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1 Innledning 

Tidlig vikingtid i Skandinavia var en periode hvor permanente handelsplasser vokste frem. 

Handelsplassen Kaupang i Skiringssal var en av disse. Her er det klare indikasjoner på at det 

ble produsert tekstiler og tekstilproduksjonsverktøy til eget bruk, eller til videre salg. Denne 

produksjonen har etterlatt spor i form av verktøy til tekstilproduksjons på handelsplassen, men 

også i gravene til hos enkelte individer. Målet med denne oppgaven er å komme nærmere en 

forståelse av den sosiale identiteten knyttet tekstilproduksjonsverktøyet. En undersøkelse av 

hvordan verktøyet i gravene, skiller seg fra verktøy funnet på handelsplassen, og hvilke sosiale 

identiteter kan være knyttet opp mot tekstilproduksjonsverktøy, og hvordan kan organisasjonen 

av produksjon av tråd og tekstiler ha foregått på handelsplassen. 

 

1.1 Problemstilling 

Oppgaven har som mål å undersøke hvordan; Tekstilproduksjonsverktøy fra Kaupang i 

Skiringssal og de tilhørende gravfeltene, kan brukes i undersøkelsen av sosial identitet. For 

individ som har fått med tekstilproduksjonsverktøy i gravene, og for organiseringen av 

tekstilproduksjon på handelsplassen. 

For å kunne undersøke tekstilverktøyets betydning, vil problemstillingen deles opp i fire 

underspørsmål, som vil lede opp til å besvare den overordnede problemstillingen på best mulig 

måte: 

1) Hvilket utvalg av tekstilproduksjonsverktøy er å finne på handelsplassen, og hvilken 

kvalitet av tråd og tekstilproduksjon representerer verktøyet. 

2) Hvilket utvalg av tekstilproduksjonsverktøy er å finne blant gravgodset i graven, og 

hvilken kvalitet av tråd og tekstilproduksjon representerer verktøyet. 

3) Hvilke sosiale identiteter er representert ved gravskikk og gravgodset generelt, for 

individer begravd med tekstilproduksjonsverktøy ved Kaupang.  

4) Hvordan har produksjonen av tråd og tekstiler vært en del av den sosiale identiteten til 

de som har brukt handelsplassen. 
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Figur 1.1 Plassering av Kaupang, ved Viksfjorden. 
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1.2 Avgrensning. Handelsplass, gravfelt og vikingtid 

Avgrensningen av materialet til Kaupang i Skiringssal kom naturlig, med de grundige 

utgravningene og analysene gjort av både handelsplassen, og gravfeltene som omkranser 

handelsplassen. Hvor handelsplass og gravfelt har oppstått, eksistert og gått utav bruk side om 

side (Skre 2007a). Den unike situasjonen gjør de to kontekstene mulige å sammenligne med 

hverandre, hvor individene i gravene, er en del av befolkningen som levde og besøkte 

handelsplassen. Et sted hvor produksjon og handel av varer har foregått, men også det daglige 

liv har vært levd, ved av de urbane stedene som vokser opp i Skandinavia, ved inngangen til 

vikingtid. 

Navnet Kaupang i Skiringssal, kommer av kaupangr, gammelnorsk for handelsplass, som lå i 

det geografiske området kalt Skiringssal i vikingtid (Skre 2007a:28-29). For å kunne skille 

mellom handelsplassen kaupangr, og stedet Kaupang, vil jeg bruke ordet handelsplass om 

kaupangen, og når det er stedet der handelsplassen og gravfeltene ligger, vil jeg bruke Kaupang.  

Kaupang i Skiringssal var plassert ovenfor strandsonen på nordvest siden av Viksfjorden. 

Sørøst for det moderne Larvik, se figur 1.1 og 1.2. Handelsplassen har ligget lunt og trygt ved 

den daværende vannkanten, hvor reisende til vanns, har måttet navigere mellom øyer og holmer 

for å komme til. Mens reisende over land har kunnet reise via veien, som har passert gjennom, 

det som i dag betegnes som, Nordrekaupang gravfelt. Det har vært tilgang fra innlandet, med 

båt på Numedalslågen, som renner ut ved dagens Larvik (Pilø 2007c:162-163). 

Figur 1.2 Kart over Kaupang, med havnivå for vikingtid. Gult) er handelsplassen. Oransje) er gravfeltene og skarp oransje 

linje er landevei inn og ut fra Kaupang. Kart av Anne Engesveen (Skre 2007a: 17 Figur 1.3) 



 Hanna Antonie Wigen 

13 

 

Rundt handelsplassen er det flere områder, med hva som er antatt å ha utgjort mellom fem til 

syv gravfelter. Disse blir definert som Nordre- og Søndrekaupang gravfelt, plassert nord og sør 

for handelsplassen. Hagefeltet som muligens har vært sammenhengende med Nordrekaupang, 

og som ligger mellom dette og Bikjholberget gravfelt. Bikjholberget lå i vikingtid ute på et nes 

i Viksfjorden, hvor Lamøya gravfelt lå utenfor denne igjen på en øy. Vikingholmen lå som en 

øy utenfor Søndrekaupang gravfeltet. Bjønnes gravfelt ligger noe lenger inn i landet (Skre 

2007a; Stylegar 2007) se figur 1.2. 

For denne oppgaven har jeg valgt å begrense materialet til tidlig vikingtid, fra starten av 800-

tallet til 950 e.kr., på grunnlag av to faktorer. Den første er selve handelsplassens bruks perioder 

er fra 805 til ca. 960 e.kr, beskrevet nærmere i kapittel 2.4. Den andre grunnen er at denne 

perioden skiller seg fra periodene før og etter tidligvikingtid, da dette er perioden hvor mengden 

seilskip øker betraktelig i Skandinavia. En endring som burde øke behovet og betydningen av 

tekstilproduksjon, og derfor kunne være en del av en samfunnsmessig betydning for individer 

knyttet til tekstilproduksjon (Andersson 2003; Bender Jørgensen 2009:173; Øye 2016b:249), 

og dermed tekstilproduksjonsverktøyet. 

 

1.3 Begrepsavklaringer 

Denne oppgaven skrives i en periode med endringer i fylkers grenser og navn, per 01.01.2020 

har flere fylker blitt slåt sammen og endret navn. Jeg har valgt å beholde de eldre fylkes navnene 

og geografiske utbredelse for før endringen. For eksempel vil Vestfold fylke, da dette er hvor 

Kaupang ligger, og ikke Vestfold og Telemark fylke, som er det nye navnet og geografiske 

omfang Vestfold nå tilhører. 

Når det kommer til navn og benevninger, er det gjerne slik at kjært barn har mange navn. Dette 

har spesielt vist seg å være sant når det kommer til benevninger på verktøy for 

tekstilproduksjon, hvor navn har endrer seg over tid og rom. For å redusere forvirring over 

hvilke verktøy som omtales, har jeg valgt å holde meg til de benevningene som er de 

standardiserte i moderne norsk språk. Et eksempel er vevlodd, det loddet som strammer veven 

(en nærmere forklaring i kapittel 3.5.2). Vevlodd forekommer ofte under benevninger som 

kljåstein, i en eldre tekster, mens forvirring kan oppstå når flere benevninger brukes om 

hverandre. Jan Petersen (1951:295-300) bruker for eksempel benevningene vevlodd, vevsteiner 

og kljåsteiner om hverandre flere ganger, hvor det enkelte ganger virker som om kljåstein og 

steinlodd benevningene gjelder for vevlodd av kleber og bergart, og benevningen vevlodd for 
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de av leire, er det ikke alltid like tydelig hva som ligger i bruken av de forskjellige benevningene 

for vevlodd. 

 

1.4 Oppgavens struktur 

Mens det første kapitelet tok for seg de mest grunnleggende punktene om hva, hvor og når 

denne oppgaven omhandler. Vil kapittel 2, Bakgrunn og faghistorie, fokusere på det arbeidet 

og undersøkelsene andre har gjort før meg. Utgravningene som er gjennomført på Kaupang vil 

bli redegjort for, siden hvordan utgravningene er gjennomført spiller inn på hvilke tolkninger 

som kan trekkes ut fra materialet. Tekstil og tekstilproduksjon i arkeologien, er et relativt nytt 

fagfelt, som bli redegjort for i denne delen. I kapittel 3 Teori og metode vil sosial identitet bli 

undersøkt nærmere som utgangspunkt for problemstillingens fokus på dette emnet. Kapitelet 

kommer også til å ta for seg hvordan og hvorfor jeg undersøker tekstilproduksjonsverktøy, og 

hvordan produksjonskjeder, kontekst og gravskikk er kilder til forskjellige sosiale identiteter 

hos individer i samfunnet. Hvordan hver av disse kildene har egne utfordringer, men fortsatt 

kan være relevante kilder, blir de brukt på en fornuftig og gjennomtenkt måte. Kapittel 4 

presenterer materialet, hvorpå kapittel 5 utgjør analysene av tekstilverktøyet fra handelsplassen 

og gravene. Mens kapittel 6 vil være en sammenlignende analyse av tekstilproduksjonsverktøy 

fra handelsplassen og gravene, sammen med forskjeller mellom gravskikkene i de ulike 

gravene. Deretter i kapittel 7 vil de historiske kildene som omhandler 

tekstilproduksjonsverktøy bli presentert. Kapittel 8 vil være en drøfting av analysene gjort i 

kapitelene 5 til 7, i relasjon til teorien og metoden, for å komme nærmere en forståelse av 

spørsmålene stilt i problemstillingen. Til slutt kommer kapittel 9 med et sammendrag av 

undersøkelsenes resultater 
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2 Bakgrunn og faghistorie 

Handelsplassen og gravfeltene rundt, har vært utgravd både profesjonelt og av delvis 

profesjonelle ved flere anledninger siden, 1800-tallet og frem til 2003. Jeg vil i første del av 

kapitlet kort beskrive de utgravningene som har skjedd på Kaupang, i kronologisk rekkefølge. 

Dette gir et naturlig skille mellom utgravning av gravfeltene, som omfatter de første 

utgravningene, og utgravningene av deler av handelsplassen, som er utført i senere tid. Hvordan 

forskjellige utgravningsteknikker av handelsplassen også påvirker et videre sammenlignings- 

og tolkningsgrunnlag.  

Videre vil jeg presentere hvordan studiet av tekstil, tekstilproduksjon og -verktøy har fått større 

plass i faget, spesielt gjennom eksperimentelle arkeologiske metoder og teorier. Ved å redegjøre 

for hvordan utviklingen av arkeologiske retninger har påvirket interessen for 

tekstilproduksjonen som et eget studiefelt, spesielt fra 1960-tallet og frem til i dag.  

 

2.1 De første utgravningene. Gravfeltene  

Helt siden 1800-tallet, har det dukket opp diskusjoner om hvor havnen i Skiringssal lå, ut i fra 

den historiske kilden om Ottars beretninger til Kong Alfred den store i England (Blindheim et 

al. 1981:11-14). Etter mye diskusjon på 1800-tallet, ble flere gravhauger for første gang 

profesjonelt utgravet på Kaupang. Grunnlaget for disse undersøkelsene lå i om gravene kunne 

gi informasjon om handelsstedet (Skre 2007a:35).  

I 1867 er Nicolay Nicolaysen den første til å grave profesjonelt på gravfeltene ved Kaupang. 

Han graver ut totalt 79 graver. Nicolaysen er også en av de første som gravde med utgangspunkt 

i in situ plassering av gjenstandene i graven, og ikke kun for funnenes skyld. De fleste av 

gravene er lokalisert på det som blir kalt Nordrekaupang gravfelt, og han finner stort sett graver 

som inneholder kull, aske og bein. Nicolaysen hadde forventet å finne store og rike gravhauger, 

men kun et fåtall av gravene viste seg å inneholde arkeologiske gjenstander av videre interesse. 

Senere, i 1902 graver Gabriel Gustafson ut tre-fire graver, men blir siden opptatt med 

utgravningene av Osebergskipet (Skre 2007a:35-36,38). De undersøkelsene som blir gjort her, 

blir viktige for ettertiden, da mange av gravene skal vise seg å bli pløyd bort.  

Ut fra historiske kart, som viser utbredelsen av graver på Kaupang gjennom flere århundrer, 

minker antallet graver. Registreringene i kart fra Nicolaysens gjennomgang på slutten av 1800-

tallet, viser at det har skjedd en betydelig reduksjon i antall synlige graver på området.  Denne 
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endringen anses som et resultat av at gravhaugene blir jevnet ut i forbindelse med jordbruket 

effektivisering. En utvikling som skjer i forbindelse med at leilendingene blir selveiere, fra 

1700- tallet og utover 1800-tallet (Blindheim et al. 1981:15; Stylegar 2007:77-78). Ideen om at 

Kaupang var et kongesete eller et viktig havneområde, som omtalt i Ottars reiseberetninger, blir 

betvilt etter Nicolaysens gravinger, hvor der er et fravær av rikt utstyrte graver (Skre 2007a:36). 

Det skjer derfor minimalt med utgraving på Kaupang, før det blir funnet nye graver i forbindelse 

med grøftearbeider på Kaupang gård, både i 1947 og i 1949 (Blindheim og Heyerdahl-Larsen 

1995:11; Blindheim et al. 1981:16). 

De nye gravfunnene, fører til at Charlotte Blindheim i 1950 bli ansvarlig for utgravinger av 

gravfeltet på Bikjholberget og Lamøya, som varer frem til 1957. Blindheim graver ut 58 graver, 

de fleste på Bikjholberget. Bikjholberget gravfelt er et av få gravfelt som er så omfattende 

utgravd og dokumentert. Funnene fra dette gravfeltet gir derfor et unikt innblikk i noen 

gravskikker fra vikingtiden (Blindheim og Heyerdahl-Larsen 1995:10-11, 113).  

 

2.2 Senere utgravninger. Handelsplassen 

Med det store antallet graver på Bikjholberget, og funn av gjenstander som er importert både 

fra østlige og vestlige områder i Europa, ble det på nytt en stor interessen for å finne den 

historiske handelsplassen i Skiringssal (Blindheim og Heyerdahl-Larsen 1995:9; Skre 

2007a:39) . I 1956 blir det derfor gravd prøvestikk på åkeren mellom gravfeltene. Dette er et 

område med svart jordlag, hvor det blir ansett for mest sannsynlig at det kan ha ligget en 

handelsplass med god tilgang til Viksfjorden (Tollnes 1998:12). Det blir funnet spor etter 

huskonstruksjoner, parseller og gangplanker i gaten, som gjør at man etter disse utgravningene 

er sikker på at det har ligget en handelsplass på stedet (Tollnes 1998). 

Den første utgravningen av handelsplassen starter i 1956, med Blindheim som 

utgravningsleder, og gravningene fortsetter helt frem til 1974 (Blindheim og Heyerdahl-Larsen 

1995:39). Denne utgravningen vil jeg referere til som Blindheims utgravning, i den videre 

teksten. De første gravningene som gjøres i 1956, er prøvesjakter, og et område som tolkes som 

havneområde blir funnet. Men selve utgravningen kommer først i gang i 1958 (Tollnes 1998 

forord).  

Blindheim graver fram fem bygninger, deler av en sjette bygning, to brygger, seks brønner og 

to veier (Tollnes 1998). Hvor svartjordslaget er full av funn som nærmest spruter frem av 
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jorden. Funn som listes opp, består av mynter, vektlodd, importert keramikk og glass, fremmede 

metallsaker, perler med mere. Disse tolkes som bevis på handel, mens andre gjenstander som 

blant annet, smedredskaper og –produkter, smeltedigler, støpeformer, vevlodd og spinnehjul 

viser til håndverksproduksjonen på stedet. I tillegg ble det funnet gjenstander som vitner om et 

dagligliv; fiskekroker, båtnagler og dyrebein. For flere av gjenstandene som blir funnet, vises 

det tydelig at de er produsert på Kaupang (Blindheim 1968:13,15,24). Funnene fra området, 

gjør at Blindheim konkluderer med at stedet har vært en sentral plass for håndverksproduksjon 

og handel (Blindheim 1968:24; Heyerdahl-Larsen et al. 1999:55). Blindheim finner altså det 

hun satte ut for å gjøre. Hun finner Kaupang i Skiringssal, hvor det har vært en bebyggelse og 

sted for produksjon av håndverk og import av varer. 

Den andre utgravning av 

handelsplassen varer fra 2000 til 

2003, etter planlegging og 

prøveutgravninger i 1998-1999. 

Fokuset ved den nye utgravningen 

er å bygge videre på kunnskapen fra 

Blindheims utgravning, sammen 

med ny kunnskap og moderne 

utgravningsteknikker, i tillegg til 

innsamling av data, og studier av de 

første urbane stedene i Skandinavia.  

Den lokale konteksten til 

handelsplassen er hovedfokuset for 

utgravningen, likevel benyttes også 

sammenligninger med andre 

Skandinaviske handelsplasser fra 

den første urbaniseringen. Disse 

utgjør viktige kilder for å forstå hva 

som skiller de tidligere 

handelsplasser fra de som vokser opp etter 1000-års skiftet. Kaupang skal nå være en del av 

denne undersøkelsen (Skre 2007b:44,47).  

Utviklingen av urbane steder i starten av vikingtiden, er et av de viktigste målene ved den nye 

utgravningen. Ved å undersøke hva det er som har skjedd på stedet, når det gjelder 

Figur 2.1 Oversikt over plasseringen av de forskjellige 

utgravningsområdene. Bilde er hentet fra Pilø og Skre (2011:22). Rødlig) 

Blindheims utgravning 1956-1974, Gult) Forskningsutgravningen 2000-

2002, Grønn) Redningsjaktene 1998-2003. 
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håndverksproduksjon, handel og boforhold. Dette er deler av det urbane miljøet Dagfinn Skre 

vil undersøke, ut fra en hypotese om urban livsstil og urban identitet. Det vil si, der 

håndverksproduksjonen settes opp som et utgangspunkt for å diskutere sosial struktur, satt i 

kontekst med endringer av maktstrukturer. En endring som kort kan beskrives, som en endring 

fra sosiale og private herredømmer, til geografiske monarkier som skjer i løpet av vikingtiden 

(Skre 2007b:44, 51).  

Fra den siste perioden med utgravning blir det publisert mer gjennomgående undersøkelser og 

tolkninger om håndverksprodukter og verktøy, til sammenligning med Blindheims utgravning, 

som hadde fokus på bebyggelsen og keramikken fra handelsplassen (Hougen 1993; Tollnes 

1998). Den nye tre binds publikasjonen dekker over flere tema, fra historiske kilder om Ottar 

reiser og Ynglingatall. Geo- undersøkelser av jord, hvilke rester av organisk og kjemisk 

materiale, som kan spores i jorden. Forskjellige håndverk, fra glass og perler, kleber, metal- og 

tekstilproduksjon til, import og handelsnettverk, både lokalt og til resten av Europa (Skre red. 

2007, 2008 og 2011). De nyeste undersøkelsene av Kaupang gir en større helhets forståelse av 

aktiviteter som har foregått på stedet i vikingtid, og dermed også de sosiale strukturene som har 

vært til stede på Kaupang. 

Ingvild Øye har i en egen del av publikasjonene «Textile production equipment at Kaupang» 

gått gjennom alt av materialer om tekstilproduksjonsverktøy fra gravfeltene, og fra både 

Blindheims utgravning av handelsplassen, og utgravningen i 2000-2003. Dette er første gang 

alt om tekstilproduksjonsverktøyet er samlet i en publikasjon, siden det ikke ble publisert noe 

om verktøy til tekstilproduksjon i Blindheims publikasjoner (Øye 2011). Øye har fokusert på 

den generelle tendensen for tekstilproduksjonsverktøy på handelsplassen, og hvilken betydning 

verktøyet har hatt for produksjonen av tråd og tekstiler på stedet. Hun noterer seg at det er 

forskjeller mellom gravfeltet og handelsplassen, men har først og fremst fokusert på 

tekstilproduksjonsverktøy fra handelsplassen. En nærmere undersøkelse av tekstilverktøyets 

betydning i gravene, eller om det finnes tendenser for hvem har fått med seg tekstilverktøy i 

graven, er ikke tatt opp. Det er her jeg vil bidra med en bedre forståelse av den sosiale 

organiseringen og identiteten til tekstilhåndverkerne ved Kaupang. 

 

2.3 Funnområder og utgravningsteknikker 

Ved den første utgravningen av Kaupang fra 1956 til 1974, ble det gravd ut 1`475 m2 (Tollnes 

1998:15). Dette er omtrent like mye areal som ved forskningsutgravningen på 2000-tallet, hvor 
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det ble utgravd 1`100 m2 (Pilø 2007a:153). Disse to utgravningene burde derfor kunne 

sammenlignes når det gjelder størrelsen på utgravningene, men valg av utgravningsteknikker 

kompliserer dette. Ved utgravningen i 1956-74, ble ikke jorden fra ploglaget soldet, mens ved 

utgravningen på 2000-tallet ble det brukt metalldetektor over området (Pilø 2007a:147-148), 

som har resultert i betydelig flere funn av metallgjenstander. Det ble for eksempel, gjort funn 

av spinnehjul i bly, noe som var totalt fraværende fra Blindheims utgravning. Dette påvirker 

både mengden og typene funn, mellom de områdene gravd ut på fra 1950-tallet og fra 2000-

tallet (Øye 2011:344, 348), og spesielt gjelder dette mindre gjenstander, som kan være lett å 

overse i løsmasser som ikke soldes. Andre faktorer som har medført større mengder funn på 

2000-tallet er at et jorde på 62`500 m2 ble søkt visuelt i manngard, i tillegg til at det ble brukt 

metalldetektor (Pilø 2007a:147). Til sammen fra redningssjaktene og forskningsutgravningen 

ble det gravd ut 4`200 m2; hvor 3`100 m2 er fra redningssjaktene, og kun 1`100 m2 fra 

forskningsutgravningen (Pilø 2007a:154). Dette gjør at analysene av 

tekstilproduksjonsverktøyet fra 2000-talls utgravningene ikke lar seg sammenligne direkte med 

tekstilproduksjonsverktøyet fra Blindheims utgravninger.  

I sine undersøkelser har Øye inkluderer tekstilproduksjonsverktøy fra både 

forskningsutgravningen og redningssjaktene fra 1998-2003, i tillegg til løse funn fra ploglagene 

(Øye 2011:340), men ikke fra havneutgravningen (per. meld. Unn Pedersen). I Øyes analyser 

er materialet fra Blindheims utgravninger delvis presentert og vurdert, men er ikke inkludert i 

hennes hovedanalyser.  

Funnkonteksten og dateringen i forskningsutgravningen fra 1998-2003 er meget krevende, 

mens disse forholdene er enda mer komplekse og vanskelige i redningssjakten (Pilø 2007a:149, 

154) som er lange og tynne og strekker seg over store arealer. Jeg mener at det ikke vil påvirke 

resultatet negativt å bruke alle funnene slik Øye har valgt å gjøre, da det er ytterst få funn av 

verktøy til tekstilproduksjon som har en helt tydelig kontekst eller datering. Målet med å bruke 

analysene som er gjort av produksjonsverktøyet for handelsplassens bruksperiode, er for å 

kunne vurdere den sosiale organisasjonen av tekstilproduksjon ved handelsplassen generelt. 

Eventuelle spinnehjul eller andre tekstilproduksjonsverktøy som kan være fra tiden, før eller 

etter handelsplassens bruksperiode, vil mest sannsynlig være så få at de ikke vil påvirke 

analysen betydelig. 

Bevaringsforholdene i jordsmonnet ved Kaupang, er spesielt dårlige for det organiske 

materialet, så vel som metall (Pilø og Pedersen 2007:182). Av tekstilproduksjonsverktøy er det 

hovedsakelig gjenstander i stein, leire og bly som har blitt bevart. Gjenstander av tre finnes det 



 Hanna Antonie Wigen 

20 

 

ekstremt få funn av fra Kaupang, men funn fra Oseberggraven, Hedeby og York som har bedre 

bevaringsforhold for organiskmateriale (Andersson 2003; Ingstad 2006:186-187; Walton 

Rogers 1997). De bedre forholdene for organiskmateriale viser i midlertid at det kunne eksistert 

en større funngruppe med tekstilproduksjonsverktøy, noe som ikke vil være tilgjengelig for 

undersøkelser ved Kaupang. 

Utgravingsteknikkene har påvirket forskjellen av mengder og typer funn mellom de to 

utgravningsperioden, på tross av at bevaringsforholdene for områdene har vært de samme. Jeg 

velger derfor å forholde meg til analysene Øye har gjort av det nyere materialet, da jeg anser 

det som mer representativt for formålet ved denne undersøkelsen. Videre trekker jeg inn 

materialet fra Blindheims utgravninger hvor det er større forskjeller. Dette begrunner jeg i at 

materialet fra Blindheims utgravninger ikke er like grundig publisert, samtidig som 

utgravningsteknikk, og mengden tekstilproduksjonsverktøy, er forskjellig fra utgravningen på 

2000-tallet.  

 

2.4 Kaupangs bruksperioder  

Deponeringsstrukturen i utgravningsområdet har vært en utfordring for nøyaktig datering av 

funnene (Pilø 2007a:149). Dateringene ved Kaupang er derfor delt opp i bruksperioder, som er 

kalt SP (Site Period). Disse periodene er delt inn etter handelsplassens tre kjente bruksfaser, og 

lengden på hver periode vil derfor variere.  

SP I er den sesongvise bosetningen fra 800-805/10 e.kr. (5-10 år), SP II dekker den faste 

bosetningsperioden 805/10-840/50 e.kr. (35-45 år), og SP III er starten på nedgangstider 

840/50-900 e.kr. (50-60 år). SP III består hovedsakelig av fyllmasser over eldre strukturer. SP 

I-III er brukt om funn som kommer fra intakte kontekster, men som kun dateres fra 800-900 

e.kr. I tillegg kommer middelalder plogelag (SP IVa), og moderne ploglag (SP IVb) (Pilø og 

Pedersen 2007:185-186; Øye 2011:358), se tabell 2-1.  

Tabell 2-1 Bruksperiodene, med datering og varighet. Tabell laget av forfatter etter Pilø og Pedersen (2007) 

Bruksperiode SP I SP II SP III SP I-III  SP IVa SP IVb 

Datering 

e.kr 

800- 

805/10  

805/10-

840/50  

840/50-  

900  

800- 

900 

Middel-

alder 

Moderne 

Tidsspenn 5-10 år 35-45 år 50-60 år 100 år ploglag ploglag 
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Den endelige sluttfasen i bruken av handelsplassen er satt, etter dateringen av gjenstander fra 

løsfunn i ploglagene. Kaupang går ut av bruk rundt 960/80 e.kr. (Pilø 2007c:203). 

Bruksperiodens sluttfase er ikke inkludert i inndelingen av tabell 2-1.  

Den første bruksperioden varer bare 5-10 år, som er kort tid sammenlignet med de to periodene 

som kommer etter, på henholdsvis 35-45 år og 50-60 år. Denne store forskjellen vil påvirke 

hvordan statistikken over spredningen av funn oppfattes, samtidig er det anslått at de 

midlertidige sesongene med bosetning, de første 5-10 årene, også hadde en mindre 

befolkningen enn de påfølgende periodene (Pilø og Pedersen 2007:185-186). Dette gjør at de 

tre periodene ikke lett lar seg tolke i forhold til hverandre, og bør tolkes på egne premisser. 

