet er etter Jan Petersens type N og er bevart i fire stykker. Det er også tegn til skrift på 

sverdklingen, antakeligvis Ulfberht. Det er også andre dekorative elementer på sverdet; en X 

– figur og spor av spiralformet innlegg av et annet materiale. Det er kun funnet et stykke av en 

klinge i relasjon til det andre sverdet, som ikke kan typebestemmes. Videre er det funnet en 

spydspiss av Bergljot Solbergs type BS VII.2A, en øks som er omtrentlig satt etter Jan 

Petersens type H, en skjoldbule av Oluf Ryghs type R562, en sigd, to vektlodd – et av jern og 

et i bronse, et håndtak etter en nøkkel av bronse, en kleberbolle, rester av to bryner, en 

eggformet stein og noe brent flint (Blindheim m.fl. 1981:201, Rygh 1999 [1885], Solberg 

1984:83 – 85, Stylegar 2007:104 – 105). 
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Ka. 6  

Nok en haug fra utgravningene til Nicolaysen i 1867. Det er funnet to kleberboller, hvor den 

ene har spor etter sot. Videre er det funnet et sverd som er nærmest etter Jan Petersens type X, 

spydspiss etter Bergljot Solbergs type BS VII.2A, en øks etter Jan Petersens type H, flere 

stykker av opptil tre skjoldbuler etter Oluf Ryghs type R5262, en skålvekt av bronse med 

tilhørende futteral og et vektlodd, en sigd, fragmenter av bryner, saks, munnbitt, to nagler, et 

nakkeparti tilhørende en øks, flere jernstykker uten videre beskrivelse, en jernplate, 

beslagstykker og en del flint (Blindheim m. fl. 1981:202 – 203, Rygh 1999 [1885], Solberg 

1984:83 – 85, Stylegar 2007:104 – 105) 

Ka. 8  

Dette er en siste haug som stammer fra Nicolaysens utgravning i 1867 på Nordre Kaupang. 

Kull og brente bein skal ha vært funnet i graven, som nå er tapt. Det er funnet et overhjalte til 

et sverd av Jan Petersens type H, en spydspiss etter Bergljot Solbergs type BS VII.1B, en 

skjoldbule og pilspiss etter Oluf Ryghs type R562 og muligens R535. Ellers er det funnet en 

ringnål, som Blindhem m.fl. typologiserer etter den finske typen Salmo 8 etter Salmo 1956, 

en vekt med vektlodd, en øks av ukjent type, hadde med henkefeste, en liten klokke eller 

bjelle av bronse, en bisselring, en kleberbolle, noen jernfragmenter hvor det muligens er 

fastrustet et bein og noe brent flint (Blindheim m.fl. 1981:203 - 204, Rygh 1999 [1885], 

Solberg 1984:81 – 83, Stylegar 2007:104 – 105) 

Ka. 37  

Oppdaget av Astri Jahnsen i 1965 og utgravd samme år under ledelse av Sigrid Hillern 

Hansen. Det var større mengder brente bein og nagler midt i brannpletten, som indikerer at 

dette er en båtgrav som muligens ble brent på stedet. En større samling av nagler, spiker 

stifter og jernstykker bygger på denne oppfatningen. Antakeligvis har graven vært under en 

haug som hører til materialet Nicolaysen registrerte, men ikke grov ut. Til graven hører det 

med et sverd som er bevart i hele 15 stykker, etter Jan Petersens type H. Videre er det funnet 

en celt, en øks etter Jan Petersens type G, 6 pilspisser etter Oluf Ryghs type R539/R535 – alle 

med glødeskall, to sigder, et par nøkler, et kar og et hankefragment, et lite stykke blått glass, 4 

glassperler i mørkeblått, hvitt og gult, bryne av skifer og en del rustet slagg og jernklumper 

(Blindheim m.fl. 1981:55, 221 - 222, Rygh 1999 [1885], Stylegar 2007:69, 106 – 107). 
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Ka. 403  

Denne graven er den eneste fra mitt materiale fra Nordre Kaupang som er antatt å være en 

inhumasjonsgrav under flatmark. Til graven hører kun et ubrent sverd nærmest Oluf Ryghs 

R498. Dette funnet ble gjort under en helle, men ble ikke undersøkt noe nærmere i en 

arkeologisk setting. Nicolay Nicolaysen brakte sverdet til museet i 1867 (Blindheim 

1981:115, Blindheim m.fl. 1981:211, Rygh 1999 [1885], Stylegar 2007:79, 126 – 127).  

 

4.2.2 Søndre Kaupang 

Ved sitt første besøk til Søndre Kaupang i 1859 registrerte Nicolay Nicolaysen 20 hauger fra 

dette gravfeltet. Åtte av disse ble gravd ut da han kom tilbake i 1867 (Heyerdahl – Larsen 

1981:57 – 59, Stylegar 2007:69). Til sammen er det gjort 17 gravfunn på Søndre Kaupang, 

hvor alle funnene har vært kremasjonsgraver. Som det blir påpekt av Stylegar er dette 

sannsynligvis relatert til funnomstendighetene på gravfeltet. Det er usikkert om Søndre 

Kaupang var et fullstendig gravfelt eller bestod av flere mindre gravfelt og i tillegg at det er 

lite informasjon som kan gi kunnskap om eventuelle inhumasjons – og flatmarksgraver 

(2007:69). Alle gravene fra dette gravfeltet som inneholder sverd er kremasjonsgraver i haug 

(se tabell 3). Det er også funnet hauger på Søndre Kaupang som ikke er undersøkt, som gir 

oss et minste antall av 38 graver som tilhører dette gravfeltet (Stylegar 2007:75).  

 

Tabell 3. Generell oversikt over gravene fra Søndre Kaupang 

 

 

 

 

 

 

Grav Datering Begravelse Indre form Ytre form 

Ka. 150  800 - 850 Kremasjon Ukjent Haug 

Ka. 151 900 - 950 Kremasjon Ukjent Haug 

Ka. 157  800 - 850 Kremasjon Båt? Haug 

Ka. 160 850 - 950 Kremasjon Båt Haug 
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Funnene fra Ka. 150 og Ka. 151 ble bragt inn ca. 1859. Det er et blandet funn som Stylegar 

har forsøkt å tildele to forskjellige graver (2007:79). Jeg velger å følge denne delingen da jeg 

presenterer gravene.  

Ka. 150  

Som nevnt ovenfor er alle gravene i mitt materiale kremasjonsgraver i haug. Denne ble bragt 

inn til museet ca. 1859 og var en blanding av gravfunn som sannsynligvis tilhørte mer enn én 

grav, og Stylegar gjorde derfor et forsøk på å fordele gravfunnet på to graver. Til denne 

graven hører et sverd etter Jan Petersens type H, hvor deler av hjaltet og klingen er noe 

krummet. Det er funnet spor av stripeornering i sølv og kobber og sverdet er bevart i to 

stykker, hvor begge har glødeskall. Videre følger en spydspiss etter Bergljot Solbergs type BS 

V.3 og en skjoldbule type Galgenberg (Blindheim m. fl. 1981:211, Solberg 1984:37 – 38, 

Stylegar 2007:79, 110 – 111).  

Ka. 151  

I denne graven tildeles de resterende gravgjenstandene som er funnet sammen med Ka. 150. 

Disse inkluderer et underhjalt av et sverd etter Jan Petersens type O, som er noe krummet i 

lengderetningen. Videre er det funnet en tverrøks, noen stykker etter to kleberboller, en 

ringspenne av bronse («thistle – brooch»), en rund glassperle med sort bunn og røde og gule 

ornamenter, skiferbryne og til slutt en ljå og flere stykker med jern, nagler, spiker og en 

jernklump som alle er svært rustet (Blindheim m. fl. 1981:211, Stylegar 2007:79, 110 – 111). 

Ka. 157  

Dette er en av haugene fra Nicolaysens utgravning i 1867. Denne graven skiller seg ut ved å 

være en rikt utstyrt ryttergrav. Til graven fulgte følgene gjenstander: et sverd etter Jan 

Petersens type H, med Ulfbehrt innskrift og bl.a. dekorert med to Andreaskors. Overhjaltet er 

omgitt av rust og brente bein. Videre er det funnet en spydspiss etter bergljot Solbergs type 

BS VI.3A, en øks etter Jan Petersens type D, pilspiss etter Oluf Ryghs type R540 eller R545, 

samt en rangle etter type R462. Det er også funnet hesteutstyr som munnbitt og stigbøyler, 

samt flere stykker av jern med glødeskall. Dette er en båtgrav, som spesifiseres her i teksten 

da det er funnet en gjenstand av hvalbein, som muligens har hørt med som fiskeutstyr 

(Blindheim m.fl. 1981:207 – 210, Rygh 1999 [1885], Solberg 1984:57 – 58, Skre 2007:36, 

112 – 113).   
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Ka. 160  

Den eneste sikre båtgraven fra Søndre Kaupang i forhold til materialeutvalget (se tabell 3). 

