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Ikke-lokale eller importerte gjenstander karakte-
riserer vikingtiden som arkeologisk periode i Skan-
dinavia. Over hele Skandinavia finner vi edelme-
tall i form av mynt og smykker, perler av agat og
karneol, importerte sverdklinger, klebersteinskar,
skiferbryner, kvernstein av kvartsitt og redskaper
og våpen av jern fra utmarksområder. Distribu-
sjon og funnkontekst viser at import og ikke-
lokale gjenstander blir tilgjengelig for et bredere
lag av befolkningen sammenlignet med foregåen-
de perioder (Skre 2008b; Aannestad 2015). I
vikingtid blir det jevne husholdet for første gang
avhengig av ikke-lokale råvarer og produkter.

De importerte gjenstandene avspeiler en øk-
ning både i den interregionale kontakten innad i
Skandinavia og i kontakten mellom Skandinavia
og utlandet. Den økte mobiliteten var en driv-
kraft i sosiale, religiøse, økonomiske og politiske
endringsprosesser, og de ikke-lokale eller impor-

terte gjenstandene har derfor inngått direkte eller
indirekte i studiene av kulturmøter, både i arkeo-
logi og i tilsluttende fagfelt. Denne artikkelen
omfatter både en forskningshistorisk introduk-
sjon til studier av importerte og ikke-lokale gjen-
stander i vikingtid og en diskusjon om forsk-
ningspotensialet i de ikke-lokale og importerte
gjenstandene i lys av nyere metodologiske og
teoretisk utvikling. Innledningsvis vil jeg kort
presentere det ikke-lokale eller importerte gjen-
standsmaterialet fra vikingtid og sette impor-
terte gjenstandene inn i en forskningshistorisk
og geografisk ramme. Deretter vil jeg diskutere
import og ikke-lokale gjenstander i sammenheng
med to forskningsfelt hvor det har kommet vik-
tige bidrag de senere år: studier av kommunika-
sjonsnettverk og studier av sosial identitet. Disse
feltene kan sies å representere en form for makro-
og mikroperspektiv på det arkeologiske materia-
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let, med hovedvekt på henholdsvis kvantitative
og kvalitative metoder. Jeg vil argumentere for at
disse ulike perspektivene hver for seg belyser vik-
tige aspekter av utviklingen i vikingtidsamfunnet,
men at for å foreta de dype analysene det er nød-
vendig å kombinere både kvalitative og kvantita-
tive metoder. 

Ikke-lokale og importerte gjenstande i vikingtid 
Som en generell definisjon av ikke-lokale gjen-
stander kan man si at dette er gjenstander som er
funnet et annet sted enn der de har blitt pro-
dusert. I denne sammenhengen brukes beteg-
nelsen »import» om gjenstander som kommer
fra områder utenfor Skandinavia, mens begrepet
»ikke-lokal» brukes om gjenstander og råvarer
som kommer fra andre steder i Skandinavia.

Selv om Skandinavia på mange måter kan sies
å ha vært kulturelt og sosialt fragmentert i viking-
tid gjennom at identitet først og fremst var knyt-
tet til lokale grupper og institusjoner (Callmer
1991; Svanberg 2003a; 2003b; Brink 2008, Mun-
dal in prep.), er det samtidig kulturelle trekk i
språk, religion og materiell kultur som var felles
for dette området, og som gjør at vi kan snakke
om en form for felles kulturell identitet (Roes-
dahl 1994; Price 2008). Sagalitteraturen differ-
ensierer klart mellom »oss» og »de andre». Her
er differensen først og fremst som et produkt av
kulturell likhet og forskjell og i mindre grad geo-
grafisk avstand (Aalto 2010). Dette understrekes
av det arkeologiske materialet, som viser at gjen-
stander fra geografisk fjerne egne har blitt ladet
med mening og behandlet på særskilte måter i
vikingtid (Helms 1988; 1992; Aannestad 2015).
Både skriftlige og arkeologiske kilder underbygger
altså at det var et vesentlig skille mellom lokale,
ikke-lokale og importerte gjenstander. 