 

2.5 Tekstilproduksjon og verktøy, fra båt til tråd. 

Interessen for tekstilproduksjonen i vikingtiden og ressursene dette krevde av samfunnet, var et 

tema som på alvor, først ble tatt opp i forbindelse med rekonstruksjonen av vikingskipene 

Skuldelevskibene i Danmark i 1962, Sara Kjerstine på Hita ved overgangen 80-90-tall, og 

videre frem til Saga Oseberg i Tønsberg i perioden 2011-12, for å nevne noen skips 

rekonstruksjoner. (Damgård-Sørensen 2016; Lightfoot 1996) (https://osebergvikingarv.no/ 

osebergskipet/fra-sau-til-seil/).  Dette gjør at skipenes seil ble studert på grunn av at det var 

ønskelig, med en mest mulig autentisk seileerfaring. Dermed ble også tekstilproduksjonen og -

verktøyene studert. Noe som da innebærer at studiene av tekstilproduksjon har hatt et sterkt 

preg av at det oppsto i det eksperimentelle miljøet. Dette innebar forsøk med bruk av replikaer 

av spinnehjul, vevlodd, vevsverd og 

vever, for å reprodusere seilduk, med 

kvalitet som var i nærheten av 

seildukbiten fra Oseberggraven og 

seilet fra Trondenes kirke (Godal 

1994; Ingstad 2006:234-235; Ravn 

2016:8). Det har også blitt gjort forsøk 

på å beregne hvor mange årsverk, et 

seil kan være verdt. Dette har gjort at 

perspektivet i en større del av 

forskningen av tekstilproduksjon, 

dermed har vært sterkt 
Figur 2.2 Tegning, rekonstruert vikingskip med seil. Roskilde museum. 

Knarr Ottar etter Skuldelev 1 

https://osebergvikingarv.no/%20osebergskipet/fra-sau-til-seil/
https://osebergvikingarv.no/%20osebergskipet/fra-sau-til-seil/
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sosioøkonomisk preget se for eksempel Bender Jørgensen 2009; Nørgård 2016; Strand 2016; 

Vedeler og Hammarlund 2017.  

For å reprodusere kvalitetene av tekstiler, var det også behov for å bruke den samme type vev 

som er kjent fra vikingtid. Veven kalles for en oppstadvev, oftest er det bare vevloddene som 

blir funnet, men et eksempel er kjent fra tidlig middelalder på Grønland (Østergård 2003). 

Kunnskapen om bruken av oppstadgongen kommer blant annet fra et klassisk verk, av Marta 

Hoffmann (1974) «The warp-weighted loom». Boken har delvis fungert som et etnologisk 

oppslagsverk. Hoffmann reiste rundt i norske og samisk bygder, hvor hun dokumenterte både 

med bilde og film, utførelsen av levende eldre håndverk. For prosessen før, fra ull til tråd, har 

Amy Lightfoot (1996) gjort et lignende etnologisk arbeid, på 1980- og 90-tallet, ved de få 

områdene som fortsatt drev sauehold og ullproduksjon på eldre måte. Lighfoot undersøkte 

spesielt Shetland og Færøyene, samt ut-kyst Norge, etter kunnskap om, tekstilproduksjon, samt 

normer og regler som eksisterte rundt produksjonen. 

Ved «Centre for textile research» tilknyttet Universitetet i København er det gjort flere 

eksperimenter med utgangspunkt i arkeologiske kilder, der hensikten har vært å undersøke 

sammenhengen mellom tekstilproduksjonsverktøy, variasjon i trådkvaliteten og hvilke tekstiler 

som kan ha vært produsert (https://ctr.hum.ku.dk/about/). Vev og vevlodd, har både Mårtenssen 

et.al (2009) og, Eva Andersson Strand og Marie-Louise Nosch (2015) gjort større forsøk med.  

Andersson (Strand) (1999) undersøkte forholdene mellom ullkvaliteter, spinnehjul og 

trådkvalitet i sin doktoravhandling. Det er også gjort undersøkelser på om det er mulig å 

beregne, om den lokale produksjonene av tekstiler har vært til egen husholdning eller om det 

har vært en større produksjon for vare bytte, eller salg (Andersson 2000). 

Ved flere byer og handelsplasser, har tekstilverktøyet blitt undersøkt med hensyn på å finne ut 

hvilken type produksjon som har blitt utført på stedene, York (Walton Rogers 1997), 

Löddeköpinge (Andersson 2000), Birka og Hedeby (Andersson 2003), Nidaros/Trondheim 

(Hagen 1994) og Bryggen i Bergen (Øye 1988). Detter er steder i Nord-Europa, som er datert 

til yngre jernalder eller tidlig middelalder. Spørsmål som er stilt i disse publikasjonene, er gjerne 

hvilken produksjon har forekommet, er det for et større marked enn det lokale markedet, hvor 

på stedet har produksjonen vært lokalisert, hvor har råmaterialet kommet fra, hvilke spor av 

produksjonsprosessen er ikke i det arkeologiske materiale, eller gjenspeiler dette en fravær av 

produksjonsledd på stedet, eller om det er bevaringsforholdene.  

https://ctr.hum.ku.dk/about/
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Som nevnt ovenfor, er det gjort en slik undersøkelse av handelsplassen, Kaupang i Skiringssal. 

Den første publikasjonen, hvor tekstilproduksjonsverktøy så vidt er nevnt, er som en generell 

kilde til at det har vært tekstilproduksjon på stedet (Blindheim 1968:8). Senere er det skrevet 

betydelig mere om selve tekstilene i en egen publikasjon, da hovedsakelig om tekstiler funnet i 

gravene (Ingstad 1999). Beskrivelsen og spredningen av tekstiltyper, har blitt brukt for å 

undersøke regionalitet og handel mellom områder (Bender Jørgensen 1986). Tekstiler er også 

delvis brukt som kilde til undersøkelser av sosial status, ut i fra kvaliteten på tekstilet brukt i 

klærne i kontekst til individer (Gleba et al. 2008; Hald 1950; Halvorsen 2008; Mannering 2013, 

2017; Nilsen 1992; Vedeler 2011; Vedeler et al. 2018; Walton Rogers 2007, 2012).  

Arkeologi og tekstiler har lenge vært gjensidige, men studiet av selve tekstilproduksjon, er av 

nyere tilkomst innen arkeologien. Dette oppsto på 60/70-tallet, da spesielt i miljøet rundt 

rekonstruksjonene av skip og båter, først og fremst i Danmark, men også Norge. Mange 

publikasjoner bærer preg av at de har eksperimentelt opphav, uten at individene som 

opprinnelig utført håndverket, kommer like tydelig frem i studiet. Noen av unntakene, er Øyes 

Øye (1988, 1989, 2006, 2016a, 2016b, 2016c) publikasjoner, hvor samfunnsendringer og 

videreføring av kunnskap, også trekker individene som utfører tekstilproduksjonen fram. 
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3 Teoretisk og metodisk rammeverk  

I arkeologien er det meget sjelden man vet noe med absolutt sikkerhet. Det teoretiske og 

metodiske rammeverket legger grunnlaget, for en fremgangsmåte for å kunne gjøre tolkninger, 

som vil bli drøfter. Rammeverket er et hjelpemiddel til å undersøke forhistorien, uten å bruke 

egne og dermed moderne forståelser av sosiale og tekniske valg, relasjoner mellom menneske 

og ting, hva det er som utgjør identitet, eller hvordan de døde ble oppfattet og behandlet. 

Jeg vil her presentere hvordan materialet vil bli undersøkt, hvordan jeg skal hente ut den 

nødvendige informasjonen fra gjenstandene, for å kunne gjøre tolkinger. Hvilken informasjon 

jeg mener er relevant å undersøke i forhold til problemstillingen, for å kunne komme til en 

diskusjon rundt spørsmålene om tekstilproduksjonsverktøyet som em del av den sosiale 

interaksjonen, og dermed den sosiale identiteten ved Kaupang. Forskjeller og likheter i 

tekstilproduksjonsverktøyet funnet i de to kontekstene, handelsplassen og de tilhørende 

gravfeltene, kan belyse om verktøyet kan være en markør knyttet til sosial identitet. Jeg vil også 

undersøke om det er likheter eller ulikheter mellom gravene i sin helhet. Ved å undersøke 

gravskikken og gravgodset, om de individene som fikk med seg verktøy for tekstilproduksjon 

i graven, har andre likheter eller ulikheter knyttet til sosial identitet.  

Metoden brukt her blir derfor en sammenlignende analyse hvor det blir undersøkt om det er 

forskjeller eller likheter i tekstilverktøy gruppene; spinnehjul, vevlodd og vevesverd, samt 

tilstedeværelsen av håndrokk, nålehus, nåler, sakser og glattesteiner. Mål av størrelse, form og 

vekt på de forskjellige verktøyene viser til forskjellige kvaliteter av tekstilproduksjon, fra fine 

til grovere produksjon, av tråd og tekstiler. Forskjellene som undersøkes er hvilken kvalitet av 

tekstilproduksjon, som er indikert ved det tekstilproduksjonsverktøyet som undersøkes. Som 

kan indikerer hvilken organisasjon som har vært rundt tekstilproduksjonen på Kaupang.  

Ved sammenligning av de to forskjellige funnkontekstene gravfeltet og handelsplassen, vil det 

være en forskjell mellom årsaken til deponering av gjenstander, fra bevist nedleggelse, og tap 

av gjenstander. Noe som påvirker hvordan tolkningen av den samme arkeologiske material 

gruppen blir gjort ved forskjellige kontekster. Hvor handelsplassen kan ha en overvekt av mistet 

kastet (Schiffer 1987), er gravgaven er en bevist sosial handling av utvelgelse til en spesifikk 

hendelse, som markerer en tilknytting til sosial identitet (Härke 2014).  
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3.1 Sosial identitet 

Problemstillingen fokuserer på den sosiale identitetene som har eksistert rundt 

tekstilproduksjonsverktøyet. Sosial identitet kan virke som et stort og uoversiktlig konsept, men 

formålet med sosial identitet som et rammeverk, er at forhistorien bestod av folk som utførte 

handlinger og brukte ting. Menneske og tingene har ikke eksistert i et vakuum, de har vært en 

del av samfunnet, og samfunnet bestod av ulike stratigrafier av hierarkier og andre 

kategoriseringer av mennesker. Mennesker som alle har en sosial identitet bestående av mange 

lag med tilhørigheter eller, ikke tilhørigheter (Jenkins 2008). 

Sosial identitet er det menneske er, når vi er oppfattet av andre mennesker, og kan bare finnes 

fordi vi som mennesker, møter, interagerer og sosialiserer oss med andre mennesker. I disse 

møtene foregår det en klassifisering, som sier noe om hvem som er hvem, hvem er med eller 

imot, hvem er lik og ulik. Hvordan defineringer av menneske er en kategorisering av 

tilhørigheter (Goffman 1992; Jenkins 2008). Sosial identitet kan på en side være en 

stereotypisering av mennesker, men det er også hva som skiller et individ fra alle andre. Et 

finmasket nett av hvem jeg’et e, i forhold til resten av menneskeheten. 

Med og mot, lik og ulik, er med på å skille forskjellige grupper av mennesker i kategorier som 

kjønn, alder, sosiale lag, rikdom, yrker, familiære bånd, og andre kulturelle enheter. Hvert 

individ har mange kategorier de tilhører eller ikke tilhører. Hvor det under enkelte situasjoner 

kan være at noen av tilhørighetene betyr mer enn andre, avhengig av situasjonen (Goffman 

1992). I noen situasjoner kan det være familiære bånd som er av gjørende i møte med andre 

mennesker, mens andre ganger kan det være kjønn eller alder, som er avgjørende for hvordan 

man blir behandlet, eller forventet at skal handle i en gitt situasjon. Sosial identitet kan derfor 

være hva som gjør noen personer likere, men også hvordan hvert individet er forskjellig fra alle 

andre. Mennesket er mer enn bare kategorier, personers identitet er hvor skjæringspunktene 

mellom kategoriene er med på å formermenneskets sosiale identitet (Lund og Moen 2019:139; 

Moen 2019).  

Tekstilproduksjonsverktøy vil bli brukt til å undersøke, hvilke sosiale identiteter det er som er 

knyttet til dette verktøyet. Hvilket kjønn, sosial status, organisasjon rundt tekstilproduksjon og 

andre assosiasjoner knyttet til tekstilproduksjonsverktøy, som kan belyse hvilken oppfattelse 

samfunnet har hatt, av deler av individets sosiale identitet.  
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3.2 Chaîne Opèratoire  

Kjeden av hendelser for produksjonene av tekstiler, består av flere lag. Innerst er selve 

rekkefølgen av produksjonens handlinger, inkludert verktøyet som brukes. En teknisk rasjonell 

beskrivelse av handlingsforløpet. Neste lag består av verdensforståelse, sosiale normer eller 

tabuer, hvorfor enkelte handlinger i produksjonene gjøres. Ikke alle kulturer gjør nøyaktig de 

samme handlingene, eller bruker de samme verktøyet. Dette kan være fordi de kan ha 

forskjellige grunner til å handle som de gjør. Dette er en sosial påvirkning på produksjonen, 

som kan være knyttet til erfaringer, og påfølgende forklaringer basert på verdensforståelsen til 

kulturen (Dobres 2000; Lemonnier 2012). Forklaringer som for det moderne fornuftige 

mennesket i utgangspunktet kan virke irrasjonelle, men ikke er det for i den verdensforståelsen 

begrunnelsen ble forklart (Brück 1999). 

De forskjellige verktøyene for tekstilproduksjon som undersøkes tilhører spesifikke steg i en 

produksjonsprosess. Mengden og typen av hvert tekstilproduksjonsverktøy, i gravene og ved 

handelsplassen vil kunne bidra til en forståelse av produksjonenes organisering, og menneskene 

som var en del av denne prosessen. Forskjell mellom verktøyet deponert i gravene, og ved 

handelsplassen, vil kunne belyse eventuelle forskjeller eller likheter, av verktøy for 

tekstilproduksjon, som er valgt ut som en del av gravgodset. Hvor tekstilproduksjonsverktøyet, 

del av utvalgte individers, markør knyttet til sosiale identiteter. 

Chaîne opèratoire bygger på ideer fra Marsel Mauss` Les techniques du corps (1935), som 

undersøker hvordan kropp, handling og kultur, påvirker hverandre, og blir en kulturell 

representasjon. Andrè Leori-Gourhan var den som introduserte begrepet Chaîne opèratoire. 

Hvordan menneske og verktøy, begge er agenter, og sammen blir til en teknologisk 

samhandling. Teknologi, menneske og kultur, er deler av hverandre (Dobres 2000:174). Ved å 

undersøke hvordan teknologien er utfør, og med hvilket verktøy, kan man komme nærmere en 

forståelse av menneske og kulturen. Som de sosiale identitetene som skapes i møtet mellom 

teknologi, kultur og menneske, er en del av. 

Chaîne opèratoire er derfor ikke bare en  undersøkelser av de tekniske trinnene i en  produksjon- 

og bruksprosess, men heller en undersøkelse av de sosiale valgene som ligger bak hver 

handling, knyttet til tingenes produksjon- og bruksprosesser (Dobres 2000:174,128). De sosiale 

valgene kan være basert på alt fra normer, regler, lover, verdier og krav, til kunnskapshierarkier 

innen profesjoner, (Dobres 2000:218; 2010:109) eller sosial tilhørighet. Det sosiale i det 

tekniske er derfor en del av det som (re-)produserer kulturer og samfunn mennesket lever i.  
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Enheter av grupper, som kulturer eller samfunn utformer hvilke valg som de mener, er de gode 

og riktige, men også enkeltmennesket har plass i Chaîne opèratoire perspektivet. Hver 

enkeltperson kan velge å handle ut i fra egne erfaringer, slik at handlingene foregår i et 

interaktivt sosialt miljø (Dobres 2000:175), og det kan derfor oppstå mindre og større endringer 

i samfunnets aksepterte sosiale valg, knyttet til teknologisk utførelse. Samfunnet er ikke statisk. 

Noe verktøy, teknologi og handlinger kan også ha en betydning utover det praktiske, under 

noen omstendigheter vil verdensforståelsen innvirke på hvordan selve gjenstander, hvor 

uanselige og hverdagslige gjenstander, som et gjerde eller en tromme kan få symbolske 

betydninger, og fungerer som visuell, ikke verbal kommunikasjon, gjennom teknisk utførelse 

og sosial kommunikasjon av identitets tilhørighet (Lemonnier 2012). 

Chaîne opèratoire kan beskrives som et nettverk av produksjon, hvor menneskets valg og 

forståelse av en handling skjer ved produksjon, eller bruk av en gjenstand. Den tekniske 

prosessen er underliggende for påvirkningen av sosial oppfattelse av individets identitet. Chaîne 

opèratoire blir holdepunkt mellom verktøyet som noe teknisk, og mennesket som en del av det 

sosiale i et samfunn.  

 

3.3 Entanglement 

Entanglement kan på norsk oversettes til viklinger (oversatt av forfatter). Viklinger er en serie 

med relasjoner som påvirker ting. Relasjonene kan være mellom mennesker og ting, og spenne 

seg over tid og rom (Hodder 2012). Formålet med å bruke entanglement som teoretisk 

rammeverk, er å undersøke tekstilproduksjonen ved Kaupang, i et større perspektiv en bare den 

tekniske prosessen og de nærliggende konsekvensene av den tekniskprosess og menneskelige 

valgene. Hvordan deler, eller hele tekstilproduksjonene under et, har vært en del av samfunnet 

og kulturen, som har påvirket alle i samfunnet.  

Entanglement skiller seg fra Chaîne opèratoire ved at den legger like stor vekt på 

påvirkningsmuligheten både hos ting og menneske, i motsetning til Chaîne opèratoire der 

mennesket bruker ting som en del av sosial handling/formidling. Ting er i entanglement like 

viktige påvirkere, for uten ting hadde det ikke vært mulig for menneske å eksistere. Uten ting 

ville ikke mennesket hatt noe å sanse, ingen relasjoner og dermed ville ikke mennesket som et 

sansende vesen kunne utvikle seg (Hodder 2012:10). Perspektivet som blir brukt som 

utgangspunktet i denne undersøkelsen er at både menneske og ting har mulighet til å påvirke 

hverandre. 
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For å forstå entanglement må det definere hva en ting er; en ting kan være en fysisk ting som 

er laget av et menneske, eller er naturlig skapt. Dette kan være en skje, ting som en stein. Ting 

kan også være ikke-fysiske, som for eksempel, lyd, luft, lukt og tid. Alle disse tingene, har en 

mulighet til å påvirke omgivelsene sine. Mennesket er etter denne definisjonen også en ting, 

både fysisk og ikke-fysisk, fordi vi har en kropp og tanke kapasitet (Hodder 2012:7-9). 

Entanglement er et uendelig sett av viklinger. Hvor fokuset er på selve relasjoner som påvirker 

hverandre. Disse relasjonene kan være mellom; menneske- menneske, menneske- ting, ting- 

menneske og ting- ting. Relasjonene består i hovedsak av tre typer, avhengighet (dependence), 

mulighet (affordance), og begrensninger (dependency) (Hodder 2012:16, 49, 51, oversatt av 

fofatter). Eksempel på avhengighet kan være når, et tre skal felles og man er avhengig av et 

hjelpemiddel, som øks eller sag. I dette eksemplet er menneskets handling avhengig av en ting. 

Mulighet kan være at ild gjør at mat kan kokes og stekes, men uten ild kunne man fortsatt spise 

maten rå. I dette eksemplet gir en ting mulighet for utnytelse av en annen ting, for menneske. 

Den siste relasjonene begrensning kan være temperatur og værforhold. Kulde begrenser når og 

hvor planter og dyr kan overleve på kloden. Her begrenser en ting andre ting. Som videre 

påvirker, hvordan mennesket utnytter områder. Tilsvarende eksempler fra tekstilproduksjonen 

er: For å kunne spinne en tråd, er man avhengig av tilgang på fiber som er spinnbare. 

Spinnehjulet og siden rokken, muliggjør en mer effektiv måte å kunne spinne tråd på, fordi om 

det fortsatt er fult mulig å spinne tråden for hånd. Produksjonen av vevde tekstiler, blir 

begrenset av hvor mye tid som går med på å spinne tråden som trengs for å veve, da det tar 

lenger tid å spinne en veve samme mengde tråd. 

Styrken med entanglement teorien er at den omfatter alle mulige viklinger. Viklinger av 

relasjoner mellom ting og menneske, fra små detaljer, til grove trekk i verdenshistorien, fra 

korte tidsspenn som sekunder til titusener av år med hendelser. Entanglement har derfor ingen 

naturlig start eller slutt (Hodder 2012:48,162). Noe som kan være en svakhet, hvis det ikke 

gjøres beviste valg for hva fokuset for oppgaven skal være. I denne undersøkelsen har jeg valg 

å fokusere på hvordan tekstilproduksjonsverktøy har relasjoner til menneskene som levde på 

Kaupang på 800- og 900-tallet. Hvordan hverdagen og døden ble påvirket av eller påvirket 

tekstilproduksjons verktøyene som ble funnet på Kaupang. 

Motsetningen hos de to konseptene entanglement og chaîne opèratoire kan virke uforenelige. 

Jeg mener at Chaîne opèratoire gir et godt grunnlag for å undersøke menneskelige og sosiale 

valg rundt tekstilproduksjonsverktøyene. Hvor entanglement som et lag utenfor, løfter 

undersøkelsens fokus opp, og relasjonene lengre ut. Dette gir undersøkelsene av hvilke 
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relasjoner som har vært utslagsgivende for både den tekniske, og den sosiale identiteten ved 

utførelsen av tekstilproduksjon et videre perspektiv, ut fra verktøyet brukt i produksjonen.  

 

3.4 Tekstilproduksjonsverktøy 

Tekstilredskapene som blir presentert her, er de redskapene som forekommer i funn fra 

handelsplassen og gravfeltene, dette er derfor ikke en utfyllende liste over alle kjente redskaper 

for produksjonen av tråd, eller tekstiler for vikingtiden. Tekstilredskaper kan gi informasjon om 

produksjonskvaliteten på tekstiler siden utformingen av verktøyet i stor grad avgjør det ferdige 

tekstilproduktets kvalitet. Kvalitet på tekstilet defineres ut fra, tykkelsen av tråden og antall tråd 

per cm. (Andersson 1998:14; Bender Jørgensen 1986). 

Hver enkelt gravs utforming og innhold, som gravgods og gravskikk er re-publisert  av Frans 

Arne Stylegar i Kaupangen Skiringssal (2007) etter Blindheim og Heyerdal-Larsen (1995) og 

Blindheims (1981) registreringer.  Mens tekstilverktøy funn fra handelsplassen er publisert av 

Ingvild Øye (2011). En gjennomgang av materialet publisert her, viser at følgene tekstilverktøy 

er funnet i Kaupangsområdet;  

- Spinnehjul  

- Vevlodd   

- Vevsverd 

Disse tre redskapene kan relateres direkte til tekstilproduksjon og til kvalitetene av tråd og 

tekstiler som ble produsert. Spinnehjul, vevlodd og vevsverd vil derfor utgjøre den største delen 

av videre analyser og tolkninger. Andre tekstilredskaper som er funnet er;  

- Håndrokk 

- Nålehylser 

- Nåler 

- Sakser   

- Glattesteiner  

Disse fem redskapene kan relateres til tekstilproduksjon, men gir ikke direkte informasjon om 

kvaliteten på tekstilproduksjon, med unntak av håndrokken kan disse verktøyene også være 

brukt i andre håndverk. Med utgangspunkt i spinnehjul, vevlodd og vevsverd, vil jeg undersøke 

om det er en forskjeller imellom verktøyet, funnet på handelsplassen og på gravfeltene, som 

kan belyse kvaliteten og typen av tråd og tekstiler, produsert i området.  
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Fragmenter  

Ikke alle funn er hele, veiing og måling av fragmenter bør derfor skje innenfor de samme 

standardene som er brukt på det gjenstandsmaterialet som allerede er målt av Øye. De 

gjenstandene som tydelig utgjør brøker: 1 (hel), ½ (halv), x/3 (1 el. 2 tredjedeler), x/4 (1 el. 3 

kvart), har blitt målt og kalkulasjoner av vekt og diameter utført på tekstilproduksjonsverktøyet 

hun har undersøkt fra handelsplassen (Øye 2011:345,351). Jeg vil bruke det samme systemet 

på tekstilproduksjonsverktøyet fra gravene ved behov. Dette gjør at mål og vekt for brøker av 

gjenstander ikke er hundreprosent eksakte, men estimater.  

 

3.4.1 Håndtein: spinnehjul og tein  

Håndteinen består av en tein, og et spinnehjul som sitter 

på teinen figur 3-1. Håndteinen brukes til å spinne tråd 

ut av fiber, som ull, lin, hamp og nesle. Fibrene er før 

spinning prosessert og forberedt slik at spinningen kan 

gå lett (Ingstad 2006:187-189; Strand 2002; Øye 

1976:341).  

Under spinning er utformingen av spinnehjulet 

avgjørende for kvaliteten av tråden som produseres. 

Vekten og diameteren på spinnehjulet avgjør hvor tynn 

eller tykk, og hvor hard eller løs tråden blir. Lav vekt på 

spinnehjulet, mellom 5-10 gr. brukes for å spinne tynn 

tråd. Spinnehjul med vekt fra 20 gr. til 40 gr. brukes for 

å spinne fra medium til tykkere tråd, her er ikke hver 5gr 

vekt på spinnehjulet like avgjørende som for tynnere 

tråd. Diameteren på spinnehjulet avgjør hvor hardt 

tråden blir spunnet, hvor større diameter gir bedre dra 

kraft rundt håndteinens egen akse under spinning (Andersson 2003:25; Andersson og Batzer 

1999). En hard og stiv tråd vil ikke være behagelig å ha mot huden, men den er sterkere og 

egner seg godt til tekstiler som utsettes for mer slitasje. Renningstråden er også oftere noe 

hardere spunnet, siden denne trenger å være sterkere for å holde vekten av vevloddene (Øye 

2016b:249). 

Figur 3.1 Håndtein, spinnehjul og tein. Med 

mating av ull. Tegner ukjent. 
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Formen på spinnehjulet er en kombinasjon av vekt, diameter og materiale valg, for å få den 

ønskede tyngden og diameteren for spinning av forskjellige kvaliteter av tråd. Form og 

materiale kan vise om det er noen standardisering for produksjon av spinnehjul (Andersson 

2003:118). Øye (2011:343) bruker en kategorisering av syv former: halvkule og avrundet 

halvkule (A og B), konisk (C), flat og disk (E og F), kule (G) og annet/irregulær (D) som vist i 

figur 3-2. Materialvalg for spinnehjul vil bli notert.  

Dekor på spinnehjul, er ikke et ukjent fenomen. Øye (2011:347, 349) påpeker hvor sjeldent det 

er funnet dekorerte spinnehjul på Kaupang, både fra handelsplassen og i gravene. Med to 

spinnehjul av bein med dekor fra handelsplassen og et spinnehjul av bergart fra gravene. 

Kommer jeg ikke til å undersøke dette nærmere i denne undersøkelsen. 

 

3.4.2 Vevlodd  

Vevlodd brukes for å holde renningen (det vertikale tråd systemet) figur 3-3 i veven i riktig 

spenn slik at trådene kan flyttes frem og tilbake med skaftene, dermed kan innslagstråen (det 

horisontale tråd systemet) passere fritt mellom renningstrådene (for inngående beskrivese av 

veving med oppstadvev se Hoffmann 1974 ). Vevloddene har forskjellig tyngde og form, hvor 

valg av hvilken type vevlodd som brukes avgjøres utfra hvor tynne, tykke og sterke 

renningstrådene i veven er. Det avhenger også på hvor mange tråder det er per cm, for å oppnå 

den ønskede kvaliteten på tekstilet  ( Bender Jørgensen 1986; Øye 2011:342). 

 Hver tråd på et jevnt tekstil (like mange Innslag- og Renningstrå per cm) er estimert å burde 

ha 30 gr. vekt. Et vevlodd på 300 gr. burde da henge i 10 tråder. Hvis det skal være 10 tråder 

per cm., trenger ikke loddet være bredere en 1 cm, da det er 10 tråder/cm (Mårtenssen et al. 

2009:378, 396). Dette er estimater, hvor forsøk på veving viser at vevlodd tilpasset den ønskede 

tekstilkvaliteten er bedre å veve med, men de må ikke være helt optimale. Vevlodd som ikke 

passer, som er for smale gjør at tekstilet trekkes inn mot midten under vevingen. Det motsatte 

kan også være tilfellet, hvor for brede vevlodd trykker trådene og tekstilet ut fra ønsket bredde 

(Mårtenssen et al. 2009; Olofsson et al. 2015:91). Dette er forutsatt at fortiden mennesker bare 

handlet etter mest optimal løsning, noe som ikke kan bekreftes at var tilfellet. 