Dette var en kremasjonsgrav i båt og gjenstandene skal ha ligget samlet omtrent i midten av 

graven. Flere av gjenstandene som fulgte denne graven er fulle av rust, bl.a. et sverd som ikke 

kan typebestemmes, to kniver, en hadde til jernkjel, en kroklignende gjenstand og 28 

klinknagler. Videre hørte et ildstål med bronsebeslag, fragmenter av en jernkjele, to hadder, 

tre stykker med beslag av jern som har tilhørt en kist, låseskilt og haspe til kiste, samt en 

løkke og noen bolter av jern (Blindheim m. fl. 1981:212 – 213, Stylegar 2007:112 – 113).   

 

4.2.3 Lamøya 

Da vannstanden stod høyere i vikingtiden var Lamøya omringet av vann på alle sider. I dag 

har vannstanden trukket seg tilbake og øya oppleves mer som en halvøy. Gabriel Gustafson 

foretok noen av sine undersøkelser her i 1902, hvor tre eller fire hauger ble utgravd. 

Blindheim noterer opplysninger om langt flere graver enn de 20 som Nicolaysen registrerte, 

selv om hun ikke kommer med noe foreslått antall (1981:64). Det er registret både haug – og 

flatmarksgraver her, i tillegg til at det antas at flere av haugene er forsvunnet med årene. 

Videre er det en variasjon av både kremasjon – og inhumasjonsgraver, og det er antatt at feltet 

kan ha bestått av opptil 200 graver (Stylegar 2017:74, 77).  

 

 

Tabell 4. Generell oversikt over gravene fra Lamøya. 

 

 

 

 

 

 

Grav Datering Begravelse Indre form Ytre form 

Ka. 201 900 - 1000 Kremasjon Ukjent Flatmark 

Ka. 208 900 - 950 Inhumasjon? Ukjent Flatmark 
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Ka. 201 Kremasjon/Flatmark 

Den ene sikre kremasjonsgraven fra Lamøya, basert på mine kriterier for funn av sverd i 

gravkontekst (se tabell 4). I graven er det funnet et sverd etter Jan Petersen type Q. Et 

typeeksemplar av denne ville vist at hjaltene er utvidet i endene, men dette eksemplaret er for 

rustent til å kunne gi detaljer om en slik opplysning. Det er også funnet et tre stykker kar av 

kleber som er sotet på yttersiden (Blindheim m.fl. 1981:212, Stylegar 2007:112 – 113). 

Ka. 208  

Den andre graven fra Lamøya er en mulig inhumasjonsgrav. I graven er det funnet to sverd, 

hvor det ene er av Jan Petersens type H, det andre sverdet er av ukjent type. Videre er det 

funnet to økser etter Jan Petersens type E og F, en skjoldbule etter Oluf Ryghs R562, 

ringspenne og noen bryner (Blindheim m.fl. 1981:216, Stylegar 2007:114 – 115). 

 

4.2.4 Bikjholberget 

Alle kjente graver fra Bikjholberget har vært inhumasjonsgraver, og med unntak to hauger 

(som ikke er en del av materialet som skal analyseres) er alle gravene registrert som 

flatmarksgraver. Totalt er det antatt at Bikjholberget har bestått av 160 graver, men nesten 

halvparten av disse er ikke blitt utgravd (Stylegar 2007:73). 

 

Tabell 5. Generell oversikt over gravene fra Bikjholberget. 

Grav Datering Begravelse Indre form Ytre form 

Ka. 250  800 - 900 Inhumasjon Båt, dobbel Flatmark 

Ka. 252  900 - 950 Inhumasjon? Båt Flatmark 

Ka. 255 800 - 850 Inhumasjon Båt Flatmark 

Ka. 256 900 - 950 Inhumasjon? Båt? Flatmark 

Ka. 257 900 - 950 Inhumasjon Båt? Flatmark 
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Ka. 258 900 - 1000 Inhumasjon Båt? Flatmark 

Ka. 260 900 - 1000 Inhumasjon? Ukjent Flatmark 

Ka. 262 900 - 950 Inhumasjon Båt, dobbel Flatmark 

Ka. 263 900 - 950  Ukjent Båt Flatmark 

Ka. 264 800 - 900  Ukjent Båt Flatmark 

Ka. 266 800 - 950 Inhumasjon Båt Flatmark 

Ka. 270 900 - 950 Inhumasjon Kammer, kiste? Flatmark 

Ka. 273 800 - 950 Inhumasjon? Båt? Flatmark 

Ka. 277 950 - 1000 Inhumasjon Båt Flatmark 

Ka. 278 850 - 950 Inhumasjon Kiste, trestamme Flatmark 

Ka. 279 900 - 950 Inhumasjon Båt Flatmark 

Ka. 295 900 - 1000? Inhumasjon Båt Flatmark/Steinsetting 

Ka. 298 900 - 1000 Inhumasjon Båt, dobbel Flatmark 

Ka. 300 850 - 950 Inhumasjon Båt Flatmark 

Ka. 301 860 - 900 Inhumasjon Båt Flatmark 

Ka. 305 c. 900 Inhumasjon Båt Flatmark 

Ka. 307 850 - 950 Inhumasjon Båt, kammer Flatmark 

Ka. 309 900 - 950 Inhumasjon Båt Flatmark 

Ka. 312 900 - 950 Inhumasjon? Båt Flatmark 

Ka. 322 800 - 850? Inhumasjon Kiste, tre Flatmark 
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Ka. 250  

Alle gravene fra Bikjholberget som går med i denne analysen er antatte inhumasjonsgraver (se 

tabell 5). Graven har sannsynligvis vært en dobbelgrav, men kan ikke bekreftes annet enn at 

graven ble ødelagt i forhold til bygging på gården i nyere tid. Graven inneholdt følgende 

gravfunn: to ovale spenner etter Jan Petersens type 37, en likearmet og en trefliket spenne og 

en remspenne med beslag, noe ullstoff, et oddestykke etter et tveegget sverd, spydspiss, ljå, 

spinnehjul, hestesko, nagler, saks, blad, kniv, nøkkel, ubrente bein, trekull og liten bit brent 

bein, nøkkel og nålebryne. Graven har tydelig kvinneutstyr, men siden det også er funnet 

deler av sverd og spydspiss antas det at det er en dobbelgrav mellom mann og kvinne 

(Blindheim m.fl. 1981:216 - 17, Stylegar 2007:116 – 117).  

Ka. 252  

Følgende gravfunn hører til denne sannsynlige inhumasjonsgraven: et sverd etter Jan 

Petersens type X, en sydspiss, etter Bergljot Solbergs type VII.2C og en øks etter Jan 

Petersens type E. Videre er det funnet en skjoldbule, åtte pilspisser, noen kniver, sverd, sigd, 

fil, to ildstål, en mulig saks, låsemekanisme fra skrin eller kiste, over 28 ubestemmelige 

stykker med jern, fiskekrok, fiskesøkke, fem perler, syv flintstykker, kullblende, spiker og 

nagler, samt et kar (Blindheim m. fl. 1981:217 – 218, Solberg 1984, Stylegar 2007:116 – 

117). 

Ka. 255  

Inhumasjonsgrav uten funn av skjelett. Det ble funnet trekull over gjenstandene og strødd i 

graven. Gravfunnene som er funnet i denne graven består av et sverd av Jan Petersens type H, 

en spydspiss av ukjent type, skjoldbule etter Oluf Rygh R564 og hadde (Blindheim m.fl. 

1995:61, Rygh 1999 [1885], Stylegar 2007:116 – 17). 

Ka. 256  

Denne graven inneholdt et sverd av Jan Petersens type M, en spydspiss av Bergljot Solbergs 

type BS VII.2B, en skjoldbule etter Oluf Ryghs R562, Kesselgabel, en mulig isbrodd og 

bryne (Blindheim m.fl. 1995:61 - 2, Stylegar 2007:116 – 17). 

Ka. 257  

Denne graven stammer fra det mest samlete gravkomplekset som ble utgravd i 1950. I denne 

graven ble det funnet: sverd etter Jan Petersens type H, en spydspiss etter Bergljot Solbergs 

type BS VII.2C, en skjoldbule, noen kniver, muligens tolkbare som pilspisser, kniv, to sakser, 
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lås med beslag og nålehus, ildstål, nålebryne (Blindheim m.fl. 1995:62 - 3, Solberg 1984, 

Stylegar 2007:116 – 17). 