Den klart største gruppen av gjenstander som
ble importert til Skandinavia i vikingtid var
mynt, og da i første rekke de kufiske dirhemene
som kom i store kvanta fra islamske områder via
silkeveien og de russiske vannveiene (Noonan
1992; Kilger 2008a). De kufiske dirhemene er
funnet over hele Skandinavia, men tyngdepunk-
tet ligger i Østersjøområdet, med Gotland som
det klart mest funntette området (Jonsson 2009).
Også bysantinsk, angelsaksisk og frankisk mynt
er funnet i vikingtidskontekst (Skaare 1963; 1976;

Hammarberg et al. 1989; Screen 2013; Gullbekk
2014). Trolig ble mange av myntene smeltet om
til smykker og betalingssølv (Kilger 2008b).

Fjernimporten omfatter også sverd og andre
våpen, både fra De britiske øyer og kontinentet
(Petersen 1919; Kirpichnikov & Stalsberg 1998;
Martens 2004; Stalsberg 2008; Androshchuk 2014;
Astrup & Martens in prep.), drikkehorn og kar av
kobberlegering fra De britiske øyer (Petersen
1940; Raven 2005; Pettersen 2013), keramikk og
glass (glassfunn, se Gaut 2011 for referanser;
Näsman 1990; Roslund 2001; Naum 2008; Pilø
2011), silke og andre tekstiler (Geijer 1938; Ing-
stad 1999; Nockert 2006; Vedeler 2014; 2015) og
draktutstyr i form av spenner, kjeder, anheng og
perler (Callmer 1977; Wamers 1985; 2005; Resi
1987a; Gustin 2004; 2008; Resi 2005; 2011a,
2011b; Baastrup 2009; 2012; Glørstad 2010;
2012; Aannestad 2015). Den interregionale ut-
vekslingen av ikke-lokale gjenstander omfattet
også halvfabrikata og gjenstander hvis råvarer
forekom på enkelte lokaliteter eller i enkelte om-
råder, som jern, kleberkar, kvernstein og bryner
(Resi 1987b; Sindbæk 2005; 2007; Baug 2011).
Omfanget av gjenstander er altså omfattende,
både av import fra steder utenfor Skandinavia og
av gjenstander og råvarer som ikke er produsert
lokalt.

Importerte gjenstanders rolle i den arkeologiske
forskningen
Når arkeologien ble konsolidert som fagområde
på begynnelsen av 1800-tallet var den arkeolo-
giske praksisen først og fremst knyttet til akku-
mulering av oldsaker (Trigger 1993; Svestad 1995).
Man søkte å få et grep om den forhistoriske ut-
viklingen gjennom å bygge opp gjenstandssam-
linger og ordne disse i kronologiske utviklings-
linjer. Først på slutten av 1800-tallet formuleres
noe som kan sies å være et teoretisk perspektiv på
sammenhengen mellom materiell kultur, sam-
funn og mennesker: den kulturhistoriske arkeo-
logien. Grupper av materiell kultur ble definert
på bakgrunn av formmessige og stilistiske trekk,
og disse gruppene ble knyttet til geografiske om-
råder, de arkeologiske kulturer (Trigger 1993; Ol-
sen 1997). Kulturell utvikling ble oppfattet som et
resultat av kontakt mellom folkegrupper. Funn av
ikke-lokale gjenstander hadde en sentral rolle i å
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kartlegge de kulturelle utviklingslinjene. Migra-
sjoner og kontakt mellom ulike folkegrupper kun-
ne følges gjennom å se på forflytning av oldsaks-
former. Forflytning av kulturelt definerte gjen-
stander og gjenstandstyper utgjorde grunnlaget
for å studere kulturell endring.