Figur 3.2 Formen på spinnehjul. Tegning av Per Bækken i Øye 2011:343 
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En utfordring med vevlodd i det arkeologiske materialet, er at ikke alle har hull, eller andre 

merker etter trådfester. Etnografiske eksempler viser at, å bruke steiner og feste/rulle tråden rett 

på steinen har forekommet (Hoffmann 1974:39, fotnote). Vevlodd kan ofte ligne på fiskesøkk, 

og i noen tilfeller ligner de på tuyères, stein med hull for blåsebelgen i jernvinna (Øye 

2011:351). Det kan derfor være vanskelig å skille vevloddene fra disse. Jeg har valgt å følge 

Ingvild Øyes vurderinger, da jeg bruker de analysene hun har gjennomført. Samtidig mener jeg 

at noen få tilfeller av feiltolkning, ikke vil endre den generelle analysen av vevloddsmateriale 

fra handelsplassen i betydelig grad.  

Enkelte av vevloddene fra Kaupang, lagd av leire, har spor etter dekorasjon (Øye 2011:347). 

Om disse vevloddene er mer forseggjort er vanskelig å si grunnet større fragmentering. Utover 

at dette også er et fenomen som forekommer ved andre handelsplasser fra samme tidsperiode 

(Andersson 2003:82,122). Dette er en undersøkelse og diskusjon jeg ikke har plass til gå 

nærmere inn på denne analysen, da dette vil kreve en egen større gjennomgang av vevlodd.   

 

3.4.3 Vevsverd 

Vevsverdet har blitt brukt til å slå/legge innslagstråden opp på plass i renningstråden, for å 

skape den ønskete strukturen av hardhet og tetthet i det vevde tekstilet (Hoffmann 1974:47 fig 

Figur 3.3 Bilde viser forskjellig bredde på vevlodd, og effekten på bredden av renningstråden. fra (Mårtenssen et al. 2009:385, 

387, 390) 
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14). I følge Petersen (1951:287, 290, 292) er det en kraftig økning av registrerte vevsverd datert 

fra 800 –tallet og fremover, i forhold til periodene før. Vevsverd i yngre jernalder ligger på 

mellom 60-80 cm med en overvekt fra 70-80 cm. Anders Rabben (2002:31) viser i sin master 

oppgave til en endring og standardisering av vevsverd i overgangen fra eldre jernalder til yngre 

jernalder, og tolker dette til en standardisering av bredden på tekstilet som veves. Vevsverdene 

fra eldre jernalder er 34-49 cm lange, med større variasjoner i lengden (Kristoffersen 2000:119). 

Vevsverd kan belyse endringer i samfunnet som følge av vevteknikker, og tekstilbehovet i 

perioden, som igjen kan belyse den sosiale identiteten til de som produserte eller kontrollerte 

produksjonene av tekstiler. 

Vevsverd finnes i to former, vevsverd som sverd form og vevsverd som spyd form. Vevspydene 

er gjerne lengre enn vanlige spydd. Bladet er langt og av jevnt bredde, uten skarpe egger og 

spiss odd, og nesten uten variasjon. Feste metoder til et skaft, er enten oftest med en fall, og i 

noen få tilfeller med en tange. Fallen står oftest i skjev vinkel til bladet, mens for tange festet 

er dette ikke bestandig tilfellet (Petersen 1951:285,287). Petersen beskriver ikke vevsverd 

formen nærmere, men det må også ha vært uten skarp egg og, med avrundet odd, for å egne seg 

til veving. Eksempler vist på Figur 3-4. Vevsverd jern kan være om smidde sverd (Kristoffersen 

2004:64-65), dette er ikke noe jeg selv har kompetanse til å undersøke, og vil derfor bare bruke 

eventuelt kommentarer fra rapporter eller katalogiseringer. Andre materialer vevsverd 

forekommer av er tre og hvalbein. 

Figur 3.4 Bildet viser forskjellen mellom vevspyd og vevsverd. Øverst: B9061 Vevspyd 57,6 cm langt totalt. Fotograf ukjent 

Nederst: B13522, Vevsverd 63 cm total lengde, Fotograf Skare, Svein. Bilder fra Unimus 
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Det vil derfor være aktuelt å måle de vevsverdene som er målbare, og undersøke om de 

representerer en standardisering innen veving og bredder på veven. For vevsverd som er 

fragmentert, er det mulig å måle korteste lengden vevsverdet er etter brudd, eller av tilgjengelige 

fragmenter, dette kan gi en generell ide om minimums lengde ligger ved 50 cm, eller over 60 

cm. Jeg vil her også bruke mål av vevsverd in situ, fra utgravningene hvor dette er mulig, for 

best mulig informasjon om lengde. Jeg vil også undersøke hvilke vevsverd former og 

festemetoder for skaft, og materiale. 

 

3.4.4 Håndrokk 

Håndrokk, egentlig bare kalt rokk. 

Siden benevningen kan misforstås for 

det mer moderne rokkehjulet, velger jeg 

derfor å bruke benevnelsen håndrokk. 

Dette redskap blir brukt under spinning 

for å holde fibre som ull og lin på plass, 

med fibrene i samme retning, før de 

spinnes over på håndteinen som tråd. 

Arkeologiske og etnografiske funn 

viser at de forekommer i en kortere og 

en lengre versjon, hvor den korte er 

håndholdt (Figur 3-5). Mens den lange 

kan ha vært festet i beltet rundt midjen 

eller satt ned i bakken. (Heide 2006:25-

23; Milek 2012:118).  

Beskrivelsen grillspyd, jernspidd og 

jernstang om håndrokken i registrene 

viser hvor vanskelig det kan være å 

kjenne igjen verktøy som ikke er vanlig 

i bruk lenger. Eldar Heide (2006:252) 

argumenterer for at kategorien III m, i 

Bøgh-Andersens (1999)(Figur 3-6) 

Figur 3.5 Håndrokk lang 

fra Ka. 296 C57041/8. 

Bilde fra Unimus. 

Fotograf Helgeland, 

Kirsten. Håndrokk kort fra 

Oseberg C55000/148. 

Bilde fra Unimus. 

Fotograf: Teigen, Mårten 
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verk om grillspidd, egentlig er håndrokker. Ut i fra et 

etnologisk materiale av rokkehoder i tre, som ser identiske 

ut. 

I gravene er det funnet flere gjenstander registrert under 

benevnelsen jernstang. En tolkning av disse er fra Neil 

Price (2008b:245) diskusjon om trippelgraven Ka. 294-6, 

hvor jernstangen tolkes som en håndrokk og volvestav, 

tilknyttet utførelsen av seid og gand.  

Håndrokken kan ikke kobles direkte til kvaliteten av 

tekstilproduksjonen, men dens tilstedeværelse i 

gravmaterialet og tolkning som volvestav, gjør den 

interessant i undersøkelsene av en av de sosiale 

identitetene mennesker som har fått med seg dette 

tekstilproduksjonsredskapet i graven har kunnet hatt. 

 

3.4.5 Nål, Nålehus, Sakser og Glattesteiner 

Nåler kommer i mange størrelser, fra tynne metallnåler til store beinnåler. Det er sjeldent at det 

trengs nåler fra saueklipping til ferdig tekstil, det er først ved sying eller nålebinding, at det er 

et større behov nåler. Når det er sagt så kan en nål brukes for å sy en renning opp på oppstadvev 

bommen, nålen og hullet i bommen må passe. Grunnet et veldig lite arkeologisk materiale av 

oppstadvevbommer fra vikingtid, vil jeg ikke følge denne delen videre. Ellers har nåler som alt 

nevnt blitt bruk til å sy, det kan være i tekstiler til klær, seil og diverse. men det kan også være 

for søm i andre materialer, som lær og skinn (Andersson Strand 2008:80; Hoffmann 1974:132-

133). En nål alene vil derfor ikke gi direkte informasjon om produksjon av tekstiler, men der 

den er i kontekst med andre tekstilredskaper har jeg valgt å nevne nålen 

Nålehylser knyttes ofte opp mot kvinne graver, både som et praktisk oppbevaringssted for nåler, 

men også som en del av draktutsmykningen, de kan knyttes opp til det høyrere samfunnslag av 

kvinner, som har overskuddstid til å brodere og dekorere i stedet for å bruke tiden sin til annet 

nyttig arbeid (Andersson Strand 2008:81). De vil derfor bli notert for de gravene som 

inneholder annet tekstilverktøy, men ikke undersøkt nærmere  

Figur 3.6 Kategorier av grillspyd fra  Bøgh-

Andersen 1999. Kategori III m er av Heide 

beskrevet som håndrokk. Den vil da her være 

vist opp ned. 
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Saks kan brukes til saueklipping, men de eldre sauerasene har også vært mulig å nappe, siden 

de røyter av ullen (Ingstad 2006:188). Saksen kan ha vært brukt til flere ting enn bare tekstiler 

(Andersson 1998:23), og blir bare nevnt hvor den forekommer i kontekst med tekstilredskaper. 

Glattestein har blitt brukt til å glatte, legge ned sømmer og som strykejern, sammen med 

strykebrett. Glattesteinene forekommer i stein, glass, tre og andre materialer (Andersson 

1998:7). Glattesteinen vil bare bli nevnt der den forekommer sammen med andre 

tekstilredskaper, som en indikator på tekstilhåndverk. 

 

3.5 Deponeringskontekster 

Michael Schiffer (1987) identifiserer flere deponerings kategorier, hver av disse gir forskjellig 

informasjon om deponeringen av gjenstanden. De fire deponerings kategoriene det opereres 

med er primær og sekundær avfall (primary og secondary refuse), gjensatte gjenstander (de 

facto refuse) og rituelle nedleggelser (ritual caches). Hvor primær og sekundær avfall 

hovedsakelig relateres til mistede og kastete gjenstander. Gjensatte gjenstander viser til 

gjenstander gjensatt på bruks stedet, in situ. Rituelle nedleggelser er rituelle deponeringer som 

for eksempel graver og gravinnhold, og andre beviste nedgravninger som viser til rituell 

aktivitet (se kapittel 3.5.2 for en nærmere diskusjon om gravskikk) (Schiffer 1987:58, 79, 89). 

  

3.5.1 Handelsplassen som kontekst 

Deponeringskonteksten og fragmentering verktøyet inne på handelsplassen, kan belyse hvordan 

tekstilverktøyet har blitt brukt, mistet og kastet. Indikasjoner på verktøyets erstattbarhet eller 

verdi. Informasjon om verktøy også har blitt produsert på stedet, ut fra uferdige eksemplarer og 

produksjonsavfall, er informasjon om organiseringen av produksjon på Kaupang. 

Primær avfall er avfall som blir liggende der det faller på et gulv eller en sti, og er mistet. Det 

kan være verktøy som er helt og funksjonelt, men ikke gjenfunnet. Mistet og tapte verktøy kan 

vitne om verktøyets verdi. En tapt gjenstand som er hel og fin, men liten og forsvinner lett, som 

et spinnehjul kan være lett å erstatte. Dette utelukker ikke at små gjenstander kan være dyre 

eller vanskelige å erstatte, som en del av et smykke, eller en mynt. Blant mistede gjenstander 

forekommer hele og fine gjenstander relativ oftere i forhold til den samme gjenstanden ødelagte 

og kastet i avfallsområder. De gjenstandene som blir ødelagt, og kastet med vilje andre steder 

er det som defineres som sekundær avfall (Schiffer 1987:59,76). En liten perle mistet kan være 
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av lav eller høy verdi, men fordi den er liten, er det større sjanse for at den forsvinner i 

underlaget, som gress eller leire. Et lite spinnehjul som er mistet, forsvinner på samme måte, 

helt og funksjonelt. Men sammenligner man funn av perler og spinnehjul også fra 

avfallsområdet, og det ikke er perler der, men mange lignende spinnehjul som det som var 

mistet. Kan dette indikere at perlene var av høyere verdi, eller spinnehjulene av lavere verdi, 

som det ikke var like verd å lete etter, hvis mistet. 

Gjensatte gjenstander kan være verktøy som er etterlatt hvor det har blitt brukt eller oppbevart 

mellom bruk, gjerne ved fraflytting fra et område, permanent eller midlertidig. Gjensatte 

gjenstander skal ikke misforstås som et fullverdig inventar av bolig, annen husstruktur, eller 

arbeidsstasjonen. På samme måte som med primær og sekundær avfall kan de gjensatte 

gjenstandene belyse en gjenstands verdi, i forhold til hvor mye energi som legges i å frakte 

gjenstanden med seg, eller valget å la for eks. vev med vevlodd stå igjen, enten til forventet 

retur, og behov for de gjenstandene som er etterlatt. Gjenstander som er etterlatt uten forventing 

om retur, viser til at gjenstanden ikke har vært verd energien det koster, å frakte utstyret med 

seg. Masse, form og vekt kan være med å avgjøre om gjenstandene i det heletatt har vært mulig 

å frakte med seg. Også det faktumet at ingen andre har vært og forsynt seg av de gjensatte 

gjenstandene, men latt de ligge i fred, kan tyde på at utstyret er lett å erstatte eller har lav verdi 

(Schiffer 1987:90,97).  

En annen side ved deponeringer av verktøy, er rituelle offer nedleggelse. En slik kontekst er 

kjent fra handelsplassen. Verktøy innen smed håndverket, smeltedigler, fylt med metaller som 

sølv og kobber er nedlagte i groper. Dette er gjenstander hvor ikke minst metallet har vært av 

betydelig verdi. Hvor handlingen knyttet til verdensforståelsen har vært viktigere enn den 

økonomiske konsekvensen (Pedersen 2009).  

 

3.5.2 Graven som kontekst  

En grav kan beskrives som en rekke rituelle nedleggelser av gjenstander, kroppen(-er) og 

gravens utforming, til de(n) avdøde. Graven og andre rituelle nedleggelser skiller seg fra 

handelsplassens mange mulige deponeringskontekster, til å i større grad bli tolket som nesten 

utelukkende rituell nedleggelser (Schiffer 1987:85).  

Undersøkelser av graver gir noen egne utfordringer, siden forskjellige kulturer behandler døden 

og påfølgende håndtering av kroppen forskjellig. En mulighet, blant flere er en begravelse, i 

eller under, jord og stein. En grav kan være en materiell manifestasjon av rituelle handlinger 
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utført av de gjenlevende for å tilfredsstille de kulturelle ideene om hva som skal skje videre 

med den døde (Härke 2014; Schülke 1999:55). Det materielle utvalget i form av gravgods, lagt 

i graven har bakgrunn i forståelsen av hva den døde skal representere, av den dødes egen 

identitet, men også de etterlattes forståelse av hvem den døde var. Forståelser av verdens og 

samfunnets sammensetning, som har påvirket hvilke gjenstander, om noen, blir lagt i graven 

med den døde (Härke 2014).  

For å kunne tolke en gravkontekst, er analogier til andre levende eller døde kulturer, sammen 

med kunnskap om både tiden, kulturen og området, for de gravene som undersøkes viktige 

faktorer. Først når disse kontekstene er kjent, kan man undersøke et spesifikt tema (Schülke 

1999), som f. eks. tekstilredskaper i graven. Døden er kun en av sidene ved den dødes identitet 

og hva graven representerer. Vikingtiden har en gravform som inneholder mange elementer i 

utforming av graven både utvendig og innvendig, hvor gravmaterialet kan være variert (Price 

2008a). Ikke alle individer som døde i løpet av vikingtiden, har fått en synlig grav med 

gravgaver. Ut fra estimater av befolkning og antall graver, er det bare et fåtall som har blitt 

gravlagt på en måte som lar seg spore i det arkeologiske materialet (Price 2008a:259). Det er 

antatt at det er de rike og viktige, eliten som blir gravlagt på en måte som lar seg spore. Dette 

setter noen grenser for hvem, og hvilket sosialt lag av samfunnet som et undersøkes i denne 

analysen. 

 

3.6 Plasseringen av tekstilproduksjonsverktøy 

Den fysiske plasseringen av gjenstandene i graven kan gi indikasjoner på om gjenstanden er en 

del av gravgodset og individets sosiale konstruksjon i døden og graven. Eller om gjenstanden 

kan være en mer rituell del av begravelsen. Ved for eksempel av gjenstander som en kam brukt 

på den døde, kan være lagt ned som en del av gravskikken, og konsepter rundt døden, men ikke 

være en del av identiteten som skapes i graven direkte (Ekengren 2004:112). Om plassering 

kan være forskjellig basert på forskjellige sosiale grupper som kvinne og menn (Glørstad 2010). 

Plasseringen av tekstilproduksjonsverktøyet i forhold til kroppen og andre gjenstander vil 

derfor kunne bidra med en forståelse av forholdene mellom individet og verktøyet. 

For at det skal være mulig å undersøke posisjon til tekstilverktøyet i forhold til kroppen med en 

viss sikkerhet, er det en forutsetning av graven ikke var forstyrret eller rørt. Beskrivelser og 

tegninger av gravene, finnes i publiserte rapporter fra utgravningene. Dette er derfor forfattere 

og de personer som har utført utgravingene sine subjektive beskrivelser og tegninger, ut fra 
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deres oppfatning av posisjon. Alle beskrivelser av plasseringen av verktøyet for 

tekstilproduksjon, kommer fra publikasjonen til Blindheim og Birgit Heyerdahl-Larsen (1995), 

som omfatter utgravningsperioden 1950-1957.  

Plasseringen av tekstilproduksjonsverktøy vil ikke bli undersøkt for handelsplassen. Det er ikke 

gjort noen grundig gjennomgang av de stratigrafiske lagene, men det er en meget generell 

oversikt over tekstilproduksjonsverktøy som er funnet utenfor og innenfor, hus strukturene, i 

grøfter og avfallsfyllinger (Øye 2011:361-366). Det er ikke mulighet for å gjøre en grundigere 

gjennomgang av funnkonteksten fra handelsplassen, men jeg vil arbeide ut ifra de 

verktøyfunnene fra handelsplassen på et mer generelt grunnlag.  

 

3.7 Definisjoner av gravgods kategorier  

For å kunne gjøre sammenligninger mellom gravenes gravgods vil det være nyttig å definere 

noen kategorier for gravgodset, utover det tekstilverktøyet som forekommer. En gjennomgang 

av hver enkelt gjenstand i seg selv vil nødvendigvis ikke gi et godt sammenligningsgrunnlag, 

da det vil kunne bli for detaljert for denne oppgaven. Samtidig vil det heller ikke være 

hensiktsmessig å gjøre for grove kategoriseringer av gjenstandene da forskjeller vil kunne gå 

tapt i generalisering. Jeg har derfor valgt å ta utgangspunkt i Bergljot Solberg (2003:225-238) 

oppdeling av gjenstandsmateriale for vikingtiden, med noen endringer. Med inspirasjon fra 

Marianne Moen (2019:130-131) doktoravhandling oppdeling av gjenstandsmateriale, i hennes 

undersøkelse av status i gravens plassering i landskapet og gravgods, i forhold til kjønn og 

sosialstatus. Fravær av enkelte kategorier er likeså interessant som tilstedeværelsen, og gir 

grunn for å ikke generalisere kategoriseringen for mye, slik at nyansene fortsatt er tilstede i det 

begrensede materialet, de 22 individer utgjør. Innholdet er delt opp i de ni følgende kategoriene:  

1. Tekstilverktøy: (se metode 3.4 ovenfor.) 

2. Smykker: Omfatter smykker båret av både kvinner og menn, dette kan være en enkelt 

perle, beltespenner og annen dekorativ utsmykning. 

3. Handel: Indikatorer på handel som lodd, vekter og mynter.  

4. Hesteutstyr: Hesten og alt som hører til ridning og generelt hestehold, denne gruppen 

inkludert også rangler.  

5. Våpen: Gjelder alt av våpenutstyr; sverd, spydd, piler, skjoldbuler og økser. 
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6. Hushold: Matlagingsutstyr, som stekepanner, keramikk, nøkler, låser, kister (beslag og 

gangjern) og husdyr (bein fra husdyr). Gjenstander som er en del av et husholds ansvar 

og rikdom. Stekespidd, siden tolket som håndrokk er ikke med. 

7. Jordbruksutstyr: Sigd og ljå. 

8. Vanlige verktøy: Er verktøy som opptrer ofte, men ikke kan defineres under noen av de 

foregående kategoriene. Kniv og bryne. 

9. Uvanlige gjenstander: Gjenstander som opptrer sjeldent blant grav funnene, og kan 

utgjøre mange andre forskjellige kategorier (ildstål, rasp, pimpstein, fiskesøkke, 

spillebrikker). 

Importvarer har jeg valgt å utelukke, fordi disse gjenstandene spre seg over flere kategorier.  

 

3.8 Historiske kilder 

Tekster kan være en rekke hendelser som omhandler interaksjoner mellom mennesker og 

mennesker, eller mennesker og ting. Tekst om hendelser blir fortellinger, men fortellinger kan 

også forekomme på andre formater, som billedsteiner og billedvever, eller fremføringer med 

kroppen, eller ritualer rundt en grav (Andrén 1992). Hvor arkeologer ofte tolker sluttproduktet 

av en begravelse og eventuelle ritualer utførte, steg av hendelser som omhandler interaksjon 

mellom mennesker og mennesker, døde og levende, og mellom mennesker og ting som blir lagt 

ned i graven (Ekengren 2004; Lund 2013; Price 2008a for å nevne noen), eller betydningen av 

bildene på billedsteiner og billedtepper (Andrén 1992; Horneji 1991; Vedeler 2019). Graver og 

bilder blir oppfattet som ferdige fortellinger, produsert i løpet av kortere tid, med en endelig 

form. Mens de skriftlige kildene, til tross for å inneholde de samme elementene av handlinger, 

ikke har vært ferdigstilte fortellinger, mange av de har blitt overlevert muntlig over flere 

hundreår. De kan få tillagt nytt innhold, og fra tatt eldre innhold, det kan derfor være at tekster 

har vært utsatt for flere endringer enn bildene.  

I denne analysen vil jeg bruke tekstlige kilder for å trekke frem verktøyet for tekstilproduksjon, 

men ikke bruken av klær, eller utsagn som at personen vevde tekstiler til et spesifikt formål. 

Formålet med dette er å undersøke verktøyets betydning i samfunnet, gjennom hvilke ideer, 

assosiasjoner og representasjoner tekstilproduksjonsverktøyet har i den sosiale interaksjonen i 

samfunnet. Den norrøne litteraturen som blir brukt, er skrevet ned etter at handlingen skal ha 

skjedd, og det vil derfor være aktuelt å trekke inn relevant diskusjon rundt nyere påvirkning på 

fortellingene.  
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4 Materialet 

Jeg vil her presentere hvilket materialet jeg har valgt å undersøke. Materialet jeg har valgt, 

består av tekstilproduksjonsverktøyet fra handelsplassen og gravene. Produksjonsverktøyet fra 

handelsplassen er tidligere undersøkt og dokumentert av Øye (2011), og jeg har derfor brukt 

undersøkelsene og analysene fra Øyes publikasjon, ref. kapittel 5.1. Jeg har også undersøkt 

graver, som inneholder minst et primært tekstilproduksjonsverktøy, og som er fra Kaupangs to 

første bruksfaser SP I og II. Dette innebærer at seks graver1 som inneholder 

tekstilproduksjonsverktøy ikke er undersøkt, fordi disse gravene er datert til 950-1000, 900-

1000 e.kr. eller de er udaterte. 

Tabell 4-1 viser en oversikt over mengden 

funn av hver type tekstil-

produksjonsverktøy, fordelt på 

handelsplassen og gravene. Fra 

handelsplassen vises alle funn, uansett 

datering, på grunn av at de aller fleste funn 

ikke har eksakt datering innen 

bruksperiodene (se figur 5.6). Nåler, 

glattesteiner og sakser finnes også i graver 

jeg ikke har undersøkt, men er her bare 

nevnt i kontekst med de utvalgte gravene.  

Tabell 4-2 til 4-4 lister opp tekstilproduksjonsverktøyet fra gravene, som totalt er 28 gjenstander 

fordelt på de 22 individene i tabell 4-5. Tabellene viser de undersøkelsene og målene jeg selv 

har utført på gjenstandene. Enkelte gjenstander var ikke tilgjengelige for undersøkelser. Dette 

gjelder spinnehjulene fra Ka. 003, 016, 299 og 301, vevsverdet fra Ka.014 og 302, vevloddet 

fra Ka. 283 og nålehuset fra Ka. 257. Det er også registrert spinnehjul i Ka. 406, som er ikke en 

grav, men en samlebetegnelse for løsfunn som ble levert til museet fra en gårdseier (Blindheim 

et al. 1981:220; Stylegar 2007:127), og er ikke inkludert i materialet mitt. 

Det er flere usikkerheter knyttet til graven Ka. 016, bl.a. at Øye opererer med to spinnehjul for 

denne graven (2011: 349, figur 13.13), mens jeg har ikke vært i stand til å finne mer enn ett 

spinnehjul i Stylegars (2007:106) og Blindheims (1981:205) publikasjoner.  

                                                 
1 Ka. 010, 022, 154, 166, 252 og 282  

Tabell 4-1 Oversikt over antall tekstilproduksjonsverktøy per 

kontekst 

Verktøy

Handels

plassen

Gravene

Spinnehjul 121 stk 14 stk

Vevlodd 611 enh. 1 stk

Vevsverd 1 stk 6 stk

Håndrokk - 1 stk

Nålehus 1 stk 2 stk

Nåler 45-49 frag -

Glattesteiner 4-8 stk -

Saks 5 stk 4 stk
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Ka. nr

M
useum

s-

num
m

er

under nr.

Gjenstand

M
ateriale

Antall 

Fragm
ent

Kom
m

entar

283 C57028 6 vevtyngde 1 ikke funnet

210 C27220 o nålehus bronse sterkt rustet

257 C57002 10 nålehus jern ikke tilgjengelig

296 C57041 8 håndrokk jern

16 C4265 a saks jern sekundær

257 C57002 6 saks jern sekundær

257 C57002 7 saks jern sekundær

302 C57047 4 saks jern sekundær

Tabell 4-4 Oversikt over nålehus, håndrokk og sakser fra gravene 

Ka. nr

M
useum

s-

num
m

er

under nr.

Gjenstand

M
ateriale

Bredde i m
m

M
inim

um
 

lengde i m
m

TypeForm
Dekor

Antall 

Fragm
ent

Kom
m

entar

014 C4257 vevsverd jern ikke tilgjengelig

253 C27997 p vevsverd jern 30 350 Spyd Nei 6

255 C57000 3 vevsverd jern --- --- Spyd Nei 10

294 C57039 17 vevsverd jern 50 210 Sverd Nei 4

296 C57041 7 vevsverd jern 20 330 Spyd Nei 5

302 C57047 7 vevsverd jern ikke tilgjengelig

Tabell 4-2 Oversikt over vevsverd, som er målt av forfatter 

Ka. nr

M
useum

s-

num
m

er

under nr.

Gjenstand

M
ateriale

Vekt i gr

Diam
. i m

m

Høyde i m
m

TypeForm
Dekor

Kom
m

entar

03 C4212 spinnehjul bergart ikke tilgjengelig

16 C4264 spinnehjul keramikk ikke tilgjengelig

250 C27740 i spinnehjul kleber 38 36 18 F Nei

265 C57012 3 spinnehjul bergart 57 42 19 F Nei

268 C57014 7 spinnehjul kleber 20 32 9 F Nei

310 C57056 6 spinnehjul kleber 13 26 12 F Nei

295 C57040 14 spinnehjul leire 16 38 12 A Nei

295 C57040 15 spinnehjul kleber 38 40 18 G Nei

303 C57048 16 spinnehjul kleber 12 8 6 F Nei

306 C57050 22 spinnehjul sandstein --- 36 --- --- Nei

218 C57052 4 spinnehjul leire --- 25 13 --- ---

321 C57063 4 spinnehjul bergart 18 28 18 G Nei

301 C00000 k spinnehjul kleber ikke funnet

299 C00000 w spinnehjul jet ikke funnet

Tabell 4-3 Oversikt over spinnehjul, som er målt av forfatter 
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Blindheim (1981), Stylegar (2007) og Øye (2011:349) viser også til et mulig vevsverd i den 

samme graven. Dette funnet er registrert som en fall, og ingen deler av et eventuelt blad er 

registrert (Blindheim 1981: 205, og Pl. 28), Slik at jeg finner denne gjenstanden for usikker til 

å være et vevsverd. Jeg har derfor valgt å utelukke dette funnet fra undersøkelsen. 