Ka. 258  

I denne graven ble det funnet en hodeskalle med bevarte tenner, samt noen mindre bein. Det 

er funnet et sverd av Jan Petersens type E, samt en spydspiss av Bergljot Solbergs type BS 

VII.2C (Blindheim m.fl. 1995:63 - 4, Solberg 1984, Stylegar 2007:116 – 17) 

Ka. 260  

Denne graven lå i et omrotete parti mellom to graver. Det ble funnet et sverd av Jan Petersens 

type X, samt noen småsaker som ikke er blitt katalogisert (Blindheim m.fl. 1995:64, Stylegar 

2007:116 – 17). 

Ka. 262  

Samme omrotete område som Ka. 260. Gravfunn inkluderer et sverd og en øks etter Jan 

Petersens type M og K, en skjoldbule, en mulig lærpung, samt noen nagler (Blindheim m.fl. 

1995:66 - 7, Stylegar 2007:116 – 17).  

Ka. 263   

Samme omrotete område som Ka. 260 og Ka. 263. gravfunn inkluderer et sverd av Jan 

Petersens type L, muligens et spyd som hører til graven (mulig Jan Petersen type K), en øks 

som også vurderes å tilhøre graven, samt to perler. Grunnet det omrotete området er det bare 

sverdet som med sikkerhet tilhører graven (Blindheim m.fl. 1995:67, Stylegar 2007:118 – 19) 

Ka. 264  

Helhetsinntrykket til Blindheim m. fl. er at dette er en velutstyrt (manns -) grav. Det 

tydeliggjøres ved gravfunnet som består av et sverd av Jan Petersens type H, spydspiss mulig 

type E, to økser hvor den ene kan settes inn i type G/H, kniv, sigd, to rektangulære 

jernstykker, en ringnål, to mulige børster, tre stykker sølv (muligens Hacksilber), noen beslag, 

20 stykker tilhørende et kar, sverdhammer og nålebryne (Blindheim m.fl. 1995:79, Stylegar 

2007:118 – 19) 

Ka. 266  

Tilhører muligens en annen grav, men forblir tolket som egen. Funn av et sverd av Jan 

Petersens type H (Blindheim m.fl. 1995:74, Stylegar 2007:118 – 19).  
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Ka. 270  

Denne graven er en av to kammergraver som er funnet fra mitt avgrensede materiale fra 

Kaupang. Det ble funnet noen få tenner og bein, ellers kom følgende gravfunn frem: et sverd 

og en øks etter Jan Petersens type M og G/H, noen stykker av en sigd eller ljå, bryne, spenne 

med torn og trefliket spenne, noe gulltrå og tre små grønne perler av glass, en spydspiss, bolt 

og to mulige låsbeslag, kniv, et kar, samt en del nagler og stifter (Blindheim m.fl. 1995:70 - 2, 

Stylegar 2007:118 – 19).  

Ka. 273  

Det ble gjort funn av nagler rundt sverdet som ble funnet i denne graven, som antyder at det 

har ligget i en båt, men svært omrotet område. Sverdet som ble funnet er av Jan Petersens type 

H (Blindheim m.fl. 1995:73 - 4, Stylegar 2007:118 – 19). 

Ka. 277  

Den avdøde lå omtrent midt i båten, etter antydninger hos Blindheim m.fl. Av gravfunn er det 

funnet et sverd etter Jan Petersens type M, to spydspisser, hvor den ene muligens passer inn 

med Jan Petersens type E, en skjoldbule, kniv, fem stykker av en sigd, ring som er blitt 

røntgen bekreftet å være en Hufeisenfibel, beslag, kar og stein, skår av glass, stifter, nagler og 

naglehoder (Blindheim m.fl. 1995:76 – 77 og Stylegar 2007:118 – 120).  

Ka. 278  

En av kistegravene som er funnet på Kaupang. Skjelettet lå på et svart lag med fiberstruktur, 

antatt å være en tresort. I graven fulgte et sverd og en spydspiss av Jan Petersens type M og G, 

en øks, kniv, ringspenne og knokkelbryne (Blindheim m.fl. 1995:77 - 78, Stylegar 2007:118 – 

120) 

Ka. 279  

Ingen tegn til skjelettrester i denne graven. Gjenstandene som fulgte graven inkluderte et 

sverd etter Jan Petersens type O, en spydspiss etter Bergljot Solberg type BS VII.2C, 14 

fragmenter av skjoldbule etter Oluf Ryghs R562, kniv, torn, bryne og ildlagningsflint, to lange 

spiker og nagler, en rund glassperle og noen ubestemmelige jernstykker (Blindheim m.fl. 

1995:78 – 79, Rygh 1999 [1885], Solberg 1984, Stylegar 2007:120 – 121).  

Ka. 295  

Graven er den ene flatmarksgraven med steinsetting som er funnet i forhold til avgrensingen 

min på materialet. I graven er det funnet flere gjenstander etter Jan Petersen og Oluf Ryghs 
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sine systemer, bl.a. sverd (JP X), øks (JP K), skjeggøks (JP B),minst fire pilspisser av type 

R539, 13 stykker av en skjoldbule R562, munnbitt R566, samt et kastespydspiss/pilspiss, ljå, 

stekepanne/øse, fragmentarisk pilspiss, bryne, jerngjenstand, to snellehjul, fire skår av kar, tre 

glassperler, to fragmentariske kniver, noen jernstykker og to spiker og rembeslag/remtunge og 

32 jernnagler (Blindheim m.fl. 1995:22 - 24, Rygh 1999 [1885], Stylegar 2007:122 – 123).  

Ka. 298  

Et komplisert gravanlegg med flere graver. Til graven hører et sverd og en øks av Jan 

Petersen type M og F, smedhammer, smedtang, sigd, spydspiss etter Bergljot Solbergs type 

BS VII.2B, skjoldbule, kniv, to ringnål, to beslag, en glassperle, avlang ravperle, 

glassflussperle, kar, lyster, hengebryne, flint og kniv. (Blindheim m.fl. 1995:26 - 28, Solberg 

1984, Stylegar 2007:122 – 123).  

Ka. 300  

Øksen, som er av Jan Petersens type E/F/G stod hugget i bakken i graven. Videre ble det 

funnet et sverd av Jan Petersens type H, noen kniver, beslag, bryne, tre jerntener (også kjent 

som ildstål), noen ubestemmelige jernstykker og til slutt 850 nagler og spiker (Blindheim 

m.fl. 1995:26 - 28; Stylegar 2007:122 – 123).  

Ka. 301  

Røtter fra trær i nærheten gjorde utgravingen vanskelig, samtidig som det ødela graver og 

gjenstander. Med i denne graven fulgte et sverd av Jan Petersen type C, en spydspiss etter 

Bergljot Solbergs type BS VI.3A, øks, fragmentarisk kniv, kuleformet vektlodd, ringnål, to 

perler av rav og en perle av jet, snellehjul, veggskår av kar og glasskår (Blindheim m.fl. 

1995:29 - 30, Solberg 1984, Stylegar 2007:122 - 123 

Ka. 305  

I bunnen av båten ble det funnet et sverd av Jan Petersens type K med hliter innskrift. Under 

og ved siden av sverdet er det funnet rester av bein, noe som Blindheim m.fl. tolker mot en 

mulig primærgrav. Annet som følger graven er en spydspiss type E, to økser hvor den ene er 

type D/E og den andre er type I, skjoldbule, omtrent 16 pilspisser etter Oluf Ryghs type R539, 

syv perler, sigd, tre kniver, to randskår og veggskår av kar, tre glassbiter, to ankerformete 

båtnagler, spiker, to stykker med flint og et stykke pimpstein, tut av tinn-foliert kar, beslag, 

ring, ravfragmenter, kniv og bryne (Blindheim m.fl. 1995:32 - 4, Rygh 1999 [1885], Stylegar 

2007:124 – 25). 
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Ka. 307  

Til graven hører et sverd etter Jan Petersens type M, en beltespenne, en karneolperle, 

beslagstk. To nagler og to stifter, kniv, flere ubestemmelige jernstykker, bryne, stein og ca. 

250 nagler (Blindheim m.fl. 1995:34 - 35, Stylegar 2007:124 – 125).  

Ka. 309  

Til denne graven hører det med et sverd av type M, to spydspisser i type K og I, en øks av 

type I, en ringnål, smedtang, muligens en fil, hammerhode, en våpenkniv, kniv og tang av to 

kniver, kar og hadde, belte – eller remspenne, en glassperle, et fragmentarisk munnbitt, 15 

jernfragmenter, to bolter og ca. 200 nagler og spiker, som til sammen veide ca. 40 gr. Det er 

også funnet brente bein og trefliser i graven (Blindheim m.fl. 1995:36 - 38, Stylegar 2007:124 

– 125). 