Der man innenfor den kulturhistoriske arkeo-
logien oppfattet sammenhengen mellom oldsaks-
former og kulturelle grupper som entydig, har man
i dag en mye mer nyansert oppfatning av hvordan
kulturell identitet uttrykkes gjennom materiell
kultur og materiell praksis. Dette er særlig knyttet
til hvordan makt og andre relasjonelle aspekter
kan påvirke materiell kultur og praksis og hvor-
dan materiell kultur kan være et medium for å
forhandle om posisjoner knyttet til sosiale iden-
titeter som kjønn, sosiale hierarkier og etnisitet.
Det er særlig påvirkning fra fag som sosiologi og
sosialantropologi som har endret synet på sam-
menhengen mellom materiell kultur og kulturelle
grupper. Imidlertid er de typologiske og krono-
logiske rammeverkene fremdeles nødvendige red-
skaper for å systematisere den materielle forhis-
torien, og det er også her vi finner verktøyene for
å skille mellom lokale, ikke-lokale og importerte
gjenstander.

Importen til Skandinavia i vikingtid
Selv om avgrensningen av vikingtiden som arkeo-
logisk periode er omdiskutert, er fremdeles kon-
takten med utlandet et viktig kriterium (Roes-
dahl 1994; Solberg 2000; Stylegar 2005). Hvor-
dan de ikke-lokale gjenstandene er blitt tolket i
vikingtidsarkeologien og hvilken rolle de har blitt
tillagt må både ses i sammenheng med utviklingen
av vikingtiden som forskningsfelt i skjærings-
punktet mellom ulike fagprofesjoner og teoretis-
ke og metodologiske strømninger. Nasjonalro-
mantikken som dominerte de intellektuelle mil-
jøene i Europa sammenfalt med konsolideringen
av arkeologi som akademisk fagområde på 1800-
tallet, og vikingtiden og særlig vikingenes eks-
pansjoner var sentrale i selvoppfattelsen og iden-
titetsdannelsen til de skandinaviske landene i
denne perioden (Aannestad in prep.). Selv om
det var et felles ønske om å kartlegge kontakten
mellom Skandinavia og andre områder kan man
også se geografiske eller nasjonale skillelinjer i
vikingtidsarkeologien. Særtrekkene kan knyttes

til ulikheter i kildemateriale, geografiske forhold
og forskningstradisjoner.

I Norge har vikingtidsarkeologien tradisjo-
nelt vært dominert av gravfunn, og er det derfor
först og fremst som gravgaver at vi kjenner til
bruk og distribusjon av import og ikke-lokale gjen-
stander. Det er i første rekke kontaktene med De
britiske øyer som har blitt undersøkt gjennomden
insulære importen. Vi kan se en linje fra Oluf Rygh
(1885) via Håkon Shetelig (1933) til Egil Bakka
(1963; 1965; 1971), Egon Wamers (1998) og Za-
nette Glørstad (2010), som alle har diskutert det
britiske importmaterialet i sammenheng med po-
litisk organisering, rikssamlingen og fremveksten
av den norske kongemakten. I denne forsknings-
tradisjonen har også sagaene og andre tidlige skrift-
lige kilder blitt vektlagt. I de senere år har også stu -
dier av vikingtidens fjernhandel, med utgangs-
punkt i undersøkelser på handelsplassene Kau-
pang og Heimdalsjordet i Vestfold, utvidet det
geografiske og tematiske perspektivet i viking-
tidsforskningen (Skre 2007; 2008a; 2011b; Bill
& Rødsrud 2013).