 

Undersøkelse av gravene i Tabell 4-5 er basert på Frans-Arne Stylegars (2007) reevaluering og 

datering av gravmaterialet fra Kaupang. Jeg har valgt å gjøre noen endringer ved kjønn og 

datering, som beskrevet nærmere i kapittel. 5.2.1 og 5.2.4. De undersøkte gravene, har også 

funn av annet gravgods enn tekstilproduksjonsverktøy. Tabell 4-6 viser mengden av annet 

gravgods, fordelt på kategoriene beskrevet i kapittel 3.6. Nagler er utelatt fra tabell 4-6, fordi 

de er representert som båt og inkludert i tabell 4-5. Tekstiler og ukjente gjenstander er også 

utelatt, da de ikke utgjør den store betydningen for de videre undersøkelsene. 

Ka.nr

Ytre form
 

gravhaug

Inhum
asjon/ 

Krem
asjon

Indre gravform

Antall Individ

Deler grav m
ed 

Ka.

Gravfeltelt

Kjønn

Datering nedre

Datering øvre

003 Lang Kremasjon Uten Enkel x Nordrekaupang Kvinne 900 950

014 Lang Kremasjon Uten Enkel x Nordrekaupang Kvinne* 800 900

016 Lang Kremasjon Urne Enkel x Nordrekaupang Kvinne 900 950

210 Flat Inhumasjon Ukjent Enkel x Lammøya Kvinne 800 850

218 Haug Inhumasjon Båt Enkel x Lammøya Ukjent* 850 900

250 Flat Inhumasjon Båt Dobbel 250b Bikjholberget Kvinne 800 900

253 Flat Inhumasjon Båt Enkel x Bikjholberget Kvinne 800 900

255 Flat Inhumasjon Båt Dobbel 254 Bikjholberget Mann 800 850

257 Flat Inhumasjon Båt Trippel 258,259 Bikjholberget Mann 900 950

265 Flat Inhumasjon Båt Dobbel 266 Bikjholberget Kvinne 800 850

268 Flat Inhumasjon Båt Enkel x Bikjholberget Kvinne 800 850

283 Flat Inhumasjon Uten Enkel x Bikjholberget Kvinne 850 900

294 Flat Inhumasjon Båt Trippel 295,296 Bikjholberget Kvinne 900 950

295 Flat Inhumasjon Båt Trippel 294,296 Bikjholberget Mann 900* 950*

296 Flat Inhumasjon Båt Trippel 294,295 Bikjholberget Kvinne 900* 950

299 Flat Inhumasjon Båt Enkel* 298,300 Bikjholberget Ukjent* 800 850

301 Flat Inhumasjon Båt Dobbel 302 Bikjholberget Mann 900* 900

302 Flat Inhumasjon Båt Dobbel 301 Bikjholberget Mann 900 900

303 Flat Inhumasjon Båt Dobbel 304 Bikjholberget Kvinne 850* 900

306 Flat Inhumasjon Båt Enkel x Bikjholberget Ukjent 800 900

310 Flat Inhumasjon Båt Dobbel 311 Bikjholberget Kvinne 800 900

321 Flat Inhumasjon Uten Enkel x Bikjholberget Mann 900 950

Tabell 4-5 Oversikt over graver som inneholder tekstilproduksjonsverktøy. Endringer merket med * 
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Tabell 4-6 Oversikt over gravgodskategorier og mengder i hver utvalgte grav 

Ka.nr

Tekstilverktøy

Våpen

Sm
ykke

Hushold

Handel

Hesteutstyr

Jordbruk

Uvanlige 

gjenstander

Vanligverktøy

Sum
 av 

Gjenstand

003 1 1 2 2 - 1 1 - 1 9

014 1 - - 4 - 1 1 - - 7

016 2 2 1 1 - 1 1 - - 8

210 1 - 2 - - - - - - 3

218 2 - 3 1 - - 1 2 - 9

250 1 - 3 - - - 1 - - 5

253 1 2 1 2 - - - - 1 7

255 1 3 - 1 - - - - - 5

257 3 5 - 3 - - 1 1 3 16

265 1 - 2 - - - - 1 1 5

268 1 - 4 - - - - - 2 7

283 1 - 2 2 - - - - - 5
294 2 - 5 3 - 1 - - 1 12
295 2 7 1 5 - 1 1 - 2 19
296 1 2 3 3 - 1 - - 1 11

299 1 1 5 1 - - - - 1 9
301 1 3 2 2 1 - - - 1 10

302 2 2 - 2 - - 1 - 2 9

303 1 2 3 - - - 1 1 4 12

306 1 - 3 1 - - - - 3 8

310 1 - 3 3 - - - - - 7

321 1 2 1 - - - - - 1 5
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5 Analyse av verktøy til tekstilproduksjon i Kaupang 

Tekstilverktøyet som er funnet i Kaupang i Skiringssal i utgravningsperioden 1998 – 2003, er 

analysert og publisert av Ingvild Øye (2011:339-372) i «Things in town», kapitel 13 «Textile-

production equipment», Tekstilverktøy fra Blindheims utgravninger i perioden 1954-1957 er 

også for første gang presentert i den samme publikasjonen av Ingvild Øye. Analysene som er 

gjort av verktøyene i disse to utgravnings periodene, vil derfor utgjøre materialet jeg skal 

sammenligne, med funnene av tekstilproduksjonsverktøy fra gravene ved Kaupang. 

Dette kapitelet består av en gjennomgang av analysene som er gjort av spinnehjul, vevlodd og 

vevsverd, og en enkel beskrivelse av andre verktøy som, nåler, nålehus, sakser og glattesteiner 

på handelsplassen. Videre følger en gjennomgang og analyse av gravene, hvor det er funnet 

tekstilproduksjonsverktøy, for å undersøke noen av de sosiale identitetene knyttet til 

tekstilverktøy, gjennom gravskikk, kunnskap om individene og annet gravgods som har blitt 

lagt i graven. Til slutt er det en undersøkelse av verktøyet for tekstilproduksjon og det plassering 

i graven. 

 

5.1 Analyse av tekstilproduksjonsverktøyet fra handelsplassen 

Fra utgravningene 1998-2003 ble det veid inn ca. et tonn med gjenstander, hvor det aller meste 

er datert til vikingtid, og noen få funn som er eldre eller yngre. Funnene fra 

forskningsutgravningen utgjør ca. 70% av den totale mengden. Ved utgravningen ble det funnet 

ble det funnet totalt 121 spinnehjul, og 47 kg vevlodd i brent leire samt enkelte funn av andre 

verktøy til tekstilproduksjon. Av totalt 126 kg med gjenstander av brent leire (Pilø og Pedersen 

2007:180-182 fig 9.1; Øye 2011:343,351), utgjør vevloddene i leire nært 40%. Tekstilverktøyet 

utgjør en liten mengde av den totale vekten av utgravdmateriale.  

Ved utgravningen av handelsplassen Kaupang i Skiringssal, ble det funnet spinnehjul, vevlodd, 

vevsverd, og annet verktøy, som er bruk til produksjon av tekstil. Resultatene av Ingvild Øyes 

analyser av produksjonsverktøyene fra handelsplassen er nærmere beskrevet i dette kapitelet. 
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5.1.1 Spinnehjul 

Det ble funnet totalt 121 spinnehjul. Nesten 50% av disse har vært fragmentert, men det har 

allikevel latt seg gjøre å måle eller å estimere målene på de aller fleste eksemplarene. Type 

materialet har blitt bestemt for 120 eksemplarer, og formen på 117 eksemplarer, mens de usikre 

er klassifisert etter dominante trekk. Vekten er kjent eller estimert ut i fra brøker av fragment 

for 111 eksemplarer, diameteren er registrert hos 98 eksemplarer og høyden på 115 eksemplarer 

(Øye 2011:343-345). Dette betyr at de aller fleste spinnehjul er inkludert i nesten alle analysene. 

Sammenligningen er representative for tendensene blant spinnehjulene fra handelsplassen. 

 

Materiale og form 

De fleste av spinnehjulene er laget av brent leire, bly eller kleber, se figur 5.1, som viser alle 

spinnehjulene fordelt ut i fra type materiale og form (Øye 2011:342 fritt etter tabell 13.1). en 

liten andel av spinnehjulene som er funnet, er laget av stein, bein eller annet ukjent materiale. I 

motsetning til Øyes graf der kleber er inkludert i materiale type stein, har jeg valgt å skille ut 

kleber fra stein i figur 5.1. Forekomsten av spinnehjul i bein, til tross for dårlige 

bevaringsforhold, gjør at man kan anta at mengden av materialet er underrepresentert. 

Spinnehjulene er også kategorisert på formen på spinnehjulet der formen halvkule og konisk er 

de vanligste se figur 3.2. Jeg har videre valgt å følge Øyes praksis med å slå sammen formene 
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Figur 5.1 Spinnehjul fordelt etter materiale og type formel. Figur laget av forfatter, etter Øye 2011:343 tabell 13.1 
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halvkule og avrundet halvkule (A og B), disk og flat (E og F), siden det er minimalt med 

forskjeller innad i hver av disse formene. 

Det er korrelasjon mellom flere av materialene og formene. Spesielt den koniske forme og 

materialet leire skiller seg sterkt ut. Kleber forekommer ofte i formene halvkule og disk formet, 

de samme gjelder andre stein sorter, mens bly forekommer i halvkule og konisk form (figur 

5.1). Dette klare skillet mellom formene og valg av materialet, hvor et mykt materiale som leire 

og bly, og harde materialer som kleber og stein, kan tyde på at det kan ha vært et skille mellom 

valg av produksjonsteknikk basert på materialet, som har gitt utslag i forskjellige former.  

 

Vekt 

Spinnehjulene er presentert i figur 5.2, som viser at mer enn 50% av spinnehjulene veier mellom 

15 og 30 gram. Spinnehjul som veier mindre enn 10 gr. er brukt til produksjon av meget tynn 

tråd. Dette viser at produksjon av tråd til søm, broderi og finere tekstiler, har vært produsert på 

handelsplassen. 

Det er størst andel av spinnehjul med vekt på 15-30 gr., som er brukt til produksjonene av 

medium tynn til medium tykk tråd. Etter funnmengden av spinnehjul i denne vektgruppen virker 

medium trådkvalitet, å være den vanligste produksjonskvaliteten på handelsplassen. Denne tråd 

kvaliteten kan være brukt i tekstiler som for eksempel klær, husholdstekstiler og seil (Andersson 

og Batzer 1999). De tyngre 

spinnehjulene, det vil si 30 gr. og 

tyngre er relativt få, men fortsatt 

tilstede, og kan ha vært brukt til 

produksjon av tykkere ulltråd. 

Forskjellen på et gram er ikke 

merkbar for trådkvaliteten som 

spinnes på de tyngre 

spinnehjulene, og vektgruppene 

for produksjon av tykkere tråd 

dekker et mye større intervall, og 

vekten på spinnehjulet har mindre 

betydning på trådtykkelsen 

(Andersson og Batzer 1999). 
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Figur 5.1 viser én spredning mellom vektgruppene for spinnehjulene, men det som også burde 

tas med i vurderingen er at små objekter er lette å miste, og forblir mistet. Større objekter 

derimot er lettere å finne igjen om de blir mistet (Schiffer 1987:77). Dette kan bety at andelen 

av mindre spinnehjul kan være noen overrepresentert i forhold til de større spinnehjulene. 

Det er en sterk sammenheng mellom vekt og materiale, tilsvarende som det er mellom form og 

materiale. I figur 5.3 er spinnehjulets materiale fordelt etter vekt. Leire er vanlig blant 

spinnehjul fra 15-30 gr. Spinnehjul av leire er ikke å finne blant de aller tyngste vektgruppene 

som kan skyldes at spinnehjulene hadde blitt for store til at de ble gode å håndtere. Bly er ikke 

brukt blant spinnehjul under 10 gr., fordi de blir for små i størrelsen. Bly er mest vanligste for 

spinnehjul i 10-15 gr., og forekommer også i alle de tyngre vektgruppene. Stein, hvor 

mesteparten av disse er kleber, finnes fra de letteste til de tyngste vektgruppene, men er mest 

vanlig i vektgruppe 20-29 gr. og 5-9 gr. Spinnehjul av forskjellige materiale dominerer i ulike 

vektgrupper.  

 

Diameter  

Spinnehjulene som er målbare, har en diameter som varierer mellom 5 og 47 mm. Figur 5.4 

viser fordelingen av spinnehjulenes diameter etter materiale. Det kan se ut til at spinnehjul i bly 

stort sett har en diameter mellom 15-24 mm. Mens kleber finnes i de fleste størrelser, men en 

større andel har en diameter mellom 30-39 mm. Denne fordelingen kan være en naturlig 
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sammenheng med at spinnehjul i kleber ofte er flate diskformer som vist i figur 5.1. Leire finnes 

hovedsakelig i diameterne mellom 30 og 39 mm.  

 

Høyde  

Den maksimale høyden som kunne måles på spinnehjulene, fordeler seg fra 5 til 31 mm. Figur 

5.5 viser spinnehjul av ulike materialer fordelt på høyde med fem mm intervaller. Det er her 

stor forskjell på høyden på spinnehjulene, og de ulike materialene. Nesten alle spinnehjulene 
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av bly er lavere enn 14 mm, og havner derfor igjen blant de minste størrelsene. Høyden på 

spinnehjul av leire varierer mellom 10-34 mm, og dette skyldes nok en kombinasjon av at 

spinnehjul i leire stort sett er koniske (figur 5.1), og for å holde diameteren nede (figur 5.4), 

kompenseres det i høyden for ønsket vekt (figur 5.3). Dette viser at det er sammenheng mellom 

materiale og høyde på spinnehjulene. 

 

Datering av spinnehjul 

Spinnehjulene i figur 5.6 er datert i forhold til funnkonteksten for de tre bruksperiodene som er 

omtalt i Tabell 2-1. Det er kun et spinnehjul som er datert til SP I, og det er derfor usikkert om 

det har foregått spinning på handelsplassen i denne bruksperioden (Øye 2011:359). Jeg finner 

det imidlertid usannsynlig, at det i løpet av denne perioden på fem til ti år med 

handelsvirksomhet, ikke har vært noen form for spinning, da det mest sannsynlig har vært behov 

for noen produksjon av lapping av klær eller tvinning av fiber, til for eksempel til bektråd for 

skosøm, og det finnes vevlodd datert til denne perioden (Øye 2011:361).  

I SP II som varer i 35-45 år, 

er det betydelig flere funn 

enn i SP I, som kan skyldes 

periode II lengre varighet 

(Øye 2011:359). Den største 

andelen av spinnehjul fra 

denne perioden, er av leire 

(figur 5.6). Produksjonen og 

bruken av spinnehjul i leire 

kan derfor hatt stor 

betydning da handelsplassen 

hadde fast bosetning. Det er 

funnet spinnehjul av kleber i perioden SP II, men ingen av disse er disk formede, som er mest 

vanlig ut fra figur 5.1. 

Bruksperiode SP III som består av 50 til 60 år med nedgangstider, har kun 3 funn av spinnehjul. 

Konteksten for perioden består hovedsakelig av fyllingsmateriale. Det er også funnet seks 

spinnehjul i SP I-III, hvor fem er i leire (figur 5.6). Den aller største mengden funn av 
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spinnehjul, er fra ploglagene, med 30 spinnehjul. De aller fleste spinnehjulene av fra 

ploglaggene er av bly noe som skyldes bruken av metalldetektor.  

Den mest tydelige tendensen er at koniske spinnehjul av leire var mest utbrett i perioden SP II. 

Ingvild Øye tolker den store variasjonen i form og størrelse på spinnehjulene for alle daterings 

konteksten, som tyder på at det har vært produksjon av variert trådkvalitet gjennom alle 

handelsplassens bruksperioder (Øye 2011:360). 

Generelt viser kombinasjonen av vekt, diameter, høyde, form og materiale, at valg av materiale 

for forskjellig spinnehjul har blitt gjort ut fra materialets egenskaper, som lett/tungt, og ønsket 

vekt innenfor spinnbarheten av spinnehjulet på håndteinen. Dette er tendenser ut fra analyser, 

og unntak finnes. De tre tendensen er generelt diskutert fordeler og ulemper ved spinning og 

tråd kvalitet nedenfor. Tidsmessig er spinnehjulene å finne fra hele handelsplassens bruksfaser, 

hvor det eneste spinnehjulet fra sesongbebyggelsen (SP I) er av kleber. Ikke usannsynlig at 

standard typen i leire først kommer med den faste bosetningen, men det er for svakt grunnlag 

til å konkludere noe om utviklingen av typene spinnehjul på Kaupang i Skiringssal. 

 

5.1.2 Vevlodd 

Det er funnet 611 enheter vevlodd fra forskningsutgravingen ved handelsplassen. Med en enhet 

vevlodd, regnes at det er funnet deler av vevlodd og fragmenter sammen i klynge eller i 

kontekst. Dette betyr at en enhet kan inneholde flere vevlodd. Der det er registrert antall 

fragmenter som har hull til feste, eller deler av hull, viser dette til et mulig minimum av antall 

vevlodd som er funnet. De fleste vevloddene er av brent leire, dvs. 594 enheter. Av disse er 11 

vevlodd representert som hele eller nesten hele, og 17 vevlodd fragment har målbare deler, slik 

at dette gir 28 målbare vevlodd av brent leire. De øvrige vevloddene, som består av åtte enheter 

i tørket leire, og ni enheter i stein, er målbare. I tillegg er det funnet vevlodd ved Blindheims 

utgravning. Dette er nesten bare større enheter av vevlodd, og et større antall er av kleber. Totalt 

35 vevlodd er målbare, som tilsier at antall hele eller deler av vevlodd, er betydelig større 

sammenlignet med forskningsutgravningen. Det utgravde arealet er nesten like stort, men det 

er funnet få fragmenter, som skyldes utgravingsteknikken uten bruk av solding (Øye 2011:351-

352,354).   
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Det er en tydelig sammenheng mellom materiale og form på vevloddene. De som er av brent 

leire, er diskoide i form, og vevlodd av stein oftest er rektangulære med en noe smalere ende, 

hvor festehullet sitter. Vevloddene av stein, er i større grad varierte og uregelmessige i formen. 

Dette gjelder for begge de to utgravningsperiodene (Øye 2011:352, 354), se figur 5.7 

Fra begge utgravingene er det 

tilsammen 63 vevlodd med en målbar 

diameter, mens for kun 36 av disse 

har det vært mulig å måle høyden. 

Dette er vevlodd som enten består av 

brent leire eller ubrent leire. De fleste 

vevloddene, dvs. 52 har en diameter 

som varierer mellom ni og 12 mm, og 

de resterende vevloddene er ikke 

betydelig større eller mindre, se figur 

5.8. Høyden på vevloddene varierer 

fra 15 til 55 mm, og 29 av vevloddene 

har høyde på mellom 25-40 mm, se  
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Figur 5.7 Vevlodd fra handelsplassen i Skiringssal: C52510. Fotograf Helgeland, Kirsten 
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figur 5.9, slik at vekten varieres basert på høyden, men ikke diameteren av vevloddet. Vekten 

av alle 63 vevloddene er vist på figur 5.8, som viser fordelingen for de to utgravningsperiodene.  

For de vevloddene, hvor det ikke var mulig å måle vekten, er denne estimert. Vekten varierer 

fra 150 gr. til 800 gr., der en stor andel av vevloddene veier mellom 200 og500 gr. Det er et 

begrenset antall vevlodd som er målbare, sammenlignet med det totale antall enheter som er 

funnet. Variasjonene i størrelse på vevloddene, viser allikevel at det har foregått veving av 

tekstil med ulike typer og kvaliteter på handelsplassen (Øye 2011:353).  

Et vevlodd kan være festet til veven, enten direkte i renningen eller indirekte med en tråd 

mellom renning og vevlodd. Generelt varierer hullene på vevloddene fra 10-20 mm i diameter, 

slik at hullene vil derfor være store nok til at vevloddene kan festes direkte i renningen. Men 

hvilken festemetode som er benyttet, er ikke mulig å avgjøre ut fra mål og form på de 

vevloddene som er funnet (Øye 2011:352-354). Med de generelt små hullene for festing av 

vevlodd, som er mindre enn 20 mm i diameter (Øye 2011:253 fig 13.20), vil jeg allikevel 

bemerke at det mest sannsynlig er indirekte festemetode som er brukt. Festemetoden har liten 

betydning for vevingen, bortsett fra ved slutten av veveprosessen, der den indirekte 

festemetoden kan gjøre at større del av renningen brukes til veving. Dermed medfører dette at 

mindre andel av renningstråd går tapt ved nedknyting av tekstilet fra veven. 
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Vevlodd forekommer fra SP I til SP III, og det virker derfor som om veving har forekommet i 

hele handelsplassens bruksperiode, allerede ved den sesong vise bruken av Kaupang (Øye 

2011:361) 

 

5.1.3 Vevsverd 

Det er funnet kun ett vevsverd fra utgravningen i perioden 1998-2003, og ingen kjente vevsverd 

fra Blindheims utgravning av handelsplassen. Vevsverdet ble funnet i generell dårlig stand og 

bestod av syv fragmenter av jern (Øye 2011:356). Det er på det lengste målt til 35 cm2, hvor 

røntgenbilder viser en mulig bøy på bladet, men den totale lengden på vevsverdet er ukjent. 

Vevsverdet ble funnet i en av redningssjaktene ved handelsplassen. Plasseringen av vevsverdet, 

var like nord for hus A301, muligens innenfor parsell 3B ( sePilø 2007b for info om 

husstrukturer). Datering av stratigrafien for funnkonteksten til vevsverdet er ikke kjent (Steinar 

Kristensen, pers. med. februar 2020).  

 

5.1.4 Nålehus, nåler, sakser og glattesteiner 

Nålehus og nåler 

Det er funnet et sylinderformet nålehus, som består av kobberlegering. Dette er knekk i begge 

ender, slik at det nå måler 34 mm (Øye 2011:356).  

Det er en stor mengde nåler, 45-49 fragmenter som er funnet. Nålene er lagd av jern, kobber og 

bein, og det er stor variasjon i både lengde, bredde og størrelse på hullet for tråden. Nålene 

representerer ulike bruksområder, fra nålebinding for de store grove nålene til finere 

broderisøm. Funnene er imidlertid for fragmenterte til at det er mulig å gjøre en nærmere 

analyse av materialet (Øye 2011:356-357). Nåler generelt burde vært tilgjengelig til de aller 

fleste, både for bruk til å sy klær, men også til lapping og vedlikehold av tekstiler. Siden nåler 

generelt er små gjenstander, kan de lett forsvinne i høyt gress og løs jord eller leire (Schiffer 

1987:77). Nåler har en lang og tynn form, som gjør at de lett utsettes for fragmentering, 

kombinert med et ugunstig miljø for bevaring av organisk materiale som bein og metaller, er 

nåler spesielt utsatt for å erodere bort. Funn av fragmenter av nåler, viser at dette verktøyet mest 

                                                 
2 C52516/6442 
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sannsynlig har vært et vanlig innslag i hverdagen til beboerne ved handelsplassen. Nålene har 

forekommet i ulike størrelser og materialer, ut fra forskjellige bruksområder (Strand 2008:80). 

 

Sakser og glattesteiner 

På handelsplassen ble det funnet totalt fem sakser, hvor tre sakser består av fragmenter fra 

Blindheims utgravning, og de to andre er sakser fra forskningsutgraving og redningssjaktene.  

Det er noe usikkerhet om alle funnene er sakseblad, med unntak av ett funn som med sikkerhet 

kan sies å være en saks. Generelt varierer lengden fra ca. 10 cm til nærmere 20 cm (Øye 

2011:357-358), og de kan ha blitt brukt til hva som helst, fra å klippe sau eller til tekstiler og 

skinn. Fragmentene er forholdsvis store, slik at dette er redskap som ikke forsvinner så lett, 

dersom det blir mistet. Innen tekstiltilvirkning er det gjerne i de siste fasene av 

produksjonsprosessen at saksen brukes, når tekstilet klippes i deler som deretter kan sys 

(Ingstad 2006:192). Broderitråden klippes for å unngå at sømmen går i stykker eller at broderiet 

ødelegges. Sakser som er av den størrelsen som er funnet her, egner seg best til klipping av sau 

eller tekstiler, hvis de har vært til bruk i tekstilproduksjonen, og ikke av mindre tråder. 

Fragmenter av fire glattesteiner og fire fragmenter av mulige glattesteiner, er funnet ved 

utgravningen i 1998-2003. Alle er laget av grønnlig glass, hvor seks er massive og en er hul. 

Tilsvarende funn av glattesteiner er gjort både i Frankrike, England, Hedeby og Novgorod (Øye 

2011:358).  

 

5.2 Analyse av gravene med tekstilproduksjonsverktøy 

Materialet som er undersøkt er analyserte gjenstander fra handelsplassen og gravfeltene i 

tilknytning til handelsplassen. De utvalgte gravene er datert til mellom ca. 800 e.kr. og 950 e.kr, 

for tidligste estimat på nedleggelse. Dette sammenfaller med Kaupangens første to faser, fra ca. 

800 e.kr til 900 e.kr (se kapittel 2.4.). Gravene som er undersøkt inneholder minst en av disse 

gjenstandene:  

- Spinnehjul  

- Vevlodd 

- Vevsverd 

- Nålehus 

- Håndrokk 
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Totalt utgjør dette 22 individer fordelt på 19 graver.  

Det er gravd ut 237 graver ved Kaupang gravfeltene, med Nicolaysens «tomme» graver, er det 

registrer totalt ca. 600 graver på området. Det er gjort et estimat på gravfeltenes utbredelse ved 

Kaupang ved utgangen av områdets aktive bruk. Estimatet viser at gravfeltene bestod av 

mellom ca. 700 til ca. 1000 individ (Stylegar 2007:75, 77). Utvalget av de 19 gravene med, 22 

individer som er begravd med tekstilverktøy, utgjør dermed bare en liten del av gravfeltet i sin 

helhet, og dette er derfor ikke en statistisk analyse, men en sammenlignende analyse, med 

tekstilproduksjon som utgangspunkt for analysen av verktøyets betydning i gravskikken, den 

sosiale identiteten og organiseringen i vikingtiden. Gravene vil bli undersøkt i forhold til 

datering, gravform og bevaring, mulig kjønn hos individet og annet gravgods som har blitt 

nedlagt i graven. 

 

5.2.1 Datering av gravene 

Dateringen av gravene er gjort på 

typologi. Denne typologien bygger på 

Pedersens relative våpenkronologi, 

kronologien er grov og generelt satt til 

hvert århundre som er 700-, 800- og 

900-tallet. Typologien bygger også på 

smykke- og stilkronologier basert på 

Iben Skibsted Klæsøes typologier, 

som er en mer nøyaktig relativ 

typologisk datering (Stylegar 2007:78, 

med referanser) Generelt faller de 

fleste gravene inn under en datering 

som sjeldent er bedre enn 50 års-

margin, mens noen graver derimot 

havner i en mer generell datering til 100-årsperioder (figur 5.11) Det er tatt høyde for dateringen 

av fellesgraver, hvor individene er nedlagt sammen, men har individuell datering etter Stylegars 

beregninger. Eksempelvis Ka. 294-296, satt til år 900-950, 850-950 og 900-1000 e.kr, felles 

datering er da satt til 900-950 e.kr, for graven i sin helhet. Nedre alder for graven er ikke satt 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

800-850 850-900 800-900 ca. 900 900-950

A
n

ta
ll 

N
=2

2

Dateringer

Figur 5.11 Gravenes individer fordelt på datering, (graver med datering 

f.eks. 860-900, flyttet til intervallet 850-900, for bedre generell oversikt.) 