Ka. 312  

I denne graven er det funnet et sverd av Jan Petersens type V, en rundspenne, dobbelnagle, 

noen jernfragmenter og en glassperle (Blindheim m.fl. 1995:40 - 41, Stylegar 2007:124 – 

125).  

Ka. 322  

Den andre av kistegravene som er funnet relatert til min avgrensing av Kaupang materialet. 

Kisten er svært kort, og i den ble det funnet noen nagler. Ellers fulgte det med et sverd som er 

typebestemt Mannheim (se 5.1.2), en kniv og ca. ti fragmentariske stifter (Blindheim m.fl. 

1995:48, Stylegar 2007:126 – 127). 
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KAP. 5                                                    SAMMENLIKNING AV GRAVENE 

Som nevnt i metodekapittelet (kap.3) vil analysen være todelt. I dette kapittelet vil jeg foreta 

den første av to analyser. Her skal jeg analysere gravene som ble presentert i kapittel 4. Jeg 

skal derfor foreta en komparativ analyse av de gravene som er utvalgt basert på at de 

inneholder sverd i sikker gravkontekst. Analysen vil bli gjort ved å bruke databasen jeg har 

laget. Databasen er som tidligere nevnt basert på katalogene og utgivelsene til Blindheim m.fl. 

(1981, 1995) og Stylegar (2007), men ved å lage en egen i Access har jeg mulighet til å hente 

ut informasjon fra kriterier som jeg selv har satt som data. Denne delen av analysen vil bli 

foretatt for å avdekke likheter og forskjeller i materialet basert på disse kriteriene. Formålet 

med denne type analyse er å avdekke graver og sverd som skiller seg ut fra resten av 

materialet.  

Den andre analysen jeg vil foreta er basert på teorien om gjenstandsbiografi. Denne analysen 

vil ta for seg de sverdene som skiller seg ut fra forrige analyse, og ved å gjøre et dypdykk i 

disse sverdene vil jeg forsøke å komme frem til sverdets biografi. Grunnen til at sverdets 

biografi interesserer meg er spørsmålet gitt i problemstillingen – hvordan kan vi tolke sverd 

som døde? Formålet med analysen er derfor å undersøke om det er mulig å komme nærmere 

et svar på slike orienterte spørsmål, eller i det minste åpne en diskusjon for sverdets mening i 

graven. Denne analysen og diskusjonen vil bli fremlagt i neste kapittel.  

Ved å foreta disse to analysene vil jeg for det første få en oversikt over gravene med sverd fra 

Kaupang, samtidig som det vil være mulig å se likheter og forskjeller i graver når man tar 

utgangspunkt i én gjenstand. En slik analyse kan enkelt overføres til andre 

gjenstandskategorier. Det er viktig å påpeke at analysene jeg foretar ikke nødvendigvis er 

representative for alle graver på Kaupang, alle sverdgraver o.l. For det er materialet for lite, 

og sentrert på kun ett sted (selv om det er flere gravplasser som strekker seg over lengre tid). 

Jeg syntes allikevel at analysemetodene er relevante i forhold til at vi kan få et større innblikk 

i biografien til en liten gjenstandsgruppe, samtidig som vi da får et mikro-innblikk i hvordan 

sverd ble gravlagt (eller fulgte den døde) på et mindre område som huser en variasjon av 

gravskikker. 
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Figur 2 Gravplassene på Kaupang. Det gule representerer gravplassene og det grønne er antatte 

forlengelser av boplass/gravplass. De hvite og sorte sirklene representerer utgravde og uutgravde 

hauger. Illustrasjon: Anne Engesveen, hentet fra Skre (2007:Figur 5.2) med tillatelse. 
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5.1 Komparativ analyse 

For å kunne foreta en komparativ analyse må jeg sette noen kriterier til materialet. Med 

gjennomføringen av denne analysen ønsker jeg å kunne skille ut et visst antall sverd som jeg 

kan analysere videre. Det er derfor nødvendig å sammenlikne gravplassene hver for seg, i 

tillegg til seg imellom. Jeg har derfor satt følgende kriterier for sammenlikningen: 

• Ytre og indre form – det fysiske gravminnet. 

• Begravelse – om den avdøde er kremert eller ikke. 

• Typologi – kan bli brukt som verktøy til å si noe om lokal eller Kontinental 

opprinnelse, og om hvor normal eller unormal sverdtypen er på Kaupang og omegn.  

• Innskrift – om det finnes sverd med navn eller bokstaver (sannsynligvis på klingen). 

• Form – om sverdet er skadet på noen måte, bøyd eller ødelagt. 

 

Den ytre og indre formen på det fysiske gravminnet vil bli sammenliknet for å undersøke om 

det er variasjoner innenfor et gravfelt, i tillegg til om det finnes variasjon gravfeltene imellom. 

Fra tidligere vet vi at det er en stor variasjon av gravlegginger på Kaupang, så analysen om 

den ytre og indre formen, samt begravelsen vil muligens kunne vise til en variasjon innenfor 

hvert gravfelt.  

 

5.1.1 Ytre og indre gravform 

Tabell. 6. Oversikt over gravenes ytre form fordelt på gravfeltene.  

Ytre form Bikjholberget N. Kaupang S. Kaupang Lamøya 

Haug  5 4  

Usikker haug  1   

Flatmark 24 1  2 

Steinsetting 1    
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Gravens ytre form, altså det synlige gravminnet. Varierer fra gravfelt til gravfelt. På 

Bikjholberget er det kun registrert flatmarksgraver Den ene flatmarksgraven derifra var også 

dekket av et lag med stein; en steinsetting. På Nordre Kaupang er det registrert én grav under 

flatmark, imens de resterende gravene er antatte hauger. Flatmarksgraven fra Nordre Kaupang 

er redegjort for i kap. 4. På Søndre Kaupang er alle gravene registrerte hauger. Lamøya sine to 

graver er begge under flatmark (se tabell 6). 

 

 

Tabell 7. Oversikt over gravenes indre form fordelt på gravfeltene.  

Indre form Bikjholberget N. Kaupang S. Kaupang Lamøya 

Båt 16 1 1  

Båt? 4 2 1  

Båt, kammer 1    

Kammer, kiste? 1    

Kiste 2    

Ukjent 1 4 2 2 

 

Gravens indre form varierer ikke i like stor grad, men det finnes fremdeles noen små 

ulikheter. Fra Bikjholberget er et klart flertall av båtgraver, hvor 16 av 25 gravfunn er gjort i 

båt (se tabell 1 og 7). I tillegg er det fire mulige båtgraver fra denne gravplassen. Fra 

Bikjholberget er det også funnet to kammergraver og to kistegraver. I motsetning er det kun 

funnet én sikker båtgrav på Nordre Kaupang og Søndre Kaupang. Nordre Kaupang har også 

to mulige båtgraver, i tillegg til fire ukjente. Fra Søndre Kaupang er én grav til en usikker 

båtgrav, mot to ukjenteBegge gravene fra Lamøya har ukjent indre form.  
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Tabell 8. Oversikt over hvordan begravelse som er funnet fordelt på gravfeltene.  

Begravelse Bikjholberget N. Kaupang S. Kaupang Lamøya 

Kremasjon  6 4 1 

Inhumasjon 18 1   

Inhumasjon? 5   1 

Ukjent 2    

 

Det er videre variasjon i hvordan type begravelse som er påvist i gravene, om det er 

kremasjonsgrav eller inhumasjonsgrav. På Bikjholberget er det kun registrert antatte 

inhumasjonsgraver. 18 av dem er sikre graver, videre er det funnet fem usikre 

inhumasjonsgraver og to helt ukjente.  På Nordre Kaupang er det registrert et flertall av 

kremasjonsgraver, med seks sikre graver. I tillegg er det funnet én inhumasjonsgrav. Denne 

graven tilhører flatmarksgraven fra tabell 6 (se Ka. 403 i kap. 4 for mer informasjon). Alle 

gravene fra Søndre Kaupang er registrert kremasjonsfelt. På Lamøya er det registrert en sikker 

kremasjonsgrav, samt en mulig inhumasjonsgrav (se tabell 8).  

Ved å sammenlikne informasjonen i tabell 6 og 8 kommer Bikjholberget frem som et 

inhumasjonsgravfelt under flatmark. Nordre og Søndre Kaupang kommer frem som 

kremasjonsgravfelt under haug (med unntak av Ka. 403 som er inhumasjon under flatmark). 

Lamøya har derimot et kremasjonsgrav og en mulig inhumasjonsgrav, hvor begge er funnet 

under flatmark.  