I dansk arkeologi har de skriftlige kildene vært
sentrale i kartleggingen av kontakten med konti-
nentet (Roesdahl 1994). Imidlertid har metall-
søkingen de siste årene ført til en stor tilvekst i
form av smykker og betalingsmidler med uten-
landsk proveniens. Det er kontinental import
som fremkommer i depotfunn så vel som i løs-
funn og på boplasser, men omfanget av insulær
import har også økt som en følge av metallsøking
og dette har gitt økt kunnskap om kontakten
mellom Danmark og De britiske øyer i vikingtid
(Wamers 1991; 2004; 2005; 2011; Baastrup 2009;
2012; Baastrup & Petersen 2010).

De østre deler av Sverige hadde ved inngang-
en til vikingtid allerede en lang tradisjon med
handel og kontakt med områdene som grenser
opp mot Østersjøen. Kontakten understøttes av
funn av østlig import og østlige påvirkning i den
materielle kulturen (Callmer 1992; Larsson 1999;
Gustin 2004; Hedenstierna-Jonson & Olausson
2006; Androshchuk 2008; 2016). Mange rune-
steiner har innskrifter som forteller om reiser i
østerled (Larsson 1999), og flere har arbeidet med
å kartlegge svensk og skandinavisk aktivitet gjenn-
om bosetningsspor på lokaliteter som Staraja
Ladoga og Gnezdovo i dagens Russland (Adam-
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sen 1994; Jansson 1994). Gotland er et eksep-
sjonelt område i sammenheng med forekomst av
ikke-lokale gjenstander i Skandinavia, og over 2/3
av de islamske myntene funnet i Sverige er fun-
net på Gotland (Jonsson 2009). Sammen med
sølv, smykker og andre metaller peker dette mot
at Gotland hadde en sentral rolle i handel og
annen kommunikasjon.

Kartleggingen av det interregionale og inter-
nasjonale kontaktnettet har kanskje særlig vært
viktig i studiet av den økonomiske utviklingen i
Skandinavia i vikingtid. Fjernimporten har vært
sentral i undersøkelsene av sentralplasser med
arkeologiske spor etter produksjon og handel,
som Hedeby (Hilberg 2009), Ribe (Feveile 2008),
Birka (Gräslund 1984; Arwidsson 1989; Heden-
stierna-Jonson & Olausson 2006; Audy 2011) og
Kaupang (Heyerdahl-Larsen 1981; Blindheim
1999; Blindheim & Heyerdahl-Larsen 1999; Skre
2007; 2008a; 2011b). Forekomst av ikke-lokale
og importerte gjenstander har blitt lagt til grunn
for en distinksjon mellom ulike typer boplasser
med tilknytning til internasjonal og interregion-
al utveksling (Jørgensen 2003; Skre 2011a; Baas-
trup 2012).

Den metodologiske utvikling i arkeologi har
medført en aktivisering av eldre kildematerial. I
løpet av de senere år har det blitt utviklet nye
metoder for proveniensbestemmelser av gjenstan-
der av metall og stein. Utviklingen av aDNA og
isotopanalyser aktiviserer det osteologiske mate-
rialet. 

Selv om importgjenstander har vært viktige i
studiet av vikingtidens interregionale kontakt-
nett har gjenstandene tradisjonelt vært et supple-
ment til de skriftlige kildene. Imidlertid har flere
nyere arbeider også løftet frem måten importen
har blitt tatt i bruk på; innlemmet eller appro-
priert i det skandinaviske samfunnet. Appropria-
sjonen av import har blitt tillagt vesentlig betyd-
ning for forståelsen av kulturmøter og kulturelle
endringsprosesser (Gustin 2008; Naum 2008;
Glørstad 2010; Baastrup 2012; Aannestad 2015).
Dette perspektivet er også benyttet i studier av
appropriasjonen av skandinaviske gjenstander og
teknologier i skandinavisk diaspora, særlig på de
britiske øyer (Kershaw 2010). Dette perspektivet
på import er influert av den teoretiske utvikling-
en i arkeologien og påvirket av poststruktura-

lisme og post-kolonial teori knyttet til sammen-
hengen mellom materiell kultur og kulturelle
møter (Thomas 1991; Bhabha 1994; Appadurai
2010; Kopytoff 2010).