Grønn er 50 års periode, Blå er 100 års periode og Gul er relativt 

nøyaktig datering. I tillegg er fellesgravene 



 Hanna Antonie Wigen 

57 

 

lavere enn den yngste gravens, laveste datering, i dette tilfellet 900 e.kr. Andre fellesgraver som 

er omfattet av en slik endring er Ka. 265, Ka. 257, Ka. 301 og 302, og Ka. 303. 

Grav Ka. 250 og 283, er de eldste daterte gravene på Kaupang, og inneholder de eldste 

gjenstandene, datert tilbake til siste halvdel av 700-tallet (Blindheim og Heyerdahl-Larsen 

1995:82; Stylegar 2007:116,120). Tekstilverktøy virker dermed å ha vært en del av gravskikken 

fra de tidligste periodene av gravskikken på området. 

 

5.2.2 Gravform og bevaring av gravgodset 

Bevaringsforholdene i jorden på gravfeltene har ikke vært gunstig for bevaring av organisk 

materiale eller skjeletter, og det er i de aller fleste tilfellene ved inhumasjonsgravene kun 

metallgjenstander som har blitt bevart. Når det er sakt er også forholdene lite gunstige for 

metaller (Pilø og Pedersen 2007:182). Ved kremasjon kan gravgodset blitt lagt på 

kremasjonsbålet, for deretter å ha blitt samlet opp fra asken og lagt i en grav, eller bare dekt 

over på stedet. I disse gravene det også det ikke-organiske materialet som har blitt bevart, men 

det er heller ikke sikkert at alle gjenværende 

gjenstander fra kremasjonsbålet har blir samlet 

opp og deponert i graven. Inhumasjonsgravene 

kan ha mer bevart materiale i graven, siden 

gjenstandene her i utgangspunktet, anses å ikke 

har blitt flyttet etter begravelsen, unntak finnes 

også på Kaupang, som er tilfellet med grav Ka. 

299, hvor et individ er flyttet til fordel for en ny 

begravelse (Blindheim og Heyerdahl-Larsen 

1995:26-28). 

Tekstilproduksjonsverktøy i inhumasjonsgraver 

forekommer betydelig oftere enn de forekommer 

i kremasjonsgraver (figur 5.12). Mens 

bevaringsforholdene i seg selv er like, skaper 

forholdene rund kremasjons graver noe mer 

usikret, leire og stein kan smelte eller fragmenter under høy varme. Tekstilproduksjonsverktøy 

i kremasjonsgraver kan derfor være underrepresentert. Kremasjonsgravene representert i figur 

5.12, er lokalisert på Nordrekaupang gravfelt. Ved Nordrekaupang gravfeltet er det utelukkende 
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registrert kremasjonsgraver (Skre 2007c:368) i motsetning til Bikjholberget, hvor det 

utelukkende er registret inhumasjonsgraver (Stylegar 2007:87), hvorav 18 av inhumasjons 

gravene er representert i figur 5.12. De resterende tre gravene er lokalisert på Lamøya.  

 

5.2.3 Gravfeltene 

De 19 utvalgte gravene som inneholder tekstilproduksjonsverktøy tilsvarer ca. 10% av de totalt 

utgravde gravene på Kaupang, og ca. 2% av maks totalt estimert antall graver som har eksistert 

på stedet.  

På Bikjholberget er det totalt gravd ut 74 graver av et estimat på en utbredelse på ca. 160 graver. 

For Lamøya er det 6 utgravde graver av et estimat på totalutbredelse på ca. 200 graver, og for 

Nordrekaupang er tallene 71 utgravde graver av et totalt estimat på ca. 140 graver. På 

Søndrekaupang har det blitt gravd ut 17 graver av et estimat på 38 på gravfeltet. For 

Vikingholmen, Bjønnes og Hagejordet er det  36 estimerte graver, ingen utgravde (Blindheim 

et al. 1981:47-65; Stylegar 2007:77) Av de 22 individene som er begravd med tekstilverktøy er 

17 gravlagt på Bikjholberget, tre på Nordrekaupang og to på Lamøya (figur 5.13). Bikjholberget 

og Nordrekaupang gravfeltene er relativt like representative hva gjelder estimert og utgravd 

utbredelse men det er ved Bikjholberget de fleste tekstilproduksjonsverktøy er funnet. Om dette 
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skyldes bevaringsforholdene diskutert ovenfor, eller forskjell i hva valgene tatt rundt graven 

indikerte som nødvendig utstyr i graven er det forsøkt belyst i diskusjonene som følger. 

Bikjholbergets 17 individer, fordelt på 12 graver, og Nordrekaupangs tre individer fordelt på 

tre graver, skiller seg ut i forhold til Lamøyas to graver med tekstilproduksjonsverktøy, ved at 

de har en større uniforme i utvendig utforming. Av Bikjholbergets graver som inneholder 

tekstilverktøy, er 15 individer begravd i flatmarks båtgraver og to individ i flatmarksgrav, uten 

gravgjemme. Gravformen er inhumasjon for alle 18 individene. Nordrekaupangs tre individer 

er alle kremasjonsgraver i langhauger, med variasjon med eller uten urne. Lamøya gravfeltet 

har to graver som inneholder tekstilverktøy, og gravskikker som ikke ligner innad på feltet eller 

på gravfeltene Bikjholberget eller Nordrekaupang vist i tabell 5-1. 

Tabell 5-1 Oversikt over gravskikk for graver med tekstilproduksjonsverktøy 

Gravfelt Ytreform Gravgjemme Kroppsbehandling Antall 

Bikjholberget Flat Båt Inhumasjon 15 

Bikjholberget Flat Uten Inhumasjon 2 

Lamøya Haug Båt Inhumasjon 1 

Lamøya Lang Ukjent Inhumasjon 1 

Nordrekaupang Lang Urne Kremasjon 1 

Nordrekaupang Lang Uten Kremasjon 2 

 

Tendensene mellom de forskjellige gravfeltene gjør det aktuelt å undersøke gravskikken for 

tekstilverktøy gravene opp mot de respektive gravfeltene nærmere. Bikjholberget med sine 

mage tekstilgraver blir undersøkt først, dernest Nordrekaupang og Lamøya 

 

Bikjholberget 

For Bikjholberget er inhumasjon og flatmarksgraver nesten utelukkende den dominerende 

gravformen, hvor forekomsten av båter som gravgjemme er stor, med 33 tilfeller av båtgraver 

på dette gravfeltet (Stylegar 2007:87). Andre gravgjemmer er kister av tømmerstokker eller 

plank, steinpakninger, gravkammer, sleder og steinsetting, i tillegg til graver uten gravgjemme 

(Stylegar 2007:73, 88-91).  
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Bikjholberget det eneste gravfeltet ved Kaupang 

hvor forekomsten av fellesgraver er kjent, med 

elleve fellesgraver fordelt på fire trippelgraver (12 

individ, og et barn) og syv dobbelgraver (14 individ) 

(Stylegar 2007:92). Alle elleve fellesgravene er 

flatmarks båtgraver, i ni av de elleve fellesgravene 

er minst et individ funnet med tekstilverktøy. Hvor 

i to av fellesgravene hadde alle gravens individer 

tolkes til å ha tekstilverktøy i personlig tilknytning 

(figur 5.14). Fellesgraver inneholder oftere 

tekstilverktøy, tatt i betraktning antallet fellesgraver 

totalt på Bikjholberget, samtidig som det er relativt 

vanlig i enkelt gravene også.  

Blindheim (1981:91) trekker likheter mellom båtgraver og skipsettinger som parallelle 

gravskikker. Hvor så Anders Andrèn, trekker likhetene videre med billedsteinene reist på 

Gotland, som en mulig parallell gravskikk til båtgravene. Båtgravskikken funnet på 

Bikjholberget spenner seg  fra nordlige Norge, langs den Skandinaviske kysten, til Gotland og 

ved enkelte andre områder, blant annet Hedeby (Andrén 1992:43-45). Bikjholberget har også 

vært tolket som det området hvor handelsfolket har vært begravd, da det forekommer mer 

importgjenstander i disse gravene (Blindheim 1960:60-61).  

 

Nordrekaupang 

De tre gravene fra Nordrekaupang feltet er alle langhauger som utgjør et fåtall av de totalt 25 

kjente langhaugene på gravfeltet. Totalt er det 140 gravhauger ved Nordrekaupang (Stylegar 

2007:69). Langhauger er med sterk tendens tegn på en kvinne grav, og alle langhauger som er 

kjønnet på Kaupang, er kvinnelige eller ukjent (Tsigaridas 1996; Moen 2019:56-57). De tre 

kvinnene som er undersøkt i denne oppgaven, er ikke de eneste kvinnene fra Nordrekaupang 

gravfeltet, men de er eneste som er kjent, har tekstilproduksjonsverktøy med i gravgodset. 

Gravskikken er relativt uniform i mellom disse tre individene, ved at de er kremerte og lagt i 

langhauger vist i tabell 5-1.  

Nordrekaupang blir teoretiser for å være gravfeltet tilknyttet Huseby, en gård som ligger litt 

trukket inn i landet fra Kaupang. Hvor de begravde her har hatt en større relasjon til gården og 

Figur 5.14 Bikjholberget antall individer med 

tekstilverktøy fordelt på enkel-, dobbel- og 

trippelgraver 
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husholdet. Til det som beskrives som en mulig gård til de(n familien) som styrte Kaupang (Skre 

2007c:377). Nordrekaupang gravfelt er av betydelig størrelse og, er estimer til å inneholde nært 

150 graver (figur 5.13) 

 

Lamøya 

Det er relativt få av gravene på Lamøya som er utgravd, se figur 5.13. Gravfeltet består av en 

blanding av ytre gravformer, hauger, langhauger og flatmarksgraver er kjent på området. Med 

forekomster av både kremasjoner og inhumasjoner (Stylegar 2007: 74), og skiller slik fra de to 

andre gravfeltene på Kaupang, undersøkt her. 

 

5.2.4 Kjønn 

Kjønnsbestemmelsen av individene i gravene er gjort ved gjenstander hos alle 22 individer, 

hvor et individ i tillegg er kjønnsbestemt på osteologisk materiale. Fordelingen blir 14 kvinner, 

hvor 13 er kjønnet på skålspenner in situ, og et individ i tillegg er osteologisk kjønnet Det er 

seks menn, som alle er kjønnet på våpenfunn (Blindheim og Heyerdahl-Larsen 1995:22-26, 29, 

49, 61-22; Blindheim et al. 1981:207). I utgangspunktet har jeg valgt å la kjønnet være slik det 

er definer i publikasjonen fra utgravningen (Blindheim og Heyerdahl-Larsen 1995; Blindheim 

et al. 1981). Denne kjønnsbestemmelsen er ikke uproblematisk. Med det utgangspunkt at 

skålspenner, og spesielt skålspennesett in situ er en del av den kvinnelige klesdrakten, har jeg 
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her gått ut ifra at denne forekomsten sjeldent vil forekomme hos menn. Jeg har allikevel valgt 

å gjøre noen endringer av kjønnsbestemmelse, fra Blindheims bemerkninger.  

Graven Ka. 14, som jeg har valgt å kjønnsbestemme fra ukjent til kvinne på grunnlag av 

begravelse i langhaug som et relativt sikkert kvinnelig markør, som begrunnet ovenfor. Det 

motsatte er gjort med Ka. 299 som er kjønnsdefinert som kvinner, basert på perler, spesielt når 

graven er sterkt forstyret. Ka. 218 er definer som kvinner basert utelukkende på tekstilverktøy 

(Blindheim og Heyerdahl-Larsen 1995:26-28, 51-52). Ka. 299 og Ka. 218 har jeg valgt å sette 

til ukjent kjønn, da antagelsen at en grav kan gis kjønn kvinne bare på grunnlag av tekstilverktøy 

alene, slik Dommasnes (2008:90); Solberg (2003:235) viser til, er for svakt. Med den anselige 

andelen menn som er gravlagt med tekstilverktøy på gravfeltene ved Kaupang alene (figur 

5.15), men også eller i landet (Petersen 1951:308). Dette utgjør totalt tre individ som har ukjent 

kjønn. 

 

Menn 

fem av seks mannsgraver er å finne i fellesgravene på Bikjholberget, hvor den siste er Ka. 321, 

og er en flat inhumasjonsgrav uten gravgjemme og uten flere individer, også fra Bikjholberget. 

Det er her en tydelig tendens til at menn som er relatert til tekstilverktøy, alle med, et unntak, 

forekommer i felles båtgraver, og alle på Bikjholberget (Tabell 4-5). Analysene viser dermed 

at det ikke er kjent mannsgraver med tekstilverktøy fra andre gravformer eller gravfelt blant 

Kaupanggravfeltene. Fordi om det fra, for eksempel Nordrekaupang gravfelt, som 

størrelsesmessig er representativt i antall utgravningene, med Bikjholberget (Figur 2-13). Hvor 

det er Nordrekaupang feltet, er flere mannsgraver (Stylegar 2007), har ingen av disse kommet 

opp med tekstilproduksjonsverktøy så langt, fordi om menn og tekstilproduksjonsverktøy ikke 

er et ukjent fenomen. 

 

Kvinner og ukjent 

Det er betydelig større variasjon blant kvinnene, men også her er det en tendens til at flere er 

begravd i fellesgravene på Bikjholberget. Med hele seks fellesbegravelser mot åtte som er 

enkeltbegravelse (figur 5.16). Av de åtte, er tre gravlagt på Nordrekaupang i langhauger, og to 

på Lamøya i forskjellige gravskikker, slik at man da står igjen med tre enkelt begravelser av 

kvinner på Bikjholberget også begravd i båt (tabell 5-1 og figur 5.16).  
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Av de få med ukjent kjønn, er to begravd i enkelt graver og en i en trippelgrav, ved 

Bikjholberget. Disse skiller seg ikke ut fra de kjønnede gravene på noen annen måte, en 

usikkerhet rundt kjønn. 

 

5.2.5 Gravgodset generelt, mer enn bare tekstilproduksjonsverktøy i graven 

Undersøkelsene av gravgodset er gjort for å få en forståelse om det i tillegg til 

tekstilproduksjonsverktøy, er andre forskjeller og likheter hos individene som belyser sider ved 

den sosiale identiteten, andre sider enn tekstilproduksjonsverktøy og gravskikk. 

  

Gravgods og gravskikk 

Det er mulig å skjelne en forskjell mellom gravfeltene hva angår gravgodskategorier som følger 

med individene i graven. Hvor Nordrekaupangs tre graver skiller seg ut ved at gravgodset i 

gravene er meget likt, alle tre gravene inneholder tekstilproduksjonsverktøy, hesteutstyr og 

smykker, mens to også inneholder våpen og jordbruksutstyr. Disse tre graven fra 

nordrekaupang, oppfattes som jevnere i innhold, enn hva gravene fra Bikjholberget og Lamøya, 

gjør i forhold til mengde gravgods i gravene (figur 5.17).  

Figur 5.17 Gravgodskategorier, vis for hvert individ, merket med Ka. nr., og gravfelt (BH - Bikjholberget, NK- Nordrekaupang 

og Lam - Lamøya) 
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Bikjholbergets gravgodskategorier er også relativt ulike. Det er større forekomster av smykker, 

våpen og husholdsartikler, sammen med tekstilverktøyet. Men ellers er det større variasjoner 

mellom hvilket annet gravgods som forekommer. Noen graver er innholdsrike, og noen er mer 

funnfattige ut fra. Gravene Ka. 210 og 218 fra Lamøya, varierer mest i mengde og type 

gravgods, men dette kan komme av det lave utvalget graver fra Lamøya (figur 5.17). De 

begravde individene med tekstilverktøy er godt spred hva angår mengde gravgods, når det ikke 

er tatt høyde for eksklusivitet eller importvarer blant det enkelte gravgodset. 

 

Gravgods og kjønn 

Det er en sterk korrelasjon mellom tekstilproduksjonsverktøy og skålspenner, dette er en 

naturlig konsekvens av at alle de kvinnelige gravene er kjønnet på tilstedeværelsen av 

skålspenner in situ. Det samme gjelder forholdet mellom menn og våpen, da våpen brukes som 

indikator på mannliggrav. Det som skiller seg ut er at et større antall kvinner også har våpen 

blant gravgodset, hvor fem av de 13 kvinnene har kombinasjonen våpen og tekstilverktøy. 

Mennene har fortsatt flere våpen i gravgodset enn hva kvinnene har ifølge figur 5.18. Husholds 

artikler forekommer hos begge kjønn i nesten alle tilfeller, dette kan også komme av det brede 

kategoriseringen av hva som defineres som husholdningsartikler som definert i metoden  

Figur 5.18 Gravgodskategorier og mengde, sortert etter kjønn. (Hesten i grav 294, 295 og 296, er den samme hesten) 
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Hesteutstyr forekommer med unntak av et tilfelle bare hos kvinner, hvor fem av 13 kvinner har 

hesteutstyr i graven. Den ene mannsgraven med hesteutstyr er trippelgraven Ka. 294-6, hvor 

det kan diskuteres om hesten og utstyret tilhører det enkelte individ eller graven i sin helhet, 

som også inneholder to kvinner.  Jordbruksutstyr forekommer i ni graver, og kan anses som 

vanlig i denne sammenhengen, uten at det skiller seg merkbart ut (figur 5.18).  

Handelsutstyr er registrert i bare en grav. Mans graven Ka. 301, Blindheim (1995: 29-30), 

bemerker at det er usikkert om vektloddet faktisk tilhører graven, da den er funnet et stykke 

utenfor resten av gravgodset. Uansett om dette er tilfellet eller ikke, er det ikke de samme 

individene som har fått verktøy for tekstilproduksjon, som har fått med gjenstander knyttet 

direkte til handel. Det er stor variasjon, men også likheter blant gravgodset hvert individ har 

fått med seg, den skjeve fordelingen av antall menn og kvinner, eller ukjent kjønn, gjør at 

tendensene mellom gravgodskategoriene fordelt mellom kjønnene som blir fremhevet, lett kan 

bli skjeve. 

 

Gravgods og datering 

Våpen er også noe det dukker opp mer av blant tekstilverktøy graver fra 900-tallet og utover, 

med bare et par tilfeller fra 800-tallet. Som vist ovenfor, er våpen oftest assosiert med menn i 
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analysen, men flere kvinner er også funnet med våpen. Uansett kjønn, er hoved vekten av våpen, 

å finne i den senere perioden. Hester og hesteutstyr dukker også opp 900-tallet, mens jordbruks 

utstyret er med fra midten av 800-tallet (figur 5.19).  

At det er flere kategorier som dukker opp etter hvert henger også sammen med at gravene bli 

mer innholdsrike med de senere dateringene fra 900-tallet. Fra å inneholde bare noen få funn, 

gjerne ikke mer enn åtte funn enheter, til at flere graver inneholder godt over ti enheter per 

individ, men fortsatt med unntak (figur 5.19).  

 

5.3 Analyse av tekstilproduksjonsverktøyet i gravene 

I dette kapitlet, vil jeg undersøke tekstilverktøy som er funnet i gravene, og da ut fra hvilken 

produsert kvalitet av tråd og tekstil som verktøyet representere gjennom type materiale, form 

og størrelse. Jeg vil også undersøke om det er noen tendenser for utvalget av noen typer av 

spinnehjul og vevsverd over andre typer. Til slutt vil jeg undersøke tekstilverktøyets plassering 

i graven og hvordan alle disse faktorene, kan være med på å belyse deler av den sosiale 

identiteten hos individ begravd med verktøy for tekstilproduksjon. 

Figur 5.20 Ni av spinnehjulene fra gravene. Øverste rekke fra venstre Ka. 250, Ka. 310, Ka.268. Midterst rekke fra venstre Ka. 306, 

Ka. 265, Ka. 295. Nederst rekke fra venstre Ka.303, Ka.218, Ka.295. Bilde: Forfatter 
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5.3.1 Spinnehjul fra gravene 

 

Tabell 5-2 Alle kjente spinnehjul fra graver ved Kaupang 800-950 e.kr. N=14. Informasjon i kursiv, er hentet fra publikasjonene 

(Blindheim og Heyerdahl-Larsen 1995; Blindheim et al. 1981, se appendiks for sidetall). 
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265 
Stein F Kvinne Bikjholberget 57 42 19 

303 
Kleber E Kvinne Bikjholberget 12 8 6 

268 
Kleber F Kvinne Bikjholberget 20 32 9 

310 
Kleber F Kvinne Bikjholberget 13 26 12 

250 
Kleber F Kvinne Bikjholberget 38 36 18 

321 
Stein G Mann Bikjholberget 18 28 18 

301 
Kleber - Mann Bikjholberget - 34 - 

295 
Kleber G Mann Bikjholberget 38 40 18 

295 
Leire A Mann Bikjholberget 16 38 12 

299 
Stein (Jet) - Ukjent Bikjholberget - - - 

306 
Stein Fragment Ukjent Bikjholberget - 36 - 

218 
Leire - Ukjent Lamøya - 25 13 

003 
Stein - Kvinne Nordrekaupang - 34 - 

016 
Leire - Kvinne Nordrekaupang - - - 
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Øye har gjort noen undersøkelser av spinnehjulene fra gravene, blant annet formen av 

spinnehjulene (2011:349, fig 13.3). I min analyse av formen på spinnehjulene viser det seg at 

vi har kommet fram til noe forskjellige resultater, ut fra de samme definisjonene. Fordi om jeg 

har brukt Øyes definisjoner, som beskrevet og vist i figur 3.2. De spinnehjulene jeg har definert 

som kategori F, flate med avrundede kanter, beskriver Øye enkelte av de som halvkuler, med 

avrundede kanter. Dette er to kategorier som er kan ligne hverandre, og flere spinnehjul inne 

nødvendigvis er stilrene i forhold til definerings typene brukt. Former som kan gli over i 

hverandre, og det kan være noen forskjeller, men de aller fleste spinnehjul er kategorisert 

likedan. Dette ulikheten kan ha en betydning på sammenligningen av former mellom spinnehjul 

fra gravene og fra handelsplassen, da jeg ikke har gjort egne undersøkelser fra den siste 

konteksten. Jeg har valgt å fortsette med mine egne resultater for gravene, og Øyes resultater 

fra handelsplassen, da det ikke er alt for store forskjeller mellom de spinnehjulene begge har 

undersøkt.  

 

 Vekt, diameter og høyde 

Det finnes informasjon om vekten for 8 av spinnehjulene. Figur 5.21 viser spinnehjul i ulikt 

materiale fordelt etter den målte vekten på spinnehjulet. Mer enn halvparten av spinnehjulene 

veier mellom 10 og 24 gr. Dette er optimalt for produksjon av fin til medium tråd, men er ikke 

så godt egnet for produksjon av den aller fineste trådkvaliteten. De tre spinnehjulene som er 

noe tyngre og veier mer enn 35 gr., har blitt brukt til produksjon av andre typer tråd, som tykkere 

tråd. 

Figur 5.22 viser spinnehjulets materiale 

fordelt etter diameter (mm). Nesten alle 13 

spinnehjulene har medium til medium stor 

størrelse, som vil si en diameter på mellom 

25-44 mm. Kun ett av spinnehjulene som er 

funnet, har liten diameter, mellom fem til ni 

mm.  

Høyden er målt på ti av spinnehjulene, og 

variere mellom 6 og 19 mm. Som det 

fremgår av figur 5.23 finnes spinnehjul av 

kleber i de to laveste høydeintervallene, Figur 5.21 Materiale fordelt på vekt, i 5 gr. intervaller N= 8 
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mens spinnehjul av stein finnes kun i den høyeste høyden og leire forekommer i midterste 

høydeintervallet. 

Variasjonene mellom vekt, diameter og høyde, viser at spinnehjulene er fra små til medium. De 

aller fleste spinnehjul som har blitt målt, er brukt til produksjonen av fin til medium trådkvalitet. 

Bare tre spinnehjul var for produksjonen av medium til tykkere tråd.  

Det er kun i en av gravene, det er funnet mer enn et spinnehjul. I nærheten av mannen i Ka. 295 

er det funnet to spinnehjul, som er blant de største og mest ødelagte spinnehjulene som er funnet 

på gravfeltet, se figur 5.20 og tabell 5-2.  

 

Form og materiale 

e fleste spinnehjulene funnet i gravkontekster 

på Kaupang, er laget av harde materialer som 

kleber og stein. Av mykere formbare materialer 

er det funnet kun tre spinnehjul av leire. På 

gravfeltet viser figur 5.24, at det er størst 

utbredelse av spinnehjul i harde materialer. 

Høy temperatur ved kremasjon, kan ha 

betydning for dette, men ettersom to av tre 

spinnehjul av leire er funnet i kremasjonsgraver 

(Ka. 003 og Ka. 016), virker det ikke som 
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Figur 5.24 Antall spinnehjul fordelt på materiale.  N=14 

Figur 5.23 Materiale fordelt på diameter, i 5 mm intervaller 
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Figur 5.22 Materiale fordelt på høyde, intervaller på 5 mm. 

N=10 

0

1

2

3

4

5

5-9 10-14 15-19

an
ta

ll

Kleber Bergart Leire Totalt



 Hanna Antonie Wigen 

70 

 

gravskikk, har større betydning for 

materialforedlingen av spinnehjul. Et 

annet materiale som heller ikke er å 

gjenfinne blant spinnehjulene fra 

gravkontekster, er bly. Ut fra figur 5.25 er 

det flest spinnehjul som har flat form, med 

noen få spinnehjul av de andre formene.  

 

 

 

Kjønn 

Det er syv kvinner, tre menn og tre individ med ukjent kjønn, som alle har fått med seg 

spinnehjul i graven ved Kaupangsgravfeltene i løpet av perioden 800-950 e.kr. Mannsgraven 

Ka. 295 er den eneste graven, som har flere enn et spinnehjul. Det er relativt mange menn som 

har fått med seg spinnehjul, dersom man tar 

utgangspunkt i gravene hvor kjønn er kjent. 

Dette er spesielt, ettersom det er funnet 

tekstilverktøy kun i noen få av de totale antall 

gravene på gravfeltene ved Kaupang  

Ved å undersøke sammenhengen mellom form 

og materiale, er det noen tendenser mot at flate 

spinnehjul av kleber er foretrukket, spesielt av 

kvinner gravlagt på Bikjholberget gravfelt, se 

tabell 5-2. Men det er en større variasjon, og 

ingen tydelig tendenser, når det gjelder 

forholdet mellom spinnehjulets form og 

materiale. Det er heller ingen tendenser ved 

gravfeltene Lamøya og Nordrekaupang, hvor 

alle er kvinner, i henhold til tabell 5-2.  
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Figur 5.26 Antall individer med spinnehjul i graven 

fordelt på kjønn N=13 

Figur 5.25 Materiale av spinnehjul fordelt på form, her er også 

inkludert de spinnehjul hvor materiale, men ikke form er kjent 
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Dateringer 

Målene på hvert enkelt spinnehjul er 

sammenstilt med dateringen av graven, som 

spinnehjulet ble funnet i figur 5.28. Figuren 

viser at det ikke er noen entydige tendenser til 

endring, når det gjelder høyde, vekt eller 

diameter på spinnehjulene, gjennom de 150 

årene som gravene er datert til. Men det er en 

tendensen til at kleber og stein, ble brukt til å 

produsere spinnehjul før 850 e.kr., da de tre 

spinnehjulene i leire først forekommer i graver 

(Ka. 016, 218 og 295) datert senere enn 850 

e.kr. figur 5.27. Dette kan bety at det kan ha 

vært en liten endring, men kun tre spinnehjul er 

for få til å kunne si med sikkert at det er en reel 

endring.  
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5.3.2 Vevsverd fra gravene 

Tabell 5-3 Vevsverd fra gravene ved Kaupang. Kursiv tekst er fra Blindheim 1981:205 
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255 Jern - - - 17 

Fall, 

skrå Spyd 10 Mann BH 

014 Jern - - - - Fall Spyd   Kvinne NK 

253 Jern 3 27 35 80 Fall Spyd 7  + Kvinne BH 

296 Jern 2 33 56 72 Fall Spyd 4  Kvinne BH 

294 Jern 5 21 44 52 Tange Sverd 5  Kvinne BH 

302 Jern 3 25 29 29 Tange Spyd 4  Mann BH 

 

Kun et av vevsverdene, er registrert ved kremasjonsgravfeltet Nordrekaupang, de resterende 

fem vevsverdene er fordelt på fem individer, og fire graver ved Bikjholberget (Tabell 2-3), 

Vevsverd av jern må regnes som relativt uvanlig gravgods, med så få funn spred over antallet 

graver som er utgravd på Kaupangområdet (Ref. til annet kapitel). Den ene graven som 

inneholder to vevsverd, består av to individ, Ka 294 og 296, hvor begge er kvinner. 