Det kan være fristende å la disse dataene konkludere vår oppfattelse av gravfeltene, men dette 

er bare et lite utvalg graver. Som nevnt tidligere er det samlet 204 kjente gravfunn fra 

Kaupangs gravfelt. Her fremmes kun 38 av dem, og på basis i én gjenstand. Likevel får vi 

givende informasjon av en slik analyse. Analysen viser at sverd er funnet i alle kombinasjoner 

av graver, med unntak av inhumasjonsgrav i haug (se tabell 6 og 8).  
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5.1.2 Sverd typologi 

Tabell 9. Sverdene satt i typologi, og antall sverd innenfor hver typologi.  

 

 

 

Figur 3 Sverdtypologi etter Jan Petersens inndeling. Illustrasjon: Lee A. Jones (Peirce og Oakeshott 

2002:18 – 19). 
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De fleste av sverdene i materialet er typologisert etter Jan Petersen (1919). Det er derimot 

funnet to sverd som ikke stiller seg innenfor denne typologiseringen.  

Det ene sverdet, Mannheim, er en egen gruppe klassifisert av Herbert Jankuhn i 1939. Den 

baserer seg på særtype 1 og 2 fra Petersens katalogisering, men skiller seg ut som en egen 

undertype av tidlig-karolingiske sverd (Androshchuk 2014:39 – 41, Hernæs 1985:30, 

Jakobsson 1992:36 – 38). Typen er navngitt etter funnstedet for undertypen, nemlig 

Mannheim i Tyskland (Hernæs 1985:30). Det er også funnet et sverd som er typologisert etter 

Oluf Rygh 1999 [1885].  

Som tidligere nevnt er det et totalt antall av 41 sverd, og ved å bruke tabell 9 kan vi se et 

tydelig flertall av Jan Petersens type H og M. H – typen er representert på alle gravfeltene, 

imens M – typen kun er funnet på Bikjholberget og Nordre Kaupang (se tabell 10).  

 

Tabell 10. Oversikt over antall JP M og JP H sverd fordelt på gravfeltene. 

Gravplass Gjenstand Typologi Antall typologi 

Bikjholberget Sverd JP H 6 

Bikjholberget Sverd JP M 8 

Lamøya Sverd JP H 1 

N. Kaupang Sverd JP H 2 

N. Kaupang Sverd JP M 2 

S. Kaupang Sverd JP H 2 

 

5.1.3 Innskrift 

Det er kun funnet tre gjenstander registrert i databasen med innskrift; alle på sverd. To av 

sverdene har Ulfbehrt inngravert på seg, hvor et er funnet på Nordre Kaupang (Ka. 4) og et 

annet på Søndre Kaupang (Ka. 157). Det siste sverdet, funnet i grav Ka. 305 har hliter 

inngravert og er funnet på Bikjholberget (se tabell 13).  
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5.1.4 Form på sverdet 

Tabell 11. Sverdets form.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I problemstillingen stiller jeg spørsmål om sverdet er blitt behandlet forskjellig i graven og 

om det finnes spor av bevisst ødeleggelse på sverdene. Siden jeg hadde laget databasen selv, 

visste jeg at det var mulig å ekstrahere ut selektert informasjon ved å søke opp de spesifikke 

gravene basert på stikkord jeg hadde satt i tabellen ‘form’.  

Grav Gravplass Form  Detaljer 

Ka. 1  N. Kaupang Stykker 7 stykker sterkt forrustet 

Ka. 2  N. Kaupang Stykker 3 stykker sterkt forrustet 

Ka. 4  N. Kaupang Stykker 4 stykker 

Ka. 6 N. Kaupang Stykker 15 stykker 

Ka. 150 S. Kaupang Bøyd Krummet 

Ka. 160 S. Kaupang Bøyd Sammenbøyd klinge 

Ka. 258 Bikjholberget Bøyd Bøyd, 7 stykker 

Ka. 270 Bikjholberget Stykker Brutt i 5 stykker 

Ka. 277 Bikjholberget Bøyd Bøyd 

Ka. 278 Bikjholberget Stykker 9 stykker 

Ka. 300 Bikjholberget Stykker 3 deler, stablet 

Ka. 322 Bikjholberget Omgjort Omgjort fra en type til en annen 

Ka. 403  N. Kaupang Bøyd Sammenbøyd i S - form 
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Gravene hvor sverdene er i en annen form fordelte jeg i tre kategorier: bøyd, stykker og 

omgjort. 

 I kategorien for bøyde sverd satte jeg de sverdene som var beskrevet hos Blindheim m. fl. 

(1981, 1999) til å ha en bøyning i klingen, uavhengig om bøyningen var stor eller ikke. Derfor 

har jeg innenfor denne kategorien tatt med de sverdene som er noe krummet.  

I kategorien for sverdene som er i stykker satte jeg de sverdene som er i funnkonteksten er 

beskrevet til å ikke være funnet hele. 

 Den siste kategorien er for de omgjorte sverdene, det vil si sverdene som har blitt omgjort fra 

en type til en annen.  

Av materialet (se tabell 11) fikk jeg ut fem sverd som jeg har tolket som bøyd. Sverdet i Ka. 

258 er både bøyd og i stykker. Her har jeg valgt å plassere det i kategorien for bøyde sverd, da 

de andre sverdene i kategorien for stykker ikke har noen form for bøyning.  

Videre fikk jeg frem syv sverd som er funnet i stykker. Det er stor variasjon i hvor mange 

stykker sverdene er delt opp i, hvor sverdet i Ka. 6 med sine 15 stykker er det tallrikeste.  

Til slutt er det funnet ett sverd fra Ka. 322 som er omgjort. Tabellen viser at de to gravene fra 

Lamøya faller fra, da sverdene derifra ikke faller under noen av de tre kategoriene for form.   
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KAP. 6                       BIOGRAFISK ANALYSE OG DISKUSJON  

I dette kapittelet skal jeg foreta en biografisk analyse på et mindre utvalg av sverdene. 

Sverdene er valgt basert på analysen i forrige kapittel. Det er to hovedkriterier for hvilket 

materiale jeg har valgt å skulle analysere er innskrift og form. Fra forrige analyse har jeg 

dermed plukket ut tre sverd med Ulfbehrt og en hliter – innskrift. Videre tok jeg utgangspunkt 

i tabell 11 og valgte ut de sverdene som er bøyd og/eller omgjort. De bøyde sverdene vil bli 

undersøkt i forhold til problemstillingen i et forsøk på å belyse muligheten for at disse 

sverdene kan tolkes som døde, og fordi at de viser tegn til bevisst ødeleggelse. De tre 

sverdene med innskrift kan tolkes som at de innehar synlige navn, som indikerer i en retning 

av identitet og personifisering. Analysen av sverdene vil ta utgangspunkt i hvor mange 

biografier det er mulig å hente ut av sverdene, samtidig vil det foregå en diskusjon i forhold til 

om gjenstandene kan tolkes døde.  

 

Tabell 12. Oversikt over gravplassene til sverdene som skiller seg ut. 

Grav Gravplass Datering Indre form Ytre form Begravelse 

Ka. 4  N. Kaupang 900 – 950 Båt? Haug Kremasjon 

Ka. 150  S. Kaupang 800 – 850 Ukjent Haug Kremasjon 

Ka. 157 S. Kaupang 800 – 850 Båt? Haug Kremasjon 

Ka. 160  S. Kaupang 850 – 950 Båt Haug Kremasjon 

Ka. 258 Bikjholberget 900 – 1000 Båt? Flatmark Inhumasjon 

Ka. 277 Bikjholberget 950 – 1000 Båt Flatmark Inhumasjon 

Ka. 300 Bikjholberget 850 – 950 Båt Flatmark Inhumasjon 

Ka. 305 Bikjholberget c. 900 Båt Flatmark Inhumasjon 

Ka. 322 Bikjholberget 800 - 850? Kiste Flatmark Inhumasjon 

Ka. 403  N. Kaupang 830/840 - 900? Ukjent Flatmark Inhumasjon 
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 Tabell 13. Oversikt over gravene som skilte seg ut fra resten av materialet 

 

6.1 De utvalgte sverdene 

Ka. 4  

Denne graven inneholder funn av to sverd. Det ene sverdet er etter Jan Petersens sjeldne N – 

type. Typen anses som sjelden da vi kun har registrert ni eksemplarer av typen, samtlige i 

Norge (Androshchuk 2014:70, Moberg 1992:61). Typen kan dateres til ca. 850 e. Kr., men det 

er vanskelig å skulle plassere opprinnelsen (Petersen 1919:126, Jakobsson 1992:58). Moberg 

antar at N – typen representerer en hjemlig produksjon. Funnene av denne typen i Sogn og 

Fjordane knytter hun til de indre fjordområdene (Moberg 1992:182, 188).  