Utviklingen innenfor teori og metode med-
fører nye perspektiv og formuleringen av nye
problemstillinger i tilknytning til gjenstandsfor-
flytninger i forhistorien. Utviklingen innenfor
teori og metode innebærer også en løsrivelse fra
de historisk funderte problemstillingene som har
vært særlig dominerende i vikingtidsforskning-
en. Dette er en utvikling som på sikt trolig også
vil føre til en tilnærming i forskningen over de
moderne nasjonsgrensene. Det arkeologiske forsk-
ningsfeltet på ikke-lokale gjenstander i vikingtid
er derfor stadig i forandring. I det følgende vil jeg
vise til nyere arbeider hvor import og ikke-lokale
gjenstander har spilt en sentral rolle og diskutere
styrker og svakheter ved ulike perspektiver på
dette materialet.

Nettverksanalyser i vikingtidsarkeologi
I dagligtale referer ordet nettverk til kontakt mel-
lom individer: digitale nettverk, sosiale nettverk
og nettverksbygging. I denne sammenhengen
refererer imidlertid begrepene nettverksanalyse
og nettverksmodell til spesifikke analyseverktøy,
metoder hvor nettverket består av forhåndsde-
finerte noder og forbindelser som er knyttet til
disse nodene. Nettverksmodeller er både et verk-
tøy for å identifisere konkrete prosesser og et
grunnlag for å diskutere validiteten av disse (Knap-
pett 2013b; Evans & Felder 2014). 

Nettverksanalyser har fått økende populari-
tet i arkeologien de senere år. Utviklingene i pro-
gramvare, GIS og digitalisering av arkeologisk
materiale har gitt muligheter for å behandle store
materialgrupper. Utviklingen av programvare har
gjort nettverksmodeller mer brukervennlig og
tilgjengelig for flere. Utviklingen kan også ses i
sammenheng med endringer i den teoretiske dis-
kursen i arkeologi, hvor den empiribaserte forsk-
ning igjen har blitt styrket, etter å ha vært noe
nedtonet under den dominerende postprosessua-
lismen på 80- og 90-tallet.

Arkeologiske nettverksanalyser baserer seg
på et kvantitativt empirisk materiale som fore-
komst av råvarer, gjenstander eller andre arkeo-
logiske ting innenfor et definert geografisk om-
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råde (Knappett 2013a). Hver enkelt gjenstand
som ikke er produsert lokalt viser til materiell
forflytning, et kontaktpunkt på et gitt tidspunkt
i forhistorien. Fortetninger av relasjoner mellom
noder i ett nettverk representerer et gjentagende
mønster av hendelser som sier noe om den for-
tidige sosiale praksisen, hva folk lagde og hvor
folk dro. Digitale analytiske verktøy som nett-
verksanalyser gir mulighet for å analysere store
datasett, noe som gir et nytt perspektiv på for-
tidens sosiale og kulturelle praksis. 

Flere forskere har benyttet nettverksbegrepet
i studier av ikke-lokale gjenstander i vikingtid i
løpet av de siste årene: Søren Sindbæk (2005) og
Maria Baastrup (2012) for å se på interregional
interaksjon i vikingtid ut fra forekomst av import
og ikke-lokale gjenstander. Baastrup har sett på
fordelingen av ulike typer import i utvekslings-
nettverk knyttet til ulike sosiale grupper. Hun be-
nytter nettverksbegrepet som et overordnet kon-
sept for å forklare den sosiale og geografiske for-
deling av gjenstandsmaterialet, men benytter ikke
nettverksmodeller i sin analyse.