Alle vevsverdene er av jern, uansett om de er utformet som et sverd eller spyd. Fraværet av 

vevsverd i tre og bein, er ikke uventet da det er dårlige bevaringsforhold for tre og bein på 

stedet. Vevsverd i jern kan være omsmidde sverd. Om dette er tilfellet for vevsverdene fra 

Kaupang, har det ikke vært mulig for meg å avgjøre. Dette gjelder spesielt for vevsverdet fra 

Ka. 294, som er sverdformet tabell 5-3.  

Seks vevsverd er et lite sammenligningsgrunnlag å tolke utfra, noen tendenser er det allikevel 

mulig å oppfatte. Fem av individene er begravd på Bikjholberget i båtgraver, og et individ er 

fra langhaugene på Nordrekaupang gravfeltet som vist i tabell 5-3. Hvor det også kommer frem 

at det er to menn og fire kvinner som er begravd med vevsverd. Det er dermed relativt mange 

menn som har fått vevsverd med i graven, i forhold til hvor mange menn og kvinner som har 
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tekstilproduksjonsverktøy generelt i blant gravgodset, og hvor få vevsverd det er funnet som 

gravgods. De to individene Ka. 294 og Ka. 296, som er fra samme grav, har ulik type vevsverd. 

De to formene på vevsverd forekommer derfor samtidig og blant individer som deler grav. 

På grunn av at vevsverdene har vært fragmentert, har det vært vanskelig å anslå lengden på 

vevsverdene. For noen vevsverd ble det målt med total lengde, under utgravning, eller før 

konservering som vist i tabell 5-3. Den estimerte lengden på vevsverdene variere mellom 30 og 

80 cm, hvor tre vevsverd er over 55 cm.  

Det er for få vevsverd til å kunne si noe om utviklingen over tid. Dette ville uansett vært 

utfordrende på grunn av de grove dateringene. Det som kan sies om vevsverd, er at de finnes 

fra starten av.  

 

5.3.3 Nålehus, sakser og glattesteiner 

Tabell 5-4 Nålehus fra gravfeltene. Tekst i kursiv, gjenstanden var ikke tilgjengelig  
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210 bronse - - - -  Lam Kvinne 800 850 

257 jern 1 0,1 7 1 

Ikke full 

lengde BH Mann 900 950 

 

Det er en kvinne og en mann, jern og bronse, fra to forskjellige gravfelt, og sprikende datering 

mellom nålehusenes funn kontekst. Den store variasjonen mellom de to nålehusene, viser at det 

kan være mange ulike grunner for å få med seg nålehus (og nåler) som gravgods, men med så 

få eksemplarer er det er vanskelig å kunne anslå noe nærmere hva som kan være årsak til dette.  

 

5.3.4 Plasseringen av tekstilproduksjonsverktøyet i graven 

En gjennomgang av tekstilverktøyets plassering i graven, se tabell 5-5, viser at det er et fåtall 

av tekstilproduksjonsverktøyene som med sikkerhet kan relateres fysisk, til individet eller til 

annet gravgods. Det er totalt syv individer; Ka. 295, 301, 310, 218, 265, 268 og 285 som har  
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Tabell 5-5 Oversikt over tekstilproduksjonsverktøy i forhold til posisjon av verktøyet til individet. Alle kildene er fra Blindheim 

og Heyerdal-Larsen 1995. (x= ingen info. – = samme individ over) 

Ka. nr. Gjenstand Plassering Andre gjenstander Kropps-stilling Kjønn 

003 spinnehjul x x Kremert Kvinne 

014 vevsverd x x Kremert Kvinne 

016 spinnehjul x x Kremert Kvinne 

016 saks - - -  - 

210 nålehus x x x Kvinne 

218 spinnehjul 
ved kroppen med annet gravgods Liggende Ukjent 

250 spinnehjul x x x Kvinne  

253 vevsverd 

parallelt med (over?)-

kroppen 
x Liggende Kvinne 

255 vevsverd x x x Mann 

257 saks ved overkroppen 
ved sverd Sittende? Mann 

257 saks - - -  - 

257 nålehus x x -  - 

265 spinnehjul 
ved leggen med kniv Liggende Kvinne 

268 spinnehjul 
på/ved underarmen med kniv Liggende Kvinne 

283 vevlodd 
x  x Liggende? Ukjent 

294 vevsverd 
over leggene hank Liggende Kvinne 

295 spinnehjul 
ved overkroppen 

oppå klingen til 

sverd 
Liggende Mann 

295 spinnehjul 
x x -  - 

296 vevsverd 
ved knærne 

en del annet 

gravgods 
Sittende Kvinne 

296 håndrokk 

i båtsiden, unna 

kroppen 
Flere gjenstander - - 

299 spinnehjul 
x x 

Flyttet, gi plass til ny 

begravelse 
Kvinne 

301 spinnehjul 
ved kroppen ved sverd tange Liggende Mann 

302 vevsverd 
x x Liggende Mann 

302 saks x x -  - 

303 spinnehjul 
x x x Kvinne 

306 spinnehjul 
x x Liggende Ukjent 

310 spinnehjul 
ved leggen 

flere små 

gjenstander 
Sittende Kvinne 

321 spinnehjul 
x 

flere små 

gjenstander 
Liggende? Mann 
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angitt plassering av spinnehjul i forhold til kroppen. I Ka. 294 og 253 er plassering av vevsverd 

relatert i forhold til kroppen.  

Alle 22 individ begravd med tekstilproduksjonsverktøy, er listet opp i tabell 5-5. Men ikke alle 

har det vært mulig å undersøke plassering for gjenstandene. Det blir i utgangspunktet for lite 

materiale til å gjøre en sammenligning. Jeg vil uansett fremheve de små tendensene som kan 

oppfattes, uansett hvor uanselig de kan være. 

En sammenligning av posisjonen til tekstilverktøyet, viser at det er en mindre mulighet for at 

det er, være en fast plass, eller posisjon for verktøy til tekstilproduksjon i forhold til individet. 

Det nærmeste som kan sies er at det ligger relativt nært inntil kroppen, der spinnehjul og 

vevsverdene har vært relatert til kroppens posisjon. Imidlertid viser oversikten at hos syv av 

totalt 10 individ, forekommer spinnehjul sammen med andre små gjenstander eller kniver. Det 

kan også være en tett relasjon mellom spinnehjul og sverd i mannsgraver, da det er funnet sverd 

sammen med spinnehjul i to av de totalt tre mannsgravene, se Ka. 295 og 301 (tabell 5-5). 

Spinnehjul, vevsverd og vevlodd, forekommer ikke hos samme individ en eneste gang. Men de 

kan forekomme i samme fellesgrav. Dette er tilfellet med trippelgraven Ka. 294, 295 og 296, 

og i fellesgraven Ka. 301 og 302, hvor et individ har spinnehjul og de(t) andre har vevsverd 

(tabell 5-5). Nålehus, saks og annet tekstilproduksjons verktøy forekommer sammen med andre 

gjenstander. 
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6 Sammenlignende analyse av tekstilproduksjonsverktøyet 

De foregående kapitlene har vist at det er forskjeller i hvilke verktøy for tekstilproduksjon som 

er funnet ved de to kontekstene, handelsplassen og gravene på Kaupang. Dette kapitelet vil se 

nærmere på disse forskjellene. Felles for begge kontekstene, er en større mengde spinnehjul, 

mens det for vevlodd, vevsverd og håndrokken er en tydelig overvekt i en kontekst, og nesten, 

eller helt fraværende i den andre konteksten. Mens nåler, nålehylser, sakser og glattesteiner har 

vært tilstede ved begge kontekstene, vil det ikke bli gjort en større sammenligning av disse her. 

Handelsplassen har i denne teksten, har blitt behandlet som en større homogen kontekst, med 

de generelle tendensene som utgangspunkt. Funn tendenser for verktøy til tekstilproduksjon fra 

andre samtidige handelsplasser vil også inkluderes. Mens for tekstilverktøyet funnet i gravene, 

også er undersøkt nærmere i forhold til gravskikk og gravgods. Dette for å undersøke trekk ved 

gravskikken det er mellom individene, for å kunne finne de individuelle variasjonene. Disse 

kilde blir brukt til å undersøke hvilken del av produksjonen av tekstiler, og noen av de sosiale 

identitetene knyttet til tekstilproduksjonsverktøy i tidlig vikingtid på Kaupang. 

 

6.1 Spinnehjul  

 Spinnehjulene fra handelsplassene har større 

variasjon i vekt, sammenlignet med 

spinnehjulene funnet i gravene. I gravene er det 

de medium lette spinnehjulene som er mest 

vanlig, men med noen få spinnehjul av tyngre 

type. Den vektgruppen som er oftest å finne på 

handelsplassen, er nesten fraværende fra 

gravene slik figuren 6.1 viser. Som nevnt i 

kapittel 3.6.1 er det mulig at handelsplassen, er 

en kontekst hvor spinnehjul kan være mistet, 

slik at de lette spinnehjulene kan være 

overrepresentert. Det store antallet med lette 

spinnehjul fra gravene kan derfor være en enda vanligere forekomst, sammenlignet med 

handelsplassen. 

Figur 6.1 Vekt i prosentpoeng i forhold til kontekst 
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Materialet som er brukt i produksjonen av 

spinnehjulene fra handelsplassen og gravene, 

er noe ulikt. Bly er ikke å finne i noen av 

gravene, men har vært et vanlig materiale for 

spinnehjul ved handelsplassen. Det motsatte 

er tilfellet for bruken av stein, der dette 

materialet er sjeldent på handelsplassen, men 

er vanlig for spinnehjul fra gravene som vist i 

figur 6.2. Når det gjelder materialene kleber 

og leire er de relativt likt fordelt mellom 

handelsplassen og gravene, men for gravene 

er det lettere spinnehjulene hovedsakelig av 

stein og kleber, et materiale som tyngre en leire. Det var ikke det letteste spinnehjulet som var 

lagt ned i graven. Materialet kombinert med vekten er derfor et viktig punkt. På handelsplassen 

ble det funnet en stor mengde med spinnehjul, hvor de fleste var laget av leire. Til tross for at 

det er få spinnehjul av leire fra gravene, viser den prosentvise sammenligning i figur 6.2, at det 

er liten forskjell mellom de to kontekstene. Det er spinnehjul laget av hardere materialer, som 

karves eller kuttes, som er det vanligste å finne i gravene. Mens det ved handelsplassen, er 

materialer som formes for hånd eller ved støpning som er mest vanlig, som kommentert i 

kapittel 5.1.1 og 5.3.1.  

 Formen på spinnehjul varierer også mellom 

handelsplassen og gravene. Figur 6.3 viser at 

flate/ disk formete spinnehjul er vanlig blant 

funnene fra handelsplassen, og  vanligste blant 

de undersøkte spinnehjulene fra gravene. De 

konkave og halvkuleformede er vanlig fra 

handelsplassen, men er nesten fraværende fra 

gravene. Kuleformede spinnehjul er generelt 

mindre vanlig, men forekommer både i 

gravene og handelsplassen. Den store 

andelene ukjente former fra gravene, er de 

spinnehjulene som ikke var tilgjengelig for 

undersøkelser, eller var for fragmentert til å 
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Figur 6.2 Materiale i prosentpoeng i forhold til kontekst 

Figur 6.3 Form i prosentpoeng i forhold til kontekst 
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kunne defineres med sikkerhet, grafen kan derfor endre seg betydlig hvis alle disse hadde kjent 

form. Formen på spinnehul i gravene er i større grad uniform, mens de fra handelsplassen, som 

tendens hovedsakelig forekommer i tre forskjellige former. Ikke alle typer spinnehjul har blitt 

valgt som gravgods. Dette tyder på at noen kriterier for utvelgese har vært tilstede, men at disse 

ikke bare baserer seg på form og materiale, da det fortsatt er en større variasjon også. 

Den store forskjellen vist gjennom valg av hvilke typer spinnehjul som er med i graven, 

sammenlignet med hvilke spinnehjul som brukes på handelsplassen, belyser vider de mulige 

kvalitetene av trådproduksjon som har foregått. De kvalitetene av tråd som spinnehjulene fra 

gravene representerer, samsvarer med kun en av de tre tendensene som er funnet på 

handelsplassen. Spinnehjulene fra gravene er i hovedsak de lettere spinnehjulene, som brukes 

til å spinne fin til medium trådkvalitet, og formen viser at det også kan være en litt hardere 

spunnet tråd som er representert ved spinnehjulene her. De få tyngre spinnehjulene funnet i 

gravene kan brukes til medium tykk til tykk tråd, av medium spunnet tråd. Det er dermed en 

annen type produksjon som representeres fra gravfeltet enn hva som er representert fra 

handelsplassen. De fleste spinnehjulene fra gravene viser til en trådkvalitet som er optimal til 

tynn renningstråd eller til brodering. Ut fra at det er et begrenset utvalg av typer spinnehjul blant 

gravgodset, er det beviste valg som ligger bak utvelgelsen av type gravgods, ikke alle typer 

spinnehjul har vært egnet som gravgods. 

Det er mulig å skille mellom de spinnehjulene som kan tolkes som masseproduserte, slik det er 

gjort ved Birka. Hvor noen spinnehjul av leire, er relativt uniforme i form og vekt, og kan være 

laget av en håndtverker som arbeiet med leire (Andersson 2003:100). Jeg mener at dette også 

kan være tilfellet for spinnehjul av leire i konkav form ved Kaupang, enten de er produsert 

lokalt, eller som handlesvare fra andre steder. Den lokale smedproduksjonen på Kaupang  

(Pedersen 2015:55), viser at spinnnehjul av bly, kunne ha blitt produsert av disse håndverkerne. 

Håndverkere som har det rette verktøyet for arbeidet, og ikke av hver enkelt privatperson. De 

masseproduserte, er de som er lett å produsere, og kan ha vært lettere tilgjenglig på 

handelsplassen. Dette er som vist ovenfor ikke alle typene spinnehjul fra handelsplassen, og det 

forekommer variasjoner innen form, materiale og vekt, som viser til en stor variasjon av 

muligheter. 

Spinnehjulene fra gravene virker fortsatt å være ikke å være like standariserte som en dela av 

de fra handlesplassen, tiltross for likhetene som nevnt ovenfor, er disse spinnehjulene 

forskjellige. En mulighet for denne variasjonen, er at disse er hjemme, eller på annet vis egen 

produserte spinnehjul, eller en personlig eiendel. Spinnehjulene valgt ut til gravgods, er 
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spinnehjul som er bevist valgt, og ved å være en del av gravgodset, er med på å forme deler av  

den dødes identitet. 

At det er bare en del av identiteten som er representert ved spinnehjul kommer blant annet frem 

ved at ikke alle, som får en synlig grav, er begravd med lik gravskikk, eller likt gravgods. Det 

er en forskjell mellom de ulike gravfeltene. De aller fleste individene begravd med verktøy 

brukt i tråd og tekstilproduksjon, kommer fra båtgravfeltet på Bikjholberget, og noen få fra 

langhaugene på Nordrekaupangsfeltet. I kapittel 5.2.3 viser gjennomgangen av estimerte antall 

graver, og utgravde graver ved de to gravfltene, Nordrekaupang og Bikjholberget i 

utgangspunktet som sammenlignbare. Når dette er nevnt vil jeg alikevell bemerke hvor betydlig 

forskjell i antall graver med spinnehjul det er fra hvert felt, og jeg menerer at denne 

sammenligning ikke skal forkasetes helt. Med et stort antall graver med spinnehjul på 

Bikjholberget, mot antallet på Nordrekaupang og lamøya feltene, er det noe ved Bikjholberget 

og gravskikken oftest brukt her, som oftere sammenfaller med funn av spinnehjul. Forskjellene 

viser at ikke alle som er begravd med tekstilproduksjonsverktøy, trenger å være fra den samme 

sosiale gruppen. 

Det store antallet fellesgraver som er blant graver med tekstilproduksjonsverktøy, og da spesielt 

spinnehjul (figur 5.14) skal nok heller kobles mot den aktuelle gravskikken brukt på 

Bikjholberget. Hvor det ikke er relasjonen mellom tekstilproduksjonsvektøy og fellesgraver, 

som er avgjørende for sammen fallet av tendensen. Det fårekommer mange andre graver med 

felles begravelser, uten at det er tekstilproduksjonsverktøy i disse. Det er også i den samme 

gravskikken de fleste, individene tolket som men, har spinnehjul. Fordi om det ikke er en helt 

uvanlig forekomst med spinnehjul i mansgraver ellers i landet, er det for Kaupang spesielt 

denne gravskikken hvor denne kombinasjonen forekommer oftere. 

Spinnehjul er å finne i graver som inneholder gravgods spenner seg fra noen få gjenstander, 

opp til graver med en god del variert gravgods, som vist i figur 5.17-19. Med utgagnspunktet, 

at det hovedsakelig er eliten som har fått et synlig gravgjemme i vikingtid, er det også i de 

mindre innholdsrike gravene personer av en vis sosial status, som har fått spinnehjul med seg i 

graven.  

Kronologisk er det vanskelig å sammenligne på grunnlag av de grove dateringene for begge 

kontekstene. Det som er kjent er at spinnehjul er å finne blant de eldre gravene med kjent 

datering til tidlig 800-tall. Muligens fra den tidligste fasen av den midlertidig bebygelse, men 

med større sikkerhet fra den faste bosetningsfasen av handelsplassens fra 830/840 e.kr  
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Hvordan spinnehjulene er plassert i graven, i forhold til den fysiske kroppen eller anet gravgods, 

undersøkt i kapittel 5.3.4, har generelt vist seg å være vanskelig å tolke. Det er en mulighet for 

at det finnes en liten tendens, i det veldig begrenset materiele. Hos menn gravlagt med både 

sverd, og spinnehjuln, er spinnehulet i fysisk, eller i nær fysisk relasjon med sverdet. Hvor 

sverdet har ligget nært ved kroppen deres. Hvor mannen Ka. 295, i trippelgraven Ka. 294-296, 

har hatt et av de to spinnehjulene, plasert direkte oppå hjaltet til sverdet. For de kvinnelige 

gravene, hvor det lot seg undersøke plasseringen av spinnehjulet, er det en mer gennerel 

tendens, til at spinnehjulet ofte ligger sammen med andre vanlige gjenstander, som kniver. 

Denne mulige variasjonen kan være en forskjell i hvorfor spinnehulet var en del av gravgodset 

mellom kjønnen. En forskjell som også kan ha innvirkning på hvor, fysisk eller i rekkefølgen 

av begravelsens nedlegelser spinnehjulet ble nedlagt. 

Utfordringene i denne formen for analyser ved Kaupang, kommer av dårlige bevaringsforhold, 

og variasjon i dokumentasjon om plassering ikke er helt optimal. En liten sammenligning med 

en båtbegravelse datert tidlig 800-tallet, av det som tolkes til kvinne, på grunlag av tre 

skålspenner ved brystregionen, fra Hillesøy i Troms. Hvor skjelet og spinnehjul ligger in situ 

kan demonstrere mulig tolkning for plasering av spinnehjul, ved mer optimale bevaringsforhold 

av skjelletet, og fyllmasse av skjellsand, mot det organiske nedbrutte materialet av båt og annet 

trevirke. I denne graven har også spinnehjulet ligget i nærheten av andre gjenstander som kam 

og flinstål. Har det vært mulig å skille disse gjenstandens relasjoner til hverandre, i strukturen. 

Hvor kam og ildstål muligens har ligget i en beholder, har spinnehjulet hatt skjelsand både over 

og under seg, og ikke vært plasert i den samme beholderen. Ut fra plaseringen av den dødes 

høyre hånd, og spinnehjulet, er det tolket som en mulighet at teinen til spinnehjulet har ligget i 

den dødes hånd (Niemi 2020:53-54). Det er flere sterke fellestrekk mellom gravene fra Kaupang 

og graven fra Hillesøy, dette eksemplet er ment for å vise en mulighet for tolkning ut fra 

plaseringen av gjenstander og skjellet. En mulighet som ikke er tilstede på samme måte i 

materialet fra Kaupang, eksemplet er derfor ikke ment som et fasit svar, for det samme 

materialet fra Kaupang.  

 

6.2 Vevlodd 

Det er funnet et enkelt vevlodd i grav Ka. 283, som bemerket før, har dette vevloddet har ikke 

vært tilgjengelig for undersøkelse. Vevlodd fra gravkontekster er ikke uvanlig i norsk kontekst, 

men det er regionale forskjeller, hvor Sogn og Fjordane, og Hordaland, er regioner hvor det 
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oftest forekommer vevlodd i graver fra vikingtid. I andre fylker i landet, viser Petersens 

(1951:297) gjennomgang, at det ikke var mer enn en til fire graver med vevlodd, hvor flere av 

disse var lokalisert nær Sogn og Fjordane, og Hordaland. Bruken av vevlodd som gravgods kan 

derfor beskrives som en regional tradisjon. Det er fortsatt noen feilmarginer som kan 

forekomme, ved at ikke alle eldre amatørutgravninger ville nødvendig vis ha brydd seg om å 

samle inn vevlodd for så å levere disse til museet. De fleste gravene med vevlodd, inneholder 

fra et til tre vevlodd, mens i noen få tilfeller er det funnet fra 20 til over 50 vevlodd (Martinsen 

2017:25-27; Petersen 1951:295), i en enkelt grav. Vevloddene forekommer sjeldent som et 

komplett sett for en hel vev. Et enkelt vevlodd kan ha fungert som en representasjon for en 

komplett vev, eller som assosiasjon med en annen betydning. 

Kvinnen i grav Ka 283 som har fått med seg vevloddet i graven, er en av få fra Bikjholberget 

gravfelt som ikke ligger begravd i en båtgrav, og som heller ikke har en større mengde gravgods. 

Graven skiller seg derfor ut fra den dominerende gravskikken med båtgraver. Selv om kvinnen 

ikke har fått med seg en større mengde gravgods, inneholder graven hennes blant annet 

endebeslaget til et drikkehorn. Drikkehorn blir i noen kontekster tolket som et symbol på at 

kvinnen, med stor sannsynlig har hatt høy sosial status, med ansvar for festligheter med 

servering av mat og drikke. En tradisjon med paralleller i anglosaksisk område fra det 6 

århundre (Speake 2019:200).  

I Petersen (1951:298) liste over vevlodd i leire, finnes de fleste i Vestfold, og området nærmest 

Kaupang, og da ikke som funn fra graver. Med den store forekomsten, og den lokale 

produksjonen av vevlodd i leire ved handelsplassen som beskrevet i kapittel 5.1.2, trer det frem 

et mønster for en regional avgrensing for bruk av leire til produksjonen av vevlodd for området 

rundt Kaupang. Dette er områder som ansees å ha mer direkte kontakt til sørlige og østlige deler 

av Skandinavia, og de andre kjente handelsplassene i tidlig vikingtid (Øye 2011:355). Kaupang, 

Birka og Hedebys forekomster av vevlodd er alle hovedsakelig av leire (Andersson 

2003:80,122; Øye 2011:367). Vevloddene viser en mulig større påvirkning fra andre 

handelsplasser, noe som ikke er så tydelig for andre regioner i Norge, samtidig som det er et 

innslag av mer lokale materialer og former for vevlodd. 

Funn av spesielt helevevlodd av leire ved handelsplassen, viser at de kan være etterlatt, fordi 

det var forventet å fortsette produksjonen ved en senere anledning. Det kan også bety at 

vevloddene ikke var av betydelig verdi, slik at de kunne etterlates på stedet (Schiffer 1987:91). 

Det samme gjelder produksjonen av vevlodd som ligger etterlatt klar for brenning. 
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Vevlodd laget i leire, har den fordelen at det er enkelt å lage et helt sett med vevlodd i samme 

vekt (Hoffmann 1974:21; Mårtenssen et al. 2009). Funnene av vevlodd på handelsplassen viser 

at det har vært produsert et vidt spenn av vevloddtyngder på stedet. Med flere vevere som har 

tilgang på likt utstyr, vevlodd av lik vekt og bredde, er det større mulighet for å oppnå den 

samme kvaliteten på tekstilet. Prosessen med standardisering ledder til at det på Island fra høy 

og senmiddelalder finnes flere spesifiserte kvaliteter av tekstil, innenfor betegnelsen vadmel.  

Vadmel blir brukt som handelsvare og lovlig betalingsmiddel. De samme vadmels kvalitetene 

er dokumentert produksjon av tilbake til tidlig vikingtid (Øye 2016b:248-249).  

Tekstiler har vert ressurskrevende å lage, samtidig som det har vært etterspørsel for mer enn 

bare hjemme produksjon av klær og andre nødvendigheter. Seilduk kvalitet har vert en slik 

kvalitet, hvor etterspørselen har fulgt introduksjonen av seilskip ved inngangen til vikingtiden 

(Andersson 2003:151; Øye 2016b:249). Som videre kunne ha endret på behovet for tilgang på 

produksjon av jevnere kvaliteter tekstil. Det betyr ikke at det nødvendigvis har vært produksjon 

av hele seil, men i det minste ville en større havn, ha etterspørsel for å produsere nok seilkvalitet 

tekstil til ekstra seilduk for lapping av seil. Hvor en standardisering av vevloddene, og relativt 

lett tilgjengelige like vevlodd har gjort denne prosessen enklere. Flere av veverne ved 

Kaupangen har muligens vært knyttet til en mer systematisert produksjon.  

Det er tydelige forskjeller mellom den standardiserte produksjonene av vevlodd som er å 

gjenfinne på handelsplassen, mot vevlodd generelt fra gravene. Det virker som om vevloddene 

i gravene i større grad er de som er hjemmelaget, og ikke de mer standardiserte vevloddene Det 

hersker da fortsatt usikkerhet rundt vevloddet fra grav Ka. 283, siden det ikke har vært mulig å 

diskutere denne spesifikt. De generelle tolkningen kan fortsatt gi en ide om flere av de sosiale 

identiteten rundt hvem som har fått med seg vevlodd i graven.  

 

6.3 Vevsverd 

Situasjonen med funnene av vevsverd er motsatt av vevloddene. Et enkelt vevsverd er funnet 

inne på handelsplassen, og seks vevsverd fra gravene beskrevet i kapittel 5.1.2 og 5.3.2. Det 

lave antallet vevsverd funnet inne på handelsplassen er ikke uvanlig i sammenligning med funn 

fra andre handelsplasser. I York er det et vevsverd av jern (Walton Rogers 1997:1753-1754), 

mens verken Hedeby eller Birka har tilsvarende funn (Andersson 2003:90, 127). Hvordan 

vevsverdet inne på handelsplassen har havnet der, hvor det ved utgraving målte 35 cm totalt i 
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flere fragmenter, utenfor en husstruktur, kan best forstås utfra forskjellige muligheter 

deponeringer kan ha foregått. 