Sverdet er funnet i stykker, hvor ingen av de fire stykkene passer sammen i bruddoverflaten. 

Det er tatt røntgen av klingen som viser at sverdet er dekorert med innskriften Ulfberht, selv 

Grav Gj. datering Typologi Innskrift Form Detaljer 

Ka. 4 850 – 900  JP N  ULFBEHRT Stykker 4 stykker 

Ka. 150 800 – 950 JP H  Bøyd Krummet 

Ka. 157 800 – 950 JP H  ULFBEHRT    

Ka. 160    Bøyd Sammenbøyd 

klinge 

Ka. 258 800 JP E  Bøyd 7 stykker 

Ka. 277 825 – 950  JP M  Bøyd Bøyd 

Ka. 300 800 - 950 JP H  Stykker Stablet 

Ka. 305 800 – 875  JP K HLITER    

Ka. 322 800 – 850? Mannheim  Omgjort Omgjort 

Ka. 403 830/840 – 900 R498  Bøyd Sammenbøyd i 

S - form 
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om ikke alle bokstavene er tydelige. På andre side av samme klinge er det formet en X. Et 

annet av klingestykkene har spor etter spiral- eller halvsirkelformet innlegg i et ukjent 

materiale. Videre er det i denne graven funnet et stykke av en klinge til. Dette stykket 

samsvarer ikke med det første sverdet som er funnet. Grunnet materialets tilstand er ikke en 

datering eller typologi av det andre sverdet mulig (Blindheim m. fl. 1981:201).  

Vi kan si lite om biografien til det siste sverdet, grunnet tilstanden som forhindrer informasjon 

om typologi og datering. Nettopp derfor er det nødvendig å vise til den ene livshistorien som 

kan diskuteres: at sverdet er funnet begravet. Jeg vil derfor argumentere for at dette sverdet 

kan tolkes som dødt. Det er svært lite igjen av sverdet, muligens på grunn av 

bevaringsforholdene på Kaupang, som kan representere hvordan denne gjenstanden er i ferd 

med å forsvinne for godt.  

Det første sverdet kan vi si litt mer om biografien til, fordi det er funnet med Ulfberht 

innskrift. Det sies at opprinnelsen til navnet kommer fra frankiske områder, altså utenfor 

funnkonteksten på Kaupang. Sverdet derimot er av type N, som Moberg fremmer som hjemlig 

sverd. Det er derfor nødvendig å undersøke innskriften. Som nevnt ovenfor er ikke alle 

bokstavene tydelige. Det er heller ikke funnet noe kors på sverdet, selv om figuren X kan 

likne. Det ene klingestykket er dekorert med noen sirkelformede innlegg, men for å kunne 

klassifiseres som et ekte Ulfberht – sverd skulle mønsteret ha vært geometriske (Moberg 

1992:118 – 126, Oakeshott 2002:7 – 9). Det er derfor ikke usannsynlig at dette sverdet er en 

etterlikning av et Ulfberht – sverd. Disse sverdene var svært ettertraktede på grunn av den 

gode kvaliteten i sverdet, samtidig som det må nevnes at selv om det er omdiskutert hvor 

navnet Ulfberht kommer fra og hva det står for (se f.eks. Oakeshott 2002:7 – 8), så er det 

mulig å argumentere for betydningen av at dette kan ha blitt ansett som et sverd med navn 

(Drachmann 1967, Jørgensen 2015). 

Sverdet er datert så vidt litt før graven, som kan indikere at det har vært i sirkulasjon en 

periode før det ble lagt i graven. Av denne grunn og de som er nevnt ovenfor vil også dette 

sverdet kunne tolkes som dødt. Det at sverdet er funnet i flere deler kan også indikere at 

sverdet er blitt bevisst ødelagt, at det er en kremasjonsgrav gjør det mulig å argumentere for 

en overført betydning; at sverdene og mennesket er blitt behandlet likt i graven. Hvis man i 

tillegg trekker inn muligheten for at Ulfberht har vært selve navnet til sverdet, får man sverdet 

og mennesket plassert i samme sosiale situasjon og at dette er den avsluttende biografien for 

sverdet (Hoffman 1999, Karvonen 1998, Klevnäs 2015, Lund 2013:49 - 50).  
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Ka. 150  

I denne graven er det funnet et sverd etter Jan Petersens type H, også kjent som den vanligste 

av alle norske sverdtyper (Martens 2006:222). Typen har også veldig lang levetid, hvor 

Blindheim setter den til 800 e.Kr. – 950 e.Kr., som korresponderer med hele Kaupangs levetid 

som markedsplass. Blindheim og Petersen mener at typen bør kunne være produsert i Norge, 

og den store utbredelsen av typen bygger på denne tolkningen. Det er derimot funnet sverd av 

H – typen på kontinentet før vikingtidens begynnelse. Den vanlige dekorasjon på slike sverd 

er sølv og kobberlegering, som det er spor av på sverdet i denne graven. Det kan derfor tolkes 

som et kontinentalt praktsverd (Martens 2006:222, Moberg 1992:55 – 56). Sverdet ble funnet 

i to deler som ikke passer sammen i bruddflatene, mesteparten av klingen og deler av hjaltet 

noe krummet i graven og det er påvist glødeskall på begge stykkene. Nok en gang bør det 

poengteres at dette er en dårlig bevart grav, og at den inneholdt blandede graver som Stylegar 

har forsøkt å fordele på to graver (se kap. 4 for mer informasjon).  

Det som er interessant ved dette sverdet er at begge stykkene av har glødeskall. Glødeskall 

oppstår som følge av at metallet har blitt varmebehandlet. Det er to måter dette sverdet kan ha 

fått glødeskall på: For det første er dette en kremasjonsgrav, så kan det tyde at sverdet er blitt 

lagt på kremasjonsbålet. Siden sverdet er noe krummet, men ikke bøyd i en særlig grad, kan 

denne tolkningen stemme. Den andre muligheten er at sverdet kan også ha blitt 

varmebehandlet av en smed og siden lagt med den døde. Denne tolkningen er også en 

mulighet, da sverdet er den eneste gjenstanden fra graven som har påvist glødeskall.  

Selv om sverdet har hatt lang levetid er graven datert mellom 800 – 850 e.Kr. Dette indikerer 

at sverdet ikke hadde så fryktelig lang levetid. Det er også visse indikatorer for at de som 

gravla den avdøde gikk grundig til verks for at sverdet skulle bli ødelagt. På bakgrunn av 

denne informasjonen velger jeg å tolke sverdet for dødt.  

 

Ka. 157 

I denne graven er det også funnet et sverd etter Jan Petersens type H. Av de utvalgte sverdene 

er det hele tre som tilhører denne typen (se tabell 13). Sverdet har innskriften Ulfbehrt, men 

heller ikke på dette sverdet kan alle bokstavene skimtes. Videre er det dekorert med to kors på 

hver sin ende av innskriften, samt to Andreaskors og noen parallelle streker ovenfor disse. 
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Overhjaltet er omgitt av rust og brente bein. Sverdet er svært rusten og en liten del av odden 

ligger løs. Det er rester av stripeornering i sølv og kobber som er typisk for denne typen. Det 

er også spor av metallbånd på hjaltet.  

I motsetning til Ulfbehrt sverdet i Ka. 4 er det gode indikasjoner på at dette sverdet er 

importert fra Frankerriket. H – typen av sverd er like kjent på Kontinentet som her hjemme, 

og sverdet møter kriteriene for kors og parallelle streker på sverdet. Det er mulig at dette er et 

av de kontinentale praktsverdene, da det er funnet i en svært funnrik grav (se kap. 4 for mer 

informasjon om gravfunnet) Martens 2006:222, Moberg 1992:118 – 126, Oakeshott 2002:7 – 

9). I likhet med Ka. 150, som også inneholder et H – sverd, så er graven datert til 800 – 850 

e.Kr. (se tabell 12), selv om disse sverdene har en levetid på over 100 år (se tabell 13).  

I denne graven er det funnet flere gjenstander med glødeskall (se kap. 4 for mer informasjon), 

men det er ikke funnet glødeskall på sverdet og det er ingen tegn på bevisst ødeleggelse av 

sverdet. Det betyr at sverdet ble lagt i graven etter at likbålet var brent ned, muligens for å 

unngå at sverdet ble skadet. Ekte Ulfberht sverd var som nevnt tidligere svært ettertraktede 

sverd. Det at sverdet er ivaretatt kan legge grunnlag for en teori om at det var meningen at 

sverdet skulle hentes ut igjen (se f.eks. Brendalsmo og Røthe 1992). En annen teori er at det 

skulle vises et skille mellom det levende – sverdet og samfunnet og det døde – personen i 

graven. Så selv om sverdet er begravet, så er det ingenting som indikerer at det er i noen 

avsluttende fase – det er mer som at «livet» er satt på pause for øyeblikket (Karvonen 1998:6).  