Lokaliteter med ikke-lokale gjenstander som
Hedeby, Ribe og Kaupang har vært sentrale i stu-
dier av fremveksten av fjernhandel og kommunika-
sjon i vikingtid, men lokalitetene har gjennom-
gående blitt behandlet enkeltvis. Mangelen på
regionsoverskridende studier av dette materialet
er i første rekke en konsekvens av de store meng-
dene med gjenstandsdata som har gjort det utford-
rende å bearbeide materialet analytisk med kon-
vensjonelle metoder. Men det kan også ses i sam-
menheng med det regionale og nasjonale perspek-
tivet som har dominert i den skandinaviske vi-
kingtidsforskningen. Søren Sindbæk (2005; 2007)
har benyttet nettverksanalyser i studier av ikke-
lokale gjenstander, råvarer og teknologi i viking-
tidens Skandinavia. I motsetning til Baastrup har
han benyttet digitale verktøy for å bygge opp mo-
deller over gjenstandsflyt i vikingtidens Skan-
dinavia.

Nettverksanalyse muliggjør en sammenstil-
ling av gjenstandsmateriale fra mange ulike loka-
liteter og ulike materialgrupper med ulikt distri-
busjonsmønster. Både som konseptuelt ramme-
verk og som analytisk verktøy har introduksjon
av nettverksanalyser i vikingtidsforskningen bi-
dratt til en grunnleggende endring i måten vi for-

står interaksjon i fortiden gjennom et arkeolo-
gisk materiale. Der spredningskartene er statiske
tidsbilder representerer nodene og forbindelsen
mellom disse bevegelse. Nettverksanalyser til-
fører derfor et dynamisk element i kartleggingen
av gjenstandsforflytning. I motsetning til kon-
vensjonelle metoder gir nettverksmodellene mu-
lighet for å analysere dynamikken i interaksjonen
mellom nodene. Men for å kunne forstå denne
interaksjonen må nettverksanalysen tilføres kva-
litative aspekter.

Det er rettet kritikk mot bruken av nettverks-
analyser i arkeologi fra flere hold. Kritikken er del-
vis knyttet til et større felt i forhold til bruk av
denne typen komplisert analysemetodikk innen-
for flere fagområder, men den er også knyttet til
mer spesifikke arkeologiske problemstillinger som
representativitet og tolkning (Sindbæk 2013;
Brughmans 2014). En nettverksmodell er et verk-
tøy som fungerer ut fra forhåndsdefinerte regler
eller algoritmer. Disse algoritmene er designet for
spesifikke formål og er begrenset til disse. Nett-
verksanalyser gir ikke beskrivelser av virkelig-
heten, de er snarere beskrivelser av en tolkning
eller en rekonstruksjon av spesifikke fortidige om-
stendigheter. Analysens kvalitet er avhengig av
kvaliteten på grunnlagsdataene og en systemati-
sering av datagrunnlagets valg, prioriteringer og
fortolkninger som vil påvirke analyseresultatet.

Selv om representativitetsproblematikken klar-
gjøres på forhånd har en nettverksmodell, på sam-
me måte som spredningskartet, en sterk visuell
gjennomslagskraft. Svakheter og forbehold ved
det empiriske materialet kan derfor forsvinne. Det
krever inngående kjennskap til det empiriske mate-
rialets art, og spesialkunnskap om oppbyggingen
av modellverktøyet og de bakenforliggende algo-
ritmenes muligheter og begrensinger, for å få
meningsfulle resultater. En nettverksmodell sier
ikke noe om interaksjonens form og kvalitet eller
den sosiale og kulturelle konteksten som nettver-
ket og utvekslingen er situert i.