Først, og kanskje mest opplagt, er det faktum at et vevsverd har betydelig lavere sjanse for å 

være mistet, og ikke gjenfunnet, på grunn av sin store størrelse. Dette vevsverdet er også lagd 

av jern, et materiale av høyere verdi. Hadde vevsverdet vært mistet er det større sannsynlighet 

for at det ville vært gjort en innsats for å gjenfinne vevsverdet, som burde vært relativt enkelt. 

Det er derfor en større sannsynlighet at vevsverdet enten er rituelt deponert, eller er gjemt for 

senere bruk eller henting.  

Rituell deponering av håndverkeres verktøy og produkter er et kjent fenomen på handelsplassen 

fra før (Pedersen 2009:138-139). Unn Pedersen (2009), undersøker hvordan ritualer og 

handlingsmønster kan oppstå rund et håndverk hvor forsiktighet er høyt verdsatt, i deler av 

produksjons stadiene for metall håndverk. Et sted imellom den reelle praktiserende, og den 

ideelle mytiske håndverkeren. Hvor tabuer mot videre bruk av et verktøy, kan resultere i at det 

ikke lenger er verdien økonomisk, som blir avgjørende for å ofre, eller kvitte seg med en 

gjenstand. Men opprettholdelsen av en verdensforståelse. Bladet på vevsverdet fra 

handelsplassen skal være lettere bøyd. Men siden bøyen bare er konstanter ved røntgen, vil den 

neppe være like utpreget som de store tvistene av bøyninger som ofte forekommer ved, hva 

som tolkes til rituelle drap av våpen (Solberg 2003:76). Rituell destruksjon og deponering kan 

ikke utelukkes, men kan heller ikke med sikkerhet bekreftes, ut fra den begrensede kunnskapen 

tilgjengelig rundt funn situasjonen.  

Det neste alternativet, er at vevsverdet er gjemt unna, for å senere kunne gjenfinnes. Hvor den 

eller de, som har gjemt vevsverdet ikke har hatt mulighet til å hente det, slik at vevsverdet har 

blitt liggende, og etter hvert glemt. Heller ikke dette kan med sikkerhets bekreftes eller 

avkreftes.  Det er lav sannsynlighet vevsverdet har havnet der tilfeldig, og jeg mener det er 

sikrere grunnlag for at det har vært beviste valg involvert i deponeringen. På linje med hvordan 

vevsverdene i gravene har vært en bevist handling. 

Lengden på de tre lengste målbare vevsverdene er over 50 cm. Med forbehold, siden de fleste 

av vevsverdene er sterkt fragmentert, og alle mål er ufullstendig lengder. Vevsverdene holder 

seg innenfor den observerte hypotesen om at standarden på vevsverd i vikingtid ligger mellom 

ca. 60 til 80 cm. En lengde standardisering som videre er lagt frem som en hypotese knyttet til 

en standardisering av bredden på vevde tekstiler (Rabben 2002:).  
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Til tross for benevnelsen vevsverd som har blitt brukt gjennom denne teksten, er tre av de fire 

vevsverdene jeg undersøkte, spydformet. Det samme er kommenter om de to siste vevsverdene 

som er med i analysen. Det er derfor her snakk om fem vevspyd og et vevsverd. Siden alle 

vevsverdene undersøkt fra Kaupang er av jern, er det ikke mulig å undersøke om denne 

tendensen med formtyper kan være annerledes hadde det vært bevart vevsverda av tre og bein. 

Kronologisk er det vanskelig å si noe om den ene typen vevsverd er foretrukket i noen perioder 

over den andre formen. Det som kan bemerkes er at de to form typene har forekommet samtidig, 

da det eneste vevsverdet forekommer i en grav, med et annet vevsverd som er spyd formet. 

Uansett form, vil vevsverd av jern ikke egne seg til finere, og mer delikate vevnadsarbeider.  

Vevsverd generelt egner seg godt til å slå innslaget godt på plass, inn i renningen, i mer solide 

og tette typer vevnader, hvor de av jern skal være ti ganger så effektive for vevnad av seilduk 

kvalitet spesifikt (Andersson 2003:28; Øye 2011:356). For finere arbeid, som billedtepper vil 

en vevkam, blitt brukt for å legge innslaget på plass. Vevsverdet vil derfor kunne være koblet 

til vevnad av tekstiler av ull, lin og andre fibre, til vevnad av spesielt seil, men også klær, åkleder 

og andre tekstiler, og neppe til billedvevnader.  

Det er flere fellestrekk mellom individene som er begravd med vevsverd, som at hele fem av 

sek er begravd på Bikjholberget i båtgraver, at fire av seks er kvinner, og at fire av seks ligger 

i en fellesgrav. Men samtidig er forskjellene muligens enda større. Den ene personen som ikke 

er begravd på Bikjholberget, er en kvinne begravd alene i en langhaug. Mens på Bikjholberget 

er alle gravene båtgraver. I en grav er det to kvinner som har fått med seg et vevsverd hver. I to 

andre graver, er det et av to individer i hver grav, i begge tilfeller er det en mann som har fått 

med seg vevsverd. Men disse to dobbeltgravene er også forskjellige, i den ene graven er det 

andre individet en kvinne, hvor det i den andre graven er det en mann. Det siste individet med 

vevsverd er en kvinne begravd alene, men fortsatt i en båtgrav. Det alle individene har tilfelles 

er at de har relativt rikt utstyrte graver, og de har fått med et vevsverd av jern blant gravgodset. 

Dette er et lite materiale, og enhver nye funn vil derfor kunne påvirke tolkninger betydelig. 

Vevsverdet som en del av gravgodset har vært koblet til en av flere identiteter, et enkelt individ 

har.  

Undersøkelsene av individene i gravene med vevsverd, viser i den kjønnsmessige fordelingen 

en uventet stor andel menn, med to av de totalt seks undersøkte vevsverdene. Vevsverdet er like 

vanlig hos menn som spinnehjulet er, mens blant kvinnene er spinnehjulet en relativt vanlig 

forekomst, og vevsverdene er sjeldnere, som funn i gravene på Kaupang. Vevsverd hos menn 

er derfor relativt ofte å finne hos menn, i forhold til hos kvinner. 
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Argumentet, at begge mennene ligger i en dobbeltgrav, og at vevsverdet ikke trenger å tilhøre 

dette individet, er relevant. Da det bare er den relative plasseringen av gjenstanden til det enkelt 

individet som er utgangspunktet får å mene noe om at gjenstanden tilhører det hvert individet. 

Mens graven Ka. 303 som er et individ, i en av de to nevnte dobbeltgravene, er en dobbeltgrav 

for to menn, begge kjønnet på tilstedeværelsen av våpen, slik at uansett hvilken av individene 

som er gravlagt med vevsverdet, er det tolket som en mann funnet med vevsverd. Det utelukker 

ikke at denne mannen faktisk kan være en kvinne, slik situasjonen skal være med den kvinnelige 

Birka krigeren (Hedenstierna-Jonson et al. 2019) . Skulle dette være tilfellet vil det være et 

unntak i en større tendens, av kjønns indikasjoner basert på gjenstander. Jeg mener det er derfor 

en større sannsynlighet at en mann er begravd med vevsverd, med grunnlag i at det er registrert 

flere tilfeller, hvor rikere mannlige graver inneholder vevsverd (Petersen 1951:293; Rabben 

2002). Øye stiller seg mer usikre til enkelte av vevsverdene som faktiske vevsverd, som betyr 

at alle de vevsverdene hun anser som sikrere, er også de som har vist seg å ligge i kvinne graver 

(Øye 2011:372).  

Den fysiske plasseringen av vevsverdet i graven i forhold til individet, har vært vanskelig å 

fastsette hos de fleste individer, uansett kjønn (kapittel 5.3.4). Det er derfor ikke mulighet for å 

si noe om forskjeller eller likheter. En bemerkning fra Petersen angående en tendens som er 

forskjellig mellom kjønnene hva angår vevsverd, er at mens kvinner kan ha vevskjeer av tre, 

bein og jern, er det i mannsgraver bare registrert vevskjeer av jern (1951:294).  

 

6.4 Håndrokk 

I undersøkelsene fra Kaupang er det funnet bare en håndrokk, denne er fra fellesgraven Ka. 

294-296, nærmest den sittende kvinnen Ka. 296. Fra andre handelsplasser som Hedeby 

(Andersson 2003:126) og York (Walton Rogers 1997:1735), og fra Oseberggraven, er det 

funnet håndrokker, disse har hatt en noe annen utforming en den som er funnet på Kaupang. De 

er av tre med en pinne lignende form, eller flat plate med et håndtak. Graver med håndrokker 

er en sjelden forekomst, men funnet spred rund om i Skandinavia. Tolkningen til håndrokker i 

graven knyttes ofte til en kvinne, som volve og kult utførelse (Gardeła 2016; Heide 2006:296; 

Price 2008b). 

Funn av håndrokker på andre handelsplasser viser at disse har forekommet i en mer praktisk og 

hverdagslig kontekst, for å holde fiber ved spinning. Ved York er det funnet over 200 

spinnehjul, 5 teiner, og 1 håndrokk (Walton Rogers 1997:1731). Fordelingen mellom antallet 
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teiner og håndrokker, som begge er av tre, kan tyde på at håndrokken ikke var like vanlig som 

håndteiner. Dette vil også være naturlig siden spinnehjulene viser at håndteiner er 

spesialtilpasset ønsket tråd kvalitet, mens håndrokken hovedsakelig forekommer i to størrelser, 

kort og lang. Det vil derfor ikke ha vært et like stort behov for flere håndrokker, som det har 

vært for håndteiner. Man må ikke ha en håndrokk for å spinne, men den gjør arbeidet enklere. 

Håndrokkens bruksområde, å holde fibrene fra å krølle seg og lage ugreie, ved spinning. De 

kortere håndrokkene, blir kortere enn noen typer fiber, og vil bli ubehagelig å dra fibre fra, for 

å spinne på håndteinen, uten at de klumper seg eller hånden som holder håndrokken blir i veien 

(Strand 2002:32). Det mest ekstreme tilfellet vil være de lengste, og beste lin fibrene, som lett 

kan bli over halvmeteren lange, mens de kortere håndrokkene kan være nede i halvparten av 

denne lengden.  

Lengden på håndrokken, bør ha en relevans til lengden av fibrene den skal holde, slik at 

rokkehodet trenger være lengre enn fibrene den holder. Den mer moderne hjulrokken, har kan 

ha et rokkehode, men den blir da gjerne omtalt som en linrokk, spesifikt for å spinne lin, og 

ikke ull. Håndrokken fra grav Ka. 296, med sin over 80 cm. lengde vil ifølge denne hypotesen, 

ha egnet seg godt til lin spinning, hvis den var en praktisk bruksgjenstand.  Lin er et fiber som 

er dyrere en ull. Det krever land å dyrke på, og etterarbeidet for produksjonen av fiber er mer 

krevende, en ull (Thomsen 2014). 

Håndrokkens betydning i den sosiale fremstillingen som skjer i graven, er muligens den som er 

vanskeligst å tolke. Med så få håndrokker som er funnet, uansett kontekst, og vanskelighetene 

med å skille mellom håndrokker og andre lignende redskaper. Skaper usikkerhet rundt 

tolkningene. Håndrokker finnes i noen få graver, spred rundt et større geografisk område, hvor 

spesielt de lengre håndrokkene kan være knyttet til spinningen av lin, et dyrebart fiber.  
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7 Tekstilproduksjonsverktøy i historiske kilder 

Verktøy for tekstilproduksjonens betydning i graven er usikkert. Med utgangspunkt i at 

gravgodset har en symbolsk betydning, og ikke er en direkte henvisning til at verktøy 

gjenspeiler den avdødes arbeid, har det vært naturlig å undersøke om spinne- og veveutstyr 

opptrer i historiske kilder, og hva dette verktøyet er knyttet til av symbolikk, representasjon 

eller assosiasjoner som opptrer i skriftlige kilder. Dette for å sammenligne hvordan de historiske 

kildene, og de analyser av det arkeologiske materialet av tekstilproduksjonsverktøy relaterer til 

hverandre. 

3... Dei [kvinnane] gjekk inn i ei kvinnestove… Han [Darradar] gikk bort … og såg inn gjennom ei glugg … og 

der såg han …[kvinnane] hadde satt opp en vev, og der var mannehovud til kljåsteinar og mannetarmar til veft og 

renning, sverd til vevskei og pil til ræl. Dei song nokre vers. 

1. Han varsla mannefall  2. Rend er veven   …     

Den vide veven,   med varme tarmar,   

fra fælslige duken  og hardt er han tøgd  

blodet dryp;   med mannehovud . 

no hæng han oppe  til skaft er bruka 

hærmannsveven,   bloddregne spjut.    

grå av spjut,   jarn er på tein,    

i galgerenninga   piler ti ræl.    

trær dei, møyane,   med sverd skal vi slå   

blodige trådar.   Sigersveven. 

 

Så reiv de veve ned og sleit han sund, … 

 

7.1 Å spinne skjebnens tråd 

Å spinne skjebnen som en tråd, forekommer bare en enkelt gang i sagalitteraturen, selv om det 

mentale bildet om skjebnestråden, har vedvart som en salvfølge frem til vår egen tid. I 

Helgakvida Hundingsbana I vers 3-5, beskrives det hvordan Nornenekommer  og spinner en 

tråd, når Helge fødes. Beskrivelsen av selve tråden er ment å reflekterer livet til Helge 

Hundingsbane. Nornene som skjebens forutsiere eller skapere er ikke ukjent, men at de spinner 

en tråd som symbol på skjebnen er bare kjent fra dette ene kvadet. Denne symbolikken er i 

stedet kjent fra klassiske verker, og Moiraiene, som tilsvarer de norønne Nornene, sammen med 

den sene dateringen av Helgeskvida, blir denne symbolikken ansett til å være av klassisk 

påvirkning, i en periode med flere kirkelærde skribenter (Bek-Pedersen 2007:3-5; Heide 

2006:257; Norrman 2008:25-26). Bek-Pedersen inkluderer delvis også slutten av Reginsmål 

                                                 
3 Darradarljod i Njåls saga, utvalgte element.  
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vers 14, «…- örlögsímu», som kan bety lagnad, eller også livstråd (Heide 2006:257), men denne 

tolkningen diskuteres ikke nærmere. 

I Rigstula vers 14-15, kommer Heimdall frem til huset hvor de frie bøndene bor. Versene 

beskriver hvilket arbeid det er husfruen og husbonden sitter med. Husfruen arbeider med 

håndrokken, og dermed også indirekte spinning, mens mannen sitter å former ut en del av en 

vev, ut  fra et treemne. Diktet blir tolket som en forklaring på det sosial hierarkiet og kjønnroller 

i vikingtid og middelalder. Hvor kvinnens arbeid var å spinne og veve, på veven mannen lager 

(Norrman 2008:38-40). Seidkona i Vatnsdæla saga ble satt opp i høyden når hun skulle seide, 

på samme måte som at spinning kan gjøres fra en seidhjellar. Seidhjallar blir av Heide forklart 

som et høyt sted å spinne fra, hvor tråden kan spinnes betydelig lenger før den behøver å tvindes 

opp på teinen. Seidhjellar blir da det samme som et høyt sted å spinne fra (2006:253) se også 

for etmylogisk tolkning mellom ordet seid som gand, og seid som spinne eller dreie  s 239-240). 

Seidkonen blir muligens slik satt i en posisjon som egner seg til spinning, enten som spinning, 

eller som seid. Det siste eksemplet med spinning jeg vil ta med her, er fra Læxdalasaga.  Mens 

Gudrun er hjemme og spinner, er Bolli, mannen hennes ute å dreper Kjetil (den mannen Gudrun 

egentlig vil ha). Gudruns svar på mannen handlinger, setter spinningen hennes på lik linje med 

Bollis handlinger (Heide 2006:256). Men mengden Gudrun hevder å spinne på den tiden Bolli 

er borte, er urealistisk, da hun skal ha spunnet nok tråd til ( 12 ells) 12 alen vevnad, på en 

morgen (Norrman 2008:94-95). Denne sammenlignignen av spinningen en kvinne gjør, og 

bruken av sverd i kamp av mennene, blir satt opp som mulige parallele forståelser, av hverandre. 

Dette vil ikke bety at de to handlingene er det samme, men at de kan inneholde noen felles 

symbol ideer for handlingene, spinning og drap som like verdig konsepter.   

Tilslutt nevener Heide (2006: 251), og Price (2008b: 248), to staver fra sagaliteraturen, som 

seidstaver. En i Erik Raudes saga kapitel 3 og en i Laxdæla sagaen kapitel 76. Stavene blir i 

saga literaturen ikke direkte omtalt som rokkehoder, men tolkningen utfra beskrivelsen av 

stavene blir av Heide og Price tolket til  å ligne rokkehoder. Begge disse kildene omhandler 

seidkoner og trollodoms utøvelse.  

Kildene som omhandler produksjonene av tråd og verktøyet brukt i produksjonene er veldig 

forskjellige. Hvor ideen om de spinnende nornen og en assosiasjon mellom spinnehjul og 

skjebne, kanskje skal tones noe ned, og ikke bli antatt som en selvfølgelig kobling. Da en enkelt 

kilde er ikke mye å bygge en tolkning på (Bek-Pedersen 2007). Spinning blir nevnt som en del 

av arbeidet, og ut fra tekstens kontekst, virker det naturlig at en kvinne har ansvar for spinning, 

og tilstadighet utfører dette arbeidet. Skillet mellom det reelle og ideele som Unn Pedersen 



 Hanna Antonie Wigen 

89 

 

(2009)  beskriver det, kan gli over i hverandre. Et praktisk håndverk består av handlingsmønster 

som, kan bli koblet opp mot en verdensforståelse. Der spinnerens handlinger eller verktøyet 

brukt i noen situasjoner, kan blir gjenstand for kult og tabuer.  

Spinning er i sagalitteraturen veldig kvinnefokusert. I Rigstulla vers 15 og 28, er det de frie 

kvinner som blir representert med tekstilarbeid, mens de rikeste blir beskrevet som at de sitter 

uten arbeid i hendene (Norrman 2008:40). I det arkeologiske materialet, forekommer spinnehjul 

hos graver, med kvinner som er tolket til å være av  høy sosial status. En av de rikeste kjente 

gravene fra vikingetiden, Osebergraven inneholder større megder verktøy for produksjon av 

tråd og forskjellige typer vevnadstoler til tekstilproduksjon (Brøgger et al. 1917). I det 

arkeologiske materialet, er det også graver, tolket som mansgraver av høy sosial status, som er 

begravd med spinnehjul. Menn som ikker er å finne igjen de historiske kildene. Spinning i disse 

kildene kan gi en ide, eller peke pinne på noen assosiasjoner rundt håndverket og muligens også 

verktøyet i utførelse, men det er ikke et èn til èn svar om betydningen av spinnehul eller 

håndrokker i gavmaterialet. Dette viser at de historiske kildene heller ikke kan brukes som en 

èn til èn sannhet på det arkeologiske materialet, eller motsatt. Historiske kilder kan gi en ide 

om symbolikk, representasjoner eller assosiasjoner, fra en vinkel, og arkeologien fra en annen 

vinkel, og kan være nyttige å tenke med. 

 

7.2 Å veve krigsveven med våpen 

Vevsverdet forekommer en gang, i sagalitteraturen, det er i Darradarljod i Njåls saga, Der 

vevsverdet blir assosiert med et vanlig sverd. Her er det ikke bare sverdet som våpen, som blir 

brukt som en assosiasjon i vevingen, men også spyd og piler forekommer. Våpnene i kvadet 

ligner i utforming på forskjellige verktøy brukt i veveprosessen, slik vevsverdet ligner på et 

sverd. For å forstå vevsverdets betydning i kvadet, er det nødvendig med en forståelse av kvadet 

tolkede betydning i sin helhet. Darradarljod forteller om valkyrjer, som vever et tekstil med 

våpen, og av menneskelige kroppsdeler, hvor vevnaden blir assosiert som en representasjon av 

en krig. Valkyrjene tolkes derfor til å være veverne av krigen (Bek-Pedersen 2009). Om 

valkyrjene vever utfallet eller bare forutser utfallet, er ikke av direkte relevans her. Men 

konseptet rundt veving, eller Gudruns spinning, som mulige parallelle konsepter, utvist ved en 

sammenblanding mellom veving som illustrerer krig, er den ideen tilknyttet 

tekstilproduksjonsverktøyet fra de historiske kildene.  



 Hanna Antonie Wigen 

90 

 

Siv Kristoffersen (2004), med ref.) tenker med vevsverdet som en mulig kjønnsoverskridende 

gjenstand. Kort beskrevet som en krigende (maskulin) vever (feminin). Ved å se på det 

arkeologiske materialet, hvor også menn er funnet med vevsverd, gjør dette en slik tolkning 

vanskeligere. Samtidig som forekomsten av omsmidde sverd, som er eksemplet Kristoffersen 

(2004) bruker til å tenke med, i større grad støtter en slik kjønnsoverskridende tolkning. Hvor 

sverdets underliggende betydning som maskulint, kan bli tatt med, over og inn i den potensielt 

kvinnelige arbeidet, veving. 

Vevskjeer, forekommer sjeldnere i sverdform, hvor spydformen er betydelig vanligere. Det kan 

ikke utelukkes at tolkningen av vevsverd som krigerske og kjønnsoverskridende kan være 

gjeldende for sverdformen, men ikke for spydformen, av vevskjeer. Assosiasjonen mellom de 

vevende valkyrjene, og Gudrun som spinner, mot mennene som sloss i krig, eller dreper, kan 

også tenkes å være parallelle ideer rundt kamp, på hver sin kjønnslige arena, uten at det foregår 

er en faktisk overskridelse av kjønn. Men graver tolket som mannlige, funnet med vevsverd, 

uansett utforming, vil ikke kunne tolkes inn i en slik betydning direkte. For først vil mannen da 

overskride fra mannlig arena, til kvinnelig (veve), og så tilbake til mannlig (sverd), men likevel 

ikke helt, da det blir mannlig via noe feminint maskulin. Det blir aldr helt maskulint igjen, hvis 

denne ideen skal videre føres hele veien gjennom. 

 

7.3 Hodet henger i skjebnesveven 

Vevlodd forekommer to ganger i sagalitteraturen, hvor det begge ganger assosieres med hoder 

og død. I Jomsviking saga kapitel 47, spås det i en drøm en manns død. Hodet til Kong Harald 

Gormsson, som henger i renningen på en vev løsner, mens de resterende hodene blir hengende. 

drømmen tolkes som et vartegn på at døden var kommende. I Njåls saga kapitel 157, 

Darradarljod vers 2, er igjen manshoder brukt som vevlodd, i en renning av mennesketarmer. 

Veven brukes av valkyrjer til å påvirke utfallet av et salg. Vevloddet i graven Ka. 283 kan være 

knyttet til en symbolsk betydning av skjebne og død, uten at dette kan sies med sikkerhet (Bek-

Pedersen 2009:23-24; Norrman 2008:64-66). En kommentar på Njåls saga er at den delen av 

sagaen hvor Darradarljod forekommer er satt til Irland i sen vikingtid, hvor Darradarljod selv 

kan være av Irsk, Anglosaksisk og Norrønt blandingsopphav. Vevingen av skjebnen, og 

skjebnetråden, er det Irsk- Anglosaksiske opphavet. hvor disse assosiasjonene forekommer i 

oftere i mytologiske tekster, en i de norrøne tekstene (Bek-Pedersen 2007:6-7). Dette i seg selv 

betyr ikke at assosiasjonene mellom vevlodd, hoder og skjebne, ikke kan være av eldre opphav, 
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eller at de er uaktuelle som ideer, fordi om det ikke er utelukkende norrøne assosiasjoner. De 

britiske øyer og Skandinavia har hatt mange bånd, og overføringer, eller bekjentskap med andre 

former for assosiasjoner vil neppe ha vært ukjent, spesielt for de som selv reiste den ene eller 

den andre veien mellom. 

Fra de historiske kildene oppfattes det som at relasjoner mellom veving og spinning, og derfor 

også verktøyet brukt, indirekte eller direkte knyttes til kamp. Det er lite til nesten ikke noen 

fokus på det praktiske arbeidet, ut over at det er kvinner som utfører tekstilarbeidet. Det er et 

tynt grunnlag for relasjoner mellom nornenes spinning og spinningen av skjebnen. Det vil 

derfor være relevant å sammenligne tolkningene av de skriftlige kildene og det arkeologiske 

materialet. 
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8 Verktøy, produksjon og samfunn 

I analysen har jeg undersøkt hvilket tekstilproduksjonsverktøy som er funnet på handelsplassen, 

og i gravene. Det er også undersøkt tendenser i gravskikk, gravgods og kjønn blant individ 

begravd med verktøy for tekstilproduksjon, sammen med plasseringen av verktøyet i graven, 

og en mulig forståelse knyttet til tekstilproduksjonsverktøyet i historiske kilder. Disse 

analysene er gjort for å undersøke sosiale identiteter blant mennesker, som har vært knyttet til 

tekstilproduksjonsverktøy. Dette har vært en undersøkelse, som ikke har gått i helt dybden på 

hver metode, men heller en generell oversikt, av flere aspekter rundt tekstilproduksjonsverktøy. 

Med det formålet å kunne nærmes seg en forståelse av den sosiale identiteten, knyttet til 

personer i vikingtidens urbane samfunn. 

I dette kapittelet vil jeg forsøke å koble de analysene som er utført, til problemstillingens 

hovedpunkt. Jeg vil undersøke hvordan tekstilproduksjonsverktøyet kan belyse organisasjonen 

og den sosiale identiteten, blant mennesket som har brukt Kaupang i tidlig vikingtid. Dette vil 

bli gjort med utgangspunkt i de teoretiske og metodiske perspektivene, chaîne opèratoire og 

entanglement, som ble presentert i kapittel 3. Hvordan analysene av tekstilproduksjonsverktøy, 

og indirekte om tekstilproduksjonen kan belyse hvordan verktøyet og produksjonen, har 

påvirket, og blitt påvirket, av individer og samfunnets organisasjon. 

Strukturen på dette kapittelet vil bygge på den tekniske rettede metoden chaîne opèratoire for 

tekstilproduksjon. Fra anskaffelsen av råmateriale som ull, til ferdig produksjon av tekstiler. 

Jeg vil undersøke hvordan produksjonsleddene, i relasjon til analysene av 

tekstilproduksjonsverktøy kan belyse hvordan verktøyet har påvirket både produksjon, 

samfunnsorganisering og sosial identitet (Dobres 2000). Videre vil entanglement bli anvendt 

som perspektiv for å utforske, viklingene ved produksjonsleddene knyttet til det utvalgte 

verktøyet, hvilke begrensinger, muligheter og avhengigheter (Hodder 2012) er tilstede i 

tekstilproduksjonen og –verktøyet i et viere perspektiv. 

 

8.1 Fra ull til tråd  

Anskaffelsen av fiber, i dette tilfellet ull, er første steg i produksjonen av en tråd. Ullen har 

antagelig vært nappet av de eldre sauerasene, eller muligens blitt klippet. Nappingen reduserer 

arbeidet ved sortering og kamming av ullen. Samtidig er ullen lukket, og har bedre 

vannavstøtende effekt, når den blir nappet (Bender Jørgensen 2009; Lightfoot 1996). Det finnes 
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spor av sau (eller geit) på Kaupang. Alderen på dyrene ved slakt, indikerer om de ble holdt for 

produksjon av ull, eller for kjøtt. Eldre dyr ble ofte holdt for ullproduksjon og lamming, mens 

yngre dyr ofte ble slaktet for kjøtt og skinn. Det er ikke gjort estimater på hvor stort det lokale 

saueholdet på Kaupang kan ha vært og, ut fra 123 beinfragmenter funnet av sau (eller geit), har 

bare fem gitt anslag på alder. Disse beinfragmentene skal være fra voksne dyr (Barrett et al. 

2007:295, 305-296), men dette er alt for lite materiale til å indikere noen tendens ved et 

eventuelt sauehold på Kaupang. Hvis minimalt med sau og ull ble produsert lokalt, betyr dette 

at ull som råvareressurs for tråd- og tekstilproduksjon, kunne ha blitt importert til Kaupang. 