 

Ka. 160  

I denne kremasjonsgraven er det funnet et sverd, men rust forhindrer oss i å typologisere og 

datere det. Sverdet foreligger i to deler, hvor størstedelen av klingen er bøyd. Klingens nedre 

del er også noe krummet. Dette er et av de sverdene hvor det er vanskelig å skulle diskutere 

biografien. Sverdet stammer fra en kremasjonsgrav (se tabell 3), så det er mulig at sverdet er 

blitt bøyd på likbålet. Det er ikke funnet noe glødeskall på sverdet, men både sverdet og flere 

av gjenstander i graven er utsatt for rust (Blindheim m. fl. 1981:212 – 213). Det er 

antakeligvis også grunnen til at sverdet er funnet i to stykker. Det at sverdet er bøyd tyder mot 

at sverdet er utsatt for bevisst ødeleggelse, en indikasjon av at de som gravla den døde så det 

som nødvendig at sverdet måtte ødelegges før det kunne følge med i graven.  
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 Det at typologien og datering ikke kan synliggjøres bare at sverdet er på vei inn i det ukjente 

(Joy 2009); det vil si at sverdet er transformert fra noe kjent til noe ukjent og på denne måten 

har det dannet seg en ny biografi.  

Det at sverdet er bevisst ødelagt er en av grunnene til at jeg tolker sverdet som dødt, men den 

andre årsaken er grunnet all rusten. Avhengig av hvor godt sverdet kan bli konservert står det 

i fare for å bli oppspist av rust, noe som vil gjøre at sverdet i sin resterende helhet forsvinner.  

 

Ka. 258 

I denne inhumasjonsgraven er det funnet et sverd etter Jan Petersens type E. Sverdet ble 

funnet i syv deler, men det var tydelig at sverdet hadde vært bøyd (Blindheim 1995:63). 

Sverdet er siden rettet ut på museets laboratorium og foreligger nå i fem deler. Petersen har 

registret 31 sverd av denne typen i Norge (1919:76). Typen er også utbredt i Sverige, Finland 

og Danmark; med mulighet for at typen er oppstått i Øst – Norge eller Sverige (Moberg 

1992:53). Sverdet er datert til 800 – tallet av Stylegar (2007:116 – 117). Med tanke på at 

graven er datert til 900 – 1000 e.Kr. betyr det at sverdet kan ha vært i sirkulasjon over svært 

lang tid.  

Sverdet ble funnet svært medtatt. Ved første øyekast ble sverdet mistolket som type H – 

sverd. Det ble tatt røntgenbilder av sverdet, som viste at hjaltet var belagt med sølvstriper. 

Dette skapte usikkerhet rundt typeinndelingen, som ble satt etter at sverdet ble rettet ut og limt 

sammen.  

I nærheten av graven er det funnet en hodeskalle. Noen rester av bein ble funnet ved 

sverdhjaltet i graven, men ellers diskuteres det om de resterende beina har gått i oppløsning, 

om det er omroting i graven eller om personen er blitt utsatt for partering. Og selv om 

Blindheim ikke kommer med noen konklusjon til hvilken av disse tolkningene hun legger 

vekt ved, så blir det notert at utgravningsområdet virket mindre omrotet enn tidligere 

(Blindheim 1995:63). Hvis vi tar utgangspunkt i at det ikke er omroting som er skylden i det 

lille skjelettmaterialet, så blir vi stående igjen med en mulig partering eller dårlig 

bevaringsforhold. Bevaringsforholdene på Kaupang er som tidligere nevnt ikke av den beste 

kvaliteten, og det kan også ha påvirket tilstanden til sverdet. På en annen side kan tilstanden 
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til sverdet som medtatt, bøyd og stykket opp være en refleksjon av et menneske som er 

partert. Begge tolkninger blir derfor muliggjort ved materialet.  

Hadde det ikke vært for at sverdet er blitt rettet ut og limt sammen ville jeg tolket det som 

drept og dødt, siden det er i dårlig forfatning og det var gjort på fattende bevisst ødeleggelse. 

Ved å rette ut og lime sammen sverdet er det blitt gitt nytt liv.  

 

Ka. 277 

Denne graven inneholder et sverd av Jan Petersens type M, som sammen med type H er blant 

de tallrikeste typologiene funnet på Kaupang (se tabell 9 og 10). Sverdet var bøyd og noe av 

klingen mangler. (Blindheim 1995:76 – 77).  

Det er et klart flertall av type M funnet på Østlandet. Blindheim argumenterer for at den store 

økningen på Østlandet av denne typen kan bety at dette er en norsk type med begrenset 

eksport til naboland. Men Jacobsen henvender til funn av denne typen i Danmark, Frankrike, 

Tyskland, England, Irland og Island (Blindheim 1999:81, Jakobsson 1992).  

Petersen daterer denne typen til midten av det 9. århundre og utover, men Stylegar foreslår 

dateringen 825 – 950. Hos Blindheim (1981:154 – 156, 159) og Jakobsson (1992:46 - 47) 

finnes argumentasjon rundt dateringen av typen. Blindheim viser til de funnene av type M 

som er funnet på Kaupang, og hvor kun ett av disse eksemplarene kan trekkes tilbake til 800 – 

tallet, noe som kan antyde at denne typen er yngre enn antatt. Allikevel er det funnet et sverd 

som «bryter» med dateringen til Petersen, noe Jakobsson viderefører med å vektlegge at 

dateringen av denne typen fremdeles er noe usikker. Han antyder at typen er fra rett før 800, 

selv om usikkerheten for hvor mange typer og materiale som stammer fra så tidlig fremdeles 

kan diskuteres. Det at Stylegar daterer sverdene av type M til 825 – 950 er derfor ikke en 

usannsynlighet, men de forskjellige tolkningene av datering er av interesse da graven er datert 

950 – 1000 e. Kr (se tabell 12 og 13), som muliggjør at sverdet har hatt lang levetid.  

Sverdet er bøyd i enden av sverdet mot odden og noe av klinger mangler. Sverdet lå på siden 

av den avdøde i denne graven, langs den avdødes leggbein. Det gjør det mulig å tolke sverdet 

som at det følger den døde i graven, samtidig som det er gjort bevisst ødeleggelse av sverdet i 

en viss grad (Mandescu 2011:347) og jeg vil derfor tolke dette sverdet som dødt.  
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Ka. 300 

Denne graven tilhører et komplisert anlegg, med få funn av osteologisk materiale. Det ble 

funnet et sverd av Jan Petersens type H, men i motsetning til typeeksemplarer er denne uten 

innlegg i sølv og kun noen få spor av kobber. Som nevnt tidligere er dette en av de vanligste 

norske sverdtypene, og den bør ha vært produsert hjemlig så vel som kontinentalt. Selve 

sverdet ble funnet stykket opp i tre deler og stablet opp på hverandre, med grepstykket på 

toppen. Det foreligger i flere deler etter utgravning, i fire store og en liten del (Heyerdahl – 

Larsen 1995:26 – 29). 

Dette er en inhumasjonsgrav som gjør det svært interessant at sverdet er funnet i slik tilstand. 

Dessverre er det ikke funnet nok skjelettrester til å utdype hvordan mennesket er behandlet i 

graven, i motsetning til Ka. 4 hvor både mennesket og sverdet bar tegn på ødeleggelse. Ka. 4 

er en kremasjonsgrav i motsetningen til denne graven, og spørsmålene blir mange for hvorfor 

sverdet er blitt behandlet slik. Sverdet kan derfor bli oppfattet som ødelagt og drept, for så å 

ha blitt begravet (Hoffmann 1999:118 – 120).   

 

Ka. 305  

I denne inhumasjonsgraven er det funnet et sverd etter Jan Petersens type K. Sverdet er dekket 

av sølv eller bronsetråd som er snidd neellom knapp og overhjalte. Det er funnet innskrift på 

klingen, og det er antatt at det er forvansket hliter. Sverdet er særdeles dekket av rust.  

I følge Androshchuk har ikke Petersen en god definisjon av typen, da den i flere tilfeller kan 

bli forvekslet med type O. Han mener også at typen må kunne defineres i opptil tre kategorier 

eller varianter av typen. Den første typen er antatt av karolinsk type fra Frankiske områder, 

men den siste av disse typene definitivt hører til lokalt produserte sverd. Som ved type H ser 

vi her sannsynligvis evolusjon av kopiering, hvor typen har opphav i de karolinske områdene 

og kommet, kanskje gjennom handel, opp til de nordiske områdene og kopiert (2014:63 – 66).  