Sindbæk (2007) presenterer en metode for å
kontekstualisere resultatene fra en nettverks-
analyse. Han gjør en parallell analyse av lokali-
teter nevnt i Vita Anskarii, en beretning om den
karolingiske biskopen Anskars misjonsreise i nord,
nedtegnet i 865. Vita skildrer reisevirksomheten
i Nord-Europa på 800-tallet, hvor folk reiste, hvem
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som reiste og hvordan utvekslingen og samhand-
ling foregikk. Sammenstillingen av analysen og
beskrivelsene i Vita bidrar til en historisk og kul-
turell kontekstualisering av nettverksmodellen.
Sindbæk overfører også nettverksanalysen til kart-
format (2007, fig. 6), noe som representerer en
romlig eller geografisk kontekstualisering i sam-
menheng med landskap og ferdselsveier. Den his-
toriske og geografiske kontekstualiseringen til-
fører kvalitative aspekter til nettverksmodellen.
Ved å adressere den sosiale konteksten som gjen-
standene er funnet i, og gjenstandenes funksjon i
den spesifikke arkeologiske og sosiale konteksten,
åpner man også opp for å tolke gjenstandenes
spesifikke betydning som et element i å studere
interaksjonen sin art. En nettverksanalyse er der-
for bare første steg i analytisk prosess.

Identitet og importerte gjenstander
– kulturelle møter i vikingtid
Identitetsbegrepet er særlig relevant i sammen-
heng med undersøkelser av ikke-lokale gjenstan-
der. Forflytning av materiell kultur og kulturelle
møter har en direkte sammenheng med sosial
dynamikk og identitetskonstruksjon. Approprie-
ring av fremmede gjenstander kan derfor utgjøre
grunnlag for å undersøke kulturell samhandling,
gruppetilhørighet, folkeforflytning og integrering.
Et identitetsperspektiv på forekomst av ikke-
lokale gjenstander åpner også for å se den kultu-
relle konstruksjonen av gjenstanders betydning i
skiftende kontekster.

Identitet er et abstrakt ting som sier noe om
det enkelte individs oppfattelse av seg selv i rela-
sjon til andre. I human- og samfunnsvitenskap
brukes identitetsbegrepet først og fremst om so-
siale identiteter (Craib 1998). Sosial identitet
skapes og endres gjennom sosial interaksjon og
er forankret i partikulære historiske og sosiale
omstendigheter.

Introduksjonen av denne forståelsen av iden-
titetsbegrepet i arkeologi kan knyttes til den post-
prossessuelle utviklingene i arkeologien på 1980-
og 90-tallet. Man kan si at identitetsbegrepet
introduseres som en følge av at konseptet iden-
titet problematiseres. Der hvor den kulturhisto-
riske arkeologien, og til dels den prosessuelle,
satte likhetstegn mellom kulturell identitet og
materielle kultur, ble man på 80- og 90-tallet i

stigende grad interessert i det foranderlige iden-
titetskonseptet og hvordan sosiale identiteter for-
mes, forhandles, endres og uttrykkes gjennom ma-
teriell kultur (Shennan 1989; Jones 1997; Wells
2001; Hakenbeck & Matthews 2004; Díaz-Andreu
& Lucy 2005; Fowler 2005; Meskell 2007; Hiller-
dal 2009; Roslund 2009a). Kjernen i identitets-
arkeologi er det sosiale liv. Et fokus på identitet
bringer innsikt i den sosiale dynamikken i for-
tidige samfunn. Målet med identitetsarkeologi
er å identifisere de faktorene som binder sammen
og skiller fra hverandre grupper av mennesker,
lokalt og globalt (Gosden 1994).

Som en følge av at identitetsbegrepet ble intro-
dusert fikk også etnisitetskonseptet fornyet inte-
resse. De nyere arbeidene om etnisitet og arkeo-
logi vektlegger den kulturelle konstruksjonen av
etnisk identitet gjennom å studere forholdet mel-
lom ulike kulturelle grupper og hvordan dette ut-
trykkes i den materielle kulturen. Sian Jones’ forsk-
ning (1997) har hatt stor innflytelse på dette feltet.
Hun er blant annet inspirert av poststrukturalis-
tiske antropologer som Fredrik Barth (1982 [1969]).

Flere forskere har i de siste årene diskutert
identitet i forbindelse med studier av ikke