Dette vil kunne skille den urbane konteksten, mot den rurale, hvor det antas at hver enkelt gård 

i utgangspunktet produserte og holdt dyr til eget forbruk (Andersson 2000; Bender Jørgensen 

2009; Øye 2006). 

Sau kan beite på de fleste typer landskap, men kystlynghei er blant de mer gunstige områdene. 

Med sau som går ute året rundt kreves det en del mindre vedlikehold, samtidig skal ullen være 

finere, og ha bedre egenskaper, som slitestyrke. Lyngheiene har vært menneskekonstruerte 

landskaper, som ble utvidet hovedsakelig i løpet av steinalderen, med noe mindre spredning av 

lyngheien frem til overgangen mellom vikingtid og middelalder. Geografisk, ligger det meste 

av kystlyngheiene på vestkysten av Norge. (Hjelle et al. 2018:409; Lightfoot 1996:3; Prøsch-

Danielsen og Simonsen 2000:188, 200). Men også øysamfunnene, har godt klima for 

helårsbeite. En mulig økt etterspørsel av ull ved inngangen til vikingtid, har ikke gitt spor av 

betydelig økning av kystlynghei landskapet. Dette utelukker selvsagt ikke en mulig økning av 

sauehold på den eksisterende lyngheien, eller andre steder i landet.  

I York har det vært mulig å finne indikasjoner på, at anskaffelse av ull og andre fiber til 

spinning, har kommet fra omkringliggende områder, i perioden 800- til 1000-tallet. 

Isotopanalyser, viser at proveniens av ullen, er av et generelt lokalt opphav rundt York. Sammen 

med endringer i omfang av verktøy til tekstilproduksjon blir dette tolket til, at det har foregått 

en større produksjon av tekstiler for salg ved York (von Holstein et al. 2016:19; Walton Rogers 

2018:110-111). Jeg har ikke funnet informasjons som tilsier at det er gjort noen analyser av 

isotop proveniens på tekstiler fra Kaupang. Det er en mulighet for at urbaniseringen har medført 

et behov for å transportere fiber, for spinning og veving inn til Kaupang. 

Kaupang har vært en del av et internasjonalt handelsnettverk, nettopp fordi det er en havn hvor 

handel har foregått (Sindbæk 2007; Skre 2011). Men har også vært en del av et nettverk ut til 

mer lokale områder, for eksempel innover landet langs Numedalslågen, hvor Kaupang har 

fungert som sted knytte punkt der handel har foregått (Aannestad 2011). De individene som har 
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vært tilknyttet tekstilproduksjonen ved Kaupang, har med stor sannsynlighet vært en del av 

denne kontakten mellom områder. Med kunnskap om hvilken ullkvalitet som trengs til 

forskjellige kvaliteter av tråder, har de nok vært tett på prosessen omkring anskaffelse av 

råmateriale til spinning og veving.  

Etter anskaffelse av råmateriale, kommer sortering av fiberkvaliteter, kamming og produksjon 

av tuller. Dette er prosesser som vil være usynlige i undersøkelsene, siden de i stor grad utføres 

for hånd uten bruk av verktøy (Strand 2002:31). Etnologiske undersøkelser indikerer, at det var 

vanlig at alle familiemedlemmer, eller alle kvinnene i grenden, ble samlet for å gjøre en felles 

innsats, avhengig av hvilket ledd i arbeidet som skulle utføres (Bender Jørgensen 2013; 

Lightfoot 1996, 1997). Om dette har vært tilfellet lenger tilbake i tid, i en eller annen lignende 

form, er vanskelig diskutere siden denne delen av arbeidet nettopp er usynlig i det arkeologiske 

materialet, og i de historiske kildene. I Lightfoots (1996) undersøkelser, ble spinningen utført 

etter at innhøstingen av åkeren var over. Dette er en praktisk arbeidsfordeling fordelt på 

sesongene, etter hva som må gjøres til enhver tid i jordbruket. Det finnes flere etnologiske 

eksempler på at handlingene fra sanking av ull, til oppsetting av veven, hadde faste 

handlingsmønster. Handlingsmønster som kan være normer og tabuer, knyttet til når og hvordan 

forskjellige ledd i prosessen skulle utføres, for at resultatet skulle bli rett eller bra (Bender 

Jørgensen 1995; 2013:131-132). Spinning på en handelsplass, trenger ikke nødvendigvis være 

bundet av de samme normene som gjelder for et jordbrukssamfunnet, som er i stor er grad styrt 

av årstidene. Hvis normene og tabuene i utgangspunktet er sterkt påvirket av jordbrukets 

sykluser, kan bety at folk som bodde på handelsplassen, ikke nødvendigvis var like styrt av år 

syklusene, og sto friere til å produsere i et større tidsrom. 

Spinning er den første delen av produksjonskjeden, som med stor sikkerhet har foregått på 

Kaupang. Funn av en betydelig andel spinnehjul inne på handelsplassen og blant gravgodset, 

indikerer at hele håndteinen har forekommet, og at spinning av tråd som handling har foregått 

på Kaupang. Den tekniske kunnskapen hentet fra spinnehjulenes form og vekt, peker på en 

produksjon av et større spenn av trådkvaliteter, med en tendens som viser at det kan ha vært en 

større forekomst av medium til medium fin trådkvalitet (figur 5.3-5.6). 

Spinning er den delen av tekstilproduksjonen som er den største flaskehalsen. Det tar generelt 

betydelig lenger tid å spinne, enn det tar å veve den samme mengden tråd (Nørgård 2016). Dette 

er en begrensing som gjør at det er et større behov for spinning, sammenlignet med noen av de 

andre prosessene i tekstilproduksjonen. Det vil derfor ha vært, bortimot et konstant behov for 

spinning av tråd. Sammenligningen mellom spinnehjulene funnet på handelsplassen og i 
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gravene, viser blant annet at en del av spinnehjulene fra handelsplassen, kan anses som mer 

tilgjengelige eller mer alminnelige. Spinnehjul vil med stor sannsynlighet vært et vanlig syn i 

mange personers hender, på tvers av ulike sosiale statuser. Gravene med 

tekstilproduksjonsverktøy generelt viser skålspenne bærende kvinner, og enkelte menn med 

tekstilproduksjonsverktøy, er de fleste av disse å anse som å være av høyere sosial status. Dette 

utvalget av individer, vil antagelig ikke ha stått for hele produksjonene av tråd på Kaupang, 

eller funnene av spinnehjul og vevlodd, fra inne på handelsplassen alene. Forskjellen mellom 

det muligens store behovet for produksjon av tråd på handelsplassen, og det totalt sett lave antall 

kjente graver med spinnehjul, tyder på at ikke alle som spant har fått med seg spinnehjul i 

graven. Alle i samfunnet har hatt et behov for klær, det er dermed sannsynlig at en større andel 

personer har deltatt i produksjonen, nesten uavhengig av sosial status.   

Funn av spinnehjul ved Kaupang, Birka, Hedeby og York, viser at det er forskjeller i tradisjoner 

av form og materiale for spinnehjul blant handelsplassene. Hvor Birka og Hedeby har en del av 

de samme typene spinnehjul som Kaupang (Øye 2011:367), mens ved Kaupang og York er det 

en lavere, nesten fraværende likhet av spinnehjul typer. Denne forskjellen, sammen med en 

generelt forskjell, sammen med forskjellene blant resten av tekstilproduksjonsverktøyet funnet 

ved York. Blir av Penelope Walton Rogers (1997:1820-1821), tolket som en effekt av at den 

skandinaviske kontrollen av York i vikingtid, var hovedsakelig utført av menn, på et 

administrativt nivå. Fraværet av endringer i tekstilproduksjonsverktøyet generelt, demonstrerer 

at tekstilhåndverket i stor grad ble utført av kvinner, uten en betydelig andel kvinner fra den 

skandinaviske tradisjonen, til å påvirker den angliske tradisjonen, forble spinnehjulene og andre 

tekstilproduksjonsverktøy upåvirket.  

De historiske og etnologiske kildene viser at det er hovedsakelig kvinner som har utført og hatt 

ansvar for tråd- og tekstilproduksjonen. Tilstedeværelsen av spinnehjul og vevsverd i 

mannsgraver, indikerer at tekstilarbeid ikke utelukkende har vært forbeholdt kvinner (figur 

5.16), om det er en praktisk eller symbolsk betydning. Betydningen av spinnehjul i graven, kan 

ut fra den store forskjellen mellom type spinnehjul funnet på handelsplassen og i gravene (Figur 

6.1-6.3), ikke kun tolkes som et tilfeldig spinnehjul lagt ned i graven. Det er tvilsomt, ut fra 

undersøkelsene av de historiske kildene, at spinnehjulene er et symbol på spinning av skjebnen.  

Det er flere ting som tyder på at spinning og håndrokken kan ha assosiasjoner til utførelsen av 

seid og gand. Fordi om det ikke er skjebnen som skapes, finnes det assosiasjoner mellom 

spinning i de historiske kildene, og utførelsen av gand og seid, påvirkning i form at tiltrekning 

eller frastøting, av mennesker og ting (Heide 2006). Hvor tolkninger av håndrokker i gravene 
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har blitt gjort mot denne representasjonen av håndrokker som magisk staver (Gardeła 2016, 

Price 2002, 2008b), og symboler på sosial identitet. Det er mulig at også spinnehjulet kan 

representere identitet tilknyttet utførelsen av påvirkning på andre personer. Noe som heller ikke 

utelukker et symbol for ansvar for utførelse av arbeid, eller et hushold. Forutsatt at husholdene 

bestod av mer enn bare en familie, er det et godt stykke arbeid og organisering som skal til for 

å drive et godt hushold, eller samling av mennesker i samme retning. Et godt drevet samhold, 

krever at noen styrer og påvirker de som skal arbeide sammen, for et best mulig resultat. 

Gravene til de individene som er knyttet til tekstilproduksjonsverktøy, som er undersøkt i denne 

oppgaven, vil med stor sannsynlighet være av høyere sosial status. Dette fordi de aller fleste 

har fått en merket grav, hvor de har blitt utstyrt med gravgods, fra det mer minimale til større 

mengder (figur 5.17-5.19). De få gravene som er fattigere på funn, kan være av lavere sosial 

status, men det kan også være et uttrykk for endring i gravskikken, mot en mer kristelig tradisjon 

(Blindheim 1995:134; Lund 2013). Figur 5.19, viser at mengden gravgods per individ, som har 

tekstilproduksjonsverktøy i graven, generelt øker utover vikingtiden, noe som kan indikere at 

de som har vært knyttet til tekstilverktøyets betydning har vært av vedvarende høy sosial 

posisjon i samfunnet. Figurene 5.17 til 5.19, viser at det er mange variasjoner blant sosiale 

kategorier, som har fått med tekstilproduksjonsverktøy, menn og kvinner, rike og mindre rikt 

utstyrte graver, fordelt på forskjellige gravskikker, ved de forskjellige gravfeltene. Det er ikke 

utelukkende én enkelt sosial identitet knyttet til spinnehjul, da det er mange variasjoner av 

gravskikk og gravgods, som er synlige hos de undersøkte individene.  

Det er fortsatt to gravskikker som oftere inneholder tekstilproduksjonsverktøy enn andre, som 

vist i figur 5.13 og tabell 5-1. De sosiale identitetene knyttet til båtgravene og langhaugene ved 

Kaupang, kan derfor tyde på de sosiale gruppene som knyttes opp mot disse gravskikkene, kan 

ha hatt en symbolikk eller praktisk tilknytning til tekstilproduksjonsverktøyet, i større grad enn 

hva andre generelle sosiale grupper, uttrykt ved andre gravskikker har hatt. Tilfellene fra andre 

gravskikker viser at tekstilproduksjonsverktøy som en del av gravgodset og sosial identitet, ikke 

er forbeholdt enkelte sosiale grupper utelukkende. 

De spinnehjulene som er å finne i gravene har en tendens til å favorisere for produksjonene av 

en trådkvalitet, som er spesielt egnet til broderi og søm, samt til renningstråd. Dette begrensede 

utvalget representerer ikke det samme utvalget som på handelsplassen (Fig 6.1-6.3), og 

indikerer at disse spinnehjulene er valgt ut som gravgods. Da de antagelig har hatt en betydning 

som er knyttet til sosiale identiteter, enten i livet eller konstruksjon av identitet ved begravelsen.  

Spinnehjulet kan representere tid til å utføre fint arbeid som spinning av tråd til broderi, en 
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luksus muligens forbeholdt de av høyere sosial status. En god renningstråd er viktig, fordi en 

dårlig spunnet renningstråd vil kunne skape mye mer-arbeid, for de som vever. Renningstråden 

bærer vekten av vevloddene, og blir utsatt for friksjon under veving, hvor den er mer utsatt for 

slitasje og må derfor være sterkere enn innslagstråden.  

Når tråden er spunnet, er det flere muligheter for hva som skjer med tråden. For tråd som det 

skal veves med, lønner det seg å få den ekstra springen ut av tråden. Dette gjøres ved å sette 

fuktig tråd på et hespetre, og la den tørke (Nørgård 2016:86; Olofson 2015). Fargingen av garn 

skjer også på dette stadiet, eventuelt kan fargingen gjøres etter tekstilet er ferdig vevd. Hvor 

faringen gjøres i prosessen varierer mellom kulturer, og hva den endelige tråden skal brukes til 

(Ingstad 2006:191-192; Walton Rogers 1989). Den ferdige tråden samles i enten et hespe eller, 

i et nøste, avhengig av hva tråden skal brukes til videre. Det er nå klart for å sette opp veven og 

gjøre klar renningen som festes til vevbommen (se Hoffmann 1974 for mer utfyllende 

informasjon). 

 

8.2 Fra tråd til tekstil 

Når veven er rent, er det fremknyting av hovler for ønsket mønster i veven, som står for tur. Fra 

enkelt lerret, til mer komplisert kypertbinding. Dette er et arbeid som krever konsentrasjon for 

at det skal bli rett, eventuelle feil er meget tidkrevende å rette opp i etterkant (Hoffman 1974: 

183-187; Bender Jørgensen 1986). Videre følger  opphenging av vevloddene for stramming av 

renningen (Mårtenssen et al. 2009).  

To typer vevlodd preger handelsplassen, de diskoide av leire, og de mer uregelmessige av kleber 

(kapittel 5.1.2). Vevlodd i kleber virker å være den mer tradisjonelle typen i Norge, hvor de 

fleste kjente funn av vevlodd av leire forekommer nesten utelukkende ved Kaupang og, 

nærliggende områdene (kapittel 6.2.) Produksjonen av jevne vevlodd, med bare noen få 

millimeter forskjeller vil tvilsomt være av tilfeldig hjemmeproduksjon. Samtidig som 

dateringene av vevlodd er fra den tidligste fasen, og vedvarer helt til stedet opphører, tyder dette 

på at produksjonen av vevlodd, likt spinnehjulene, kan være utført av spesialister. En teori 

fremsatt ved Birka for spinnehjul, og for vevlodd ved Hedeby (Andersson 2003:82,122). 

Bruken av vevlodd i leire kan være en tradisjon brakt inn, med tekstilhåndverkere fra andre 

områder, eller det kan være en adoptert teknikk, av tilpassing av verktøy. Mens tilstedeværelsen 

av vevlodd i kleber, tyder på at det kan ha vært en kontinuerlig lokal tradisjon som har foregått 

parallelt, med det nye verktøyet, på handelsplassen. Med et begrenset område utgravd på 
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handelsplassen, og begrenset med tolkninger av hvor, tekstilproduksjonen har foregått. Er det 

ikke grunnlag for å diskutere om det er en sentralt styrt produksjon med utsatt hjemme 

produksjon, eller om det det har vært en samling av folk til et sentralt sted, hvor man kan ha 

arbeidet sammen (Callmer 1995; Bender Jørgensen 1995). Eller om det er helt andre 

utgangspunkt for en større produksjon. Löddeköpinge og York, er begge eksempler på at 

produksjonene har kunnet foregått samlet på et sted (Andersson 2000, Walton Rogers 

1997:1823; 2018).  

Det er ikke en stor lokal tradisjon for vevlodd som en del av gravgodset ved Kaupang, slik det 

er for regionene Sogn og Fjordane, og Hordaland. Ut fra undersøkelsene til Petersen (1951:296-

298), oppfattes det som at tendensen blant de vevloddene lagt ned i gravene, er de 

hjemmeproduserte av kleber. Dette er den samme tendensen som oppfattes for spinnehjulenes 

fordeling mellom handelsplass og graver, ved Kaupang. På handelsplassen er tendensen at det 

har foregått minst to typer produksjon, en tradisjonell, og en som tyder på en spesialisering. Der 

kan være at graven med vevlodd, knyttes mot enten de individene som drev med egen 

hjemmeproduksjon, heller enn de som introduserte nye versjoner av tekstilproduksjonsverktøy. 

Eller at vevlodd i graven er knyttet til en symbolsk betydning, og det ikke kan knyttes mot noen 

av de sosiale identitetene som kan oppfattes inne på handelsplassen. 

Forekomsten av et begrenset antall vevlodd i gravene, både på Kaupang, men også ellers, kan 

tyde på at vevloddene kan være av en mer symbolsk betydning. En betydning som ikke 

nødvendigvis symboliserer en direkte representasjon av utført arbeid, men heller at vevloddet, 

og de andre tekstilproduksjonsverktøyene i gravene, har blitt tillagt flere egenskaper og 

betydninger. I de historiske kildene er det, skjebnen i form av en vev, hvor hoder og vevlodd 

som assosiasjoner for hverandre forekommer. En mulig visuell, og konseptuell representasjon 

av forståelsen av hvordan menneske er en del av skjebnen, representert som en vev eller et 

tekstil (Bek-Pedersen 2009). Et tankesett muligens tilknyttet tekstilproduksjonsverktøyet, og 

handlingen som har vært påvirket av kontakter fra de Anglo-saksiske og Irske områdene i vest. 

Fra øst kommer det en teknologisk påvirkning av tekstilproduksjonsverktøyet, hvor Kaupang 

deler mange felles trekk med Hedeby og Birka, men samtidig beholder noen av sine egne stiler 

av tekstilproduksjonsverktøy. Mens fra vest er det en mindre likhet av de tekniske og visuelle 

sidene av tekstilproduksjon. Virker det som det fra vest kan ha kommet flere ideer av 

assosiasjoner mellom veven og skjebnen, og det forskjellige tekstilproduksjonsverktøyet som 

kjenninger for kamp, og skjebne.  
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Etter at veven er ferdig satt opp, er det klart for å veve ønsket tekstkvalitet. Det er ingen helt 

sikre spor av produksjon av seilduk på Kaupang, men tekstilverktøyet som er funnet på stedet 

egner seg til produksjon av blant annet seil. Kaupang har vært en havn hvor skip og båter har 

lagt til og reist videre. Det er ikke usannsynlig at det i det minste, ble produsert tekstiler av 

kvalitet til lapping av seil, om det ikke ble produsert seil på Kaupang. Seiler man med båt, eller 

skip er man avhengig av at seilduken er av god og sterk kvalitet. Revner seilet ute på havet, kan 

det være langt å ro. Seil som slipper for mye vind igjennom vil være lite effektivt å seile med, 

da det blir stort tap av kraft fra vinden (Hvid og Ravn 2016).  

Seil har vært en kvalitetstype, som har krevd kunnskap om tekstiler og produksjon, for å 

produsere. Andre kvalitet typer kan være til klær, både hverdagsklær, men også praktklær som 

siller seg ut. Det kan være produksjon av et vidt spenn tekstilkvaliteter med forskjellig formål, 

med individer som har vært en del av håndverket, men ikke nødvendig vis, vært en del av alle 

typer produksjon. Det kan være et skille mellom individer som har kunnskap, og de som bare 

produserer. Det er mulig at tekstilproduksjonsverktøy i graven kan indikere et arbeids ansvar 

(Øye 2011:371). Eller de individene som har hatt en kunnskap som har muliggjort en ekstra 

god tekstilproduksjon.  

For kvaliteter som skal være noe stødigere, som sei er det estimert at vevsverd av jern, er bedre 

for å få den ønskede tettheten av trådene. Tekstilarbeid er i de historiske kildene, og i 

arkeologiske tolkinger, generelt forstått som kvinnens arbeid og ansvar, hovedsakelig. Men det 

foreslås at nettopp vevingen av seil kunne ha vært mannsarbeid, fordi det var et tyngre arbeid, 

en veving av andre tekstilkvaliteter (Øye 2011:372). De aller fleste individer begravd med 

tekstilproduksjonsverktøy er tolket som kvinner på Kaupang, men også ellers i det norrøne 

kultur området. Menn er i fåtall, når det gjelder tilstedeværelsen av verktøy for 

tekstilproduksjon blant gravgodset (figur 5.16), men de er tilstede. En sammenligning av 

tabellene 5-2 og 5-3, indikerer at de få mennene som har gravgods knyttet til tekstilproduksjon, 

er like ofte knyttet til spinnehjul som vevsverd. Mens hos kvinnene er det et betydelig antall 

individ knyttet til spinnehjul, og et lavere antall har vevsverd som gravgods. Vevsverd i 

mannsgraver forekommer dermed statistisk oftere, blant gravgodset hos de med 

tekstilproduksjonsverktøy.  

Kvinnene i de historiske kildene som knyttes til vevsverd, blir koblet til tolkningen av kvinner 

gravlagt med vevsverd som mulige krigende kvinner, eller de mytologiske valkyrjene. Kvinner 

som overskrider normene rundt hva som er ansett som mannlig og kvinnelig (Kristoffersen 

2004; Norrman 2008). Hvor det ikke er utelukkende kvinner med vevsverd, hverken på 
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Kaupang, eller andre steder i landet. Kan det ikke være tilfellet at alle begravd med vevsverd, 

er knyttet representasjoner av ideer rundt valkyrjen, den kvinnelige kriger. I stedet for å tolke 

vevsverdene i graver som kvinners identitet, som krigende menn. Kan kvinner med vevsverd 

blant gravgodset, være krigende, eller heller kjempende, på lik linje med, men ikke det samme 

som krigende menn. To parallelle ideer, eller konsepter, som ligner, men ikke er det samme. I 

Darradarljod er det en sammenligning av at kvinnene vever mennenes krig, og i Laxdælasaga 

tydet Gudruns kommentar, også på en parallell betydning mellom spinning og drap. Spinning 

og veving blir uttrykt som paralleller, eller kjenninger til krig og kamp (Domeij 2009:79). 

Behovene for tekstiler, i forhold til tiden det tar å produsere tekstiler (Andersson 1999, Nørgård 

2016, Thomsen 2014). Kan ha betyd at produksjonen av tekstiler var en evig kamp. En kamp 

mot slitasje, erstatning av klær, både hverdagsklær, og alle andre behov for tekstiler i 

hverdagen. Inkludert prakttekstiler, som klær eller billedvever, tekstiler som kan brukes til 

sosial forhandling, for plassering i samfunnet. Den kontinuerlige produksjonen av tråd og 

tekstiler kan oppfattes som en evig kamp, om ikke bare overlevelse, men også en form for ære 

eller sosial status. Omsmide vevsverd fra sverd blir ikke en endring fra maskulin til kvinnelig, 

nødvendig vis, men heller en overføring fra en type kamp, til en annen type kamp. Det kan 

oppfattes som at mennene med vevsverd faller utenfor, med den tolkningen som er presentert 

ovenfor, med feminint og maskulint satt opp som motsetninger. Men hvis skillet mellom mann 

og kvinne ikke er et enten eller spørsmål om kjønn, vil menn ha tilgang på 

tekstilproduksjonsverktøy og kvinner til våpen. Moen (2019) demonstrer at kjønn muligens 

ikke var like viktig i vikingtid, for den sosiale identiteten, hvor sosial status i større grad kan ha 

vært avgjørende. Det vil bety at både kvinner og menn kan kjempe med vevsverd, men også 

med spinning eller veving.   

Etter vevingen er ferdig, er det av knyting av vevloddene, og nedknyting av tekstilet fra veven. 

Flere prosesser kan komme etter, og funn av nålehus, nåler, sakser og glattesteiner fra både 

handelsplassen og gravene, er med på å vise at det har vært en helhetlig produksjonskjede som 

har foregått ved handelsplassen. Tyder på at det har foregått klipping og sying av tekstiler. Ikke 

at det er slutten av hva tekstilet kan bli brukt til. Men selve prosessen fra fiber til tekstil og 

verktøyene brukt i produksjonskjeden, slutter ved nedtakelse fra veven. 

Oppfattelsen av individets bruk av tekstilproduksjonsverktøy i forskjellige situasjoner, og av 

forskjellig type bruk, kan være med på å oppfatte forskjellige sosiale kategoriseringer, av 

menneskene bruker spinnehjul, vevlodd, vevsverd og andre tekstilrelaterte verktøy. Oppfattet i 

et grav ritualer kan tekstilproduksjonsverktøy være med på å skape forskjellige oppfatninger av 
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den dødes identitet, utfra om det er et spinnehjul, vevsverd, håndrokk eller vevlodd. Sammen 

med utførelsen av gravritualet, og resten av gravgodset, skapes en oppfattelse av sosial identitet. 

Tekstilproduksjonsverktøy, er ikke en markør for en enkelt sosial identitet, andres oppfattelses 

av et individs sosial identitet vil også kunne være forskjellig etter hvilken type 

tekstilproduksjonsverktøy. Typen spinnehjul kan si noe om hva personen spinner, og påvirke 

oppfattelsen av individet, sammen andre markører som klær, eller hårsil. 

Tekstilproduksjonsverktøy er med på å forme nyanser av sosiale identiteter som oppfattes i 

møte med andre mennesker.  
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9 Sosiale identiteter bak tekstilproduksjonsverktøy på 

Kaupang 

Undersøkelsene viser at det med stor sannsynlighet har foregått produksjon av tråd og tekstiler 

på Kaupang. Fra den første perioden med sesong møteplass, gjennom den faste bebyggelses 

perioden, og mest sannsynlig frem til Kaupang blir forlatt. I løpet av denne perioden har det 

vært mulighet for produksjon av et vidt spekter av tråd og tekstilkvaliteter, ut fra undersøkelsene 

gjort av tekstilproduksjonsverktøyet på handelsplassen. Det har vært et skille mellom 

tekstilverktøyet brukt ved handelsplassen, og det valgt ut til å plasseres i graven, med individet. 

Det har vært behov for store ressurser av tid og fiber for produksjonen an tekstiler. 

Tekstilproduksjonen har antagelig vært utført av mennesker fra forskjellige sosiale grupper. 

Hvor noen har hatt kontakter som har strakt seg utenfor Kaupang. Hvor bare noen av fikk med 

seg tekstilproduksjonsverktøy som gravgods. Individer som har forskjellig kjønn, begravd i 

forskjellig gravskikk, og varierende innhold og rikdom av gravgods. De som er begravd med 

tekstilproduksjonsverktøy er antagelig det øvre sosiale sjiktet i samfunnet. 

Tekstilproduksjonsverktøyet har vært både hverdagslige bruksgjenstander, men også gjenstand 

for symboler og ideer. Spinnehjul, vevlodd, vevsverd, håndrokker og handlingene de har vært 

en del av, har vært en del av noe mer. Gjenstander det har vært mulig å tenke med, som er en 

del av verdens forståelsen, skjebnen. Verktøy forstått som å inneha muligheten for magi. 

Det er forskjeller, og flere sosiale identiteter som er knyttet ril verktøy til tekstilproduksjon på 

Kaupang. Enkelte gravskikker forekommer oftere med tekstilproduksjonsverktøy. 

Båtgravskikken på Bikjholberget, er den gravskikken som er mest omfattende utgravd og 

undersøkt blant Kaupangs gravfelt. denne tendensen kan derfor endre seg, med nye 

utgravninger av andre gravfelt. På handelsplassen har det med stor sannsynlighet foregått flere 

typer tekstilproduksjon utfra funnene av tekstilproduksjonsverktøy. En produksjon mange har 

vært en del av eller blitt direkte påvirket av.  
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