Sverdet er da enten er importert, mulig praktsverd eller så er det en etterlikning. Selv om 

sverdet er dekket av rust er det ikke noe tegn til bevisst ødelegging av sverdet. Det er også 

navngitt, i hvert fall fysisk på klingen, selv om navnet er uklart å tyde. Som ved Ulfberht 

sverdet i Ka. 157 kan det ha vært intensjonen at sverdet skulle hentes ut igjen (se f.eks. 

Brendalsmo og Røthe 1992), eller at sverdet er blitt behandlet likt med mennesket i graven 
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(Lund 2013), men i stedet for å være ødelagt er begge blitt behandlet «pent». Det råder derfor 

noe usikkert med tolkningen av dette sverdet. Likevel velger jeg som med Ka. 157 å tolke 

sverdet som levende, da det ikke ligger antydninger til at sverdet er i en avsluttende fase – 

annet enn at det er gravlagt.  

 

Ka. 322 

Dette sverdet ble funnet i en kiste (se tabell 12), med NV/SØ orientering. Heyerdahl – Larsen 

antyder at kisten er for kort til å inneholde et voksent menneske (1995:48). Sverdet lå parallelt 

på utsiden av kisten.  

Dette er det eneste sverdet som er funnet i gravkontekst på Kaupang som har omgjort 

underhjalt, noe som først ble avdekket via røntgen. Det antas at underhjaltet opprinnelig 

bestod av uornert bronse. I tillegg har sverdet fiskebeinsmønster på øvre del av klingen.  

Stylegar har satt sverdet til type Mannheim (2007:127), en type som tilsvarer Jan Petersen 

særtype 1 og 2 (Androshchuk 2014:39 – 41, Hernæs 1985:30, Jakobsson 1992:36 – 38).  

Selve typen er forslått som en tidlig – karolingisk type. Her får vi ikke noe informasjon over 

hva slags type sverdet har hatt opprinnelig, ei heller mulige dateringer for selve sverdet. Det 

er en mulighet at sverdet er blitt omgjort for å etterlikne Mannheim – typen. Det som kan 

trekkes frem er hvordan sverdet har fått en ny biografi ved å bli omgjort, det har gått fra en 

tilstand til en annen (Joy 2009).  

Sverdet er også brutt i tre deler, som passer sammen. Sverdet er derfor utsatt for bevisst 

ødeleggelse, men siden det er funnet i relasjon til en mindre kiste kan det hende at det er blitt 

ødelagt for at det skulle passe til kisten (Mandescu 2011:347).  

Ka. 403   

Fra Nordre Kaupang er det registrert én inhumasjonsgrav under flatmark (se tabell 2). 

Tilhørende graven er det kun funnet et enegget sverd, men som nevnt tidligere ble ikke denne 

graven foretatt noen arkeologiske undersøkelser. Sverdet skal ha blitt funnet under en helle 

ovenfor gården på Nordre Kaupang, men da det ikke ble foretatt noen videre undersøkelser er 

det lite informasjon angående resten av gravkonteksten. Sverdet er satt til Oluf Ryghs R498, 

da det er funnet uten hjalt – som Petersens typologi fra 1919 er basert på.  
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R498 er en sverdtype med rett rygg og buet odde, som var enerådende blant de eneggede 

sverdene i vikingtiden (Martens 2006:222 – 223). Sverdet passer også inn som type SAX8 

etter Nørgård Jørgensen, som anser typen som typisk ‘norsk’ (Stylegar 2007:80). Sverdet har 

da tydeligvis vært en populær og utbret type i hjemlige trakter.  

Det mest spesielle med dette sverdet er hvordan det er behandlet. Sverdet er bøyd i en S – 

liknende form (se figur 3). Blindheim tydeliggjør at sverdet er ubrent (1981:115), noe som 

tyder på at det ikke er gjort noe funn på sverdet selv av merker som f.eks. kan stamme fra 

bålet til en smed (Lund 2013) eller at det har kunnet ligget på et likbål (se Ka. 4).  

Det kan derfor høre med flere tolkninger for hvorfor sverdet er bøyd slik det er, men siden det 

er funnet i en kontekst for seg selv (så vidt vi vet ut fra den informasjonen vi har), så er det 

mulig at dette sverdet er blitt drept og begravet for sin egen del (Brendalsmo og Røthe 1992, 

Hoffman 1999:118 – 120).  

 

 

Figur 4 Sverdet fra grav Ka. 403. Plansje 46 i Blindheim m. fl. 1981. 
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KAP. 7                                    AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

I denne masteroppgaven har jeg tatt for meg sverdgravene som er funnet på Kaupang i 

Vestfold. Det hersker stor variasjon over Kaupangs gravplasser, hvor oppgaven har vært 

begrenset til de fire hvor det er gjort funn av sverd: Nordre og Søndre Kaupang, Bikjholberget 

og Lamøya. I analysene har jeg forsøkt å komme frem til om sverd kan tolkes som døde i 

graven eller ikke. Noen har navn, i den forstand det er skrevet på dem; Ulfberht og hliter, 

andre har spor etter bevisst ødeleggelse og de er alle gravlagte. Det kunne vært så enkelt å si 

at siden sverdet er lagt i en gravkontekst så må det tolkes som dødt. Men sverd kan ha flere 

biografier, og det betyr at avhengig av konteksten det befinner seg i så kan sverdet «komme til 

livet igjen» (Joy 2009:543). Dette passer godt med sverdet fra Ka. 258. Her er sverdet funnet 

både bøyd og i stykker, men er blitt tatt med inn til laboratorium hvor det er blitt rettet ut og 

limt sammen igjen. Sverdet har derfor fått nye relasjoner, knyttet til de menneskene som rettet 

ut og limte sverdet sammen og dermed kommet i en ny kontekst og gått inn i en ny biografi 

(Joy 2009:544).  

Hvis vi skal holde på en slik tolkning om at sverd har flere biografier og kan oppfattes som 

døde – og så levende igjen, vil det være på sin plass å tolke alle de 41 utgravde sverdene som 

levende. Likevel vil jeg argumentere for at min analyse og tolkning av der noen av sverdene 

ordnes som døde baserer seg på deres tiltenkte biografi i det de ble gravlagt. Hadde de ikke 

blitt gravd ut og kommet i relasjon med mennesker igjen ville de ikke kunne utviklet en ny 

biografi, men de ville forblitt i graven og til slutt gått i oppløsning og forsvinne. Implisitt vil 

dette innebære at disse gravlagte sverdene forblir døde.  

For å kunne tolke sverd som døde må vi derfor ta utgangspunkt i hvilken biografi de kan 

settes i. Hvis sverdet forblir i graven og er uten relasjon til andre enn den døde i graven, vil 

det forbli dødt. Derimot ved en utgraving vil den i den handling hvor vi tar sverdet ut av 

graven, forsker på det, tilsvarende en ekstraksjon som ved gravplyndring, gi dette sverdet en 

ny biografi(er) og sverdet er levende igjen.  

For å tolke sverd som levende eller døde har jeg i analysen tatt i utgangspunktet i de fysiske 

attributtene ti1 sverdene. Det foreligger en rituell handling ved gravleggingen, som vi igjen 

kan tolke og oppfatte når vi ser hvilken tilstand sverdene er lagt i graven. Et slik resonnement 

kan da understøtte tolkningen om at de rette og hele sverdene er levende. Vi kan her si at de 

«levende» sverdene påvirker de som har gravlagt den døde, da de har lagt et levende sverd i 
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graven. Denne type handling kan være for å sikre beskyttelse av den døde slik at den kan 

forsvare seg i døden, eller en rituell handling hvor sverdet skulle hentes ut igjen og dette av 

ukjente årsaker ikke ble gjennomført. Sverdet er behandlet på en måte som understøtter at det 

har en levende biografi. 

Til slutt vil jeg påpeke at etter at sverd(ene) er hentet ut fra gravplasser; hvilken biografi er 

sverdet i nå? Kan vi tolke sverdene som levende og døde om de er utstilt på et museum, utstilt 

i et privat hjem, er arkivert i en skuff, forlagt eller tapt? En slik påstand baserer seg på 

relasjonen til mennesket og hvordan sverd og mennesker kan ha samsvarende, eller liknende 

biografier. En slik teoretisk tankerekke kan være en indikator på menneskets syn på den 

rituelle handling som ble utført da sverdene ble lagt i gravstedet, Sverd påvirker, og vi lar oss 

påvirke av sverdet. 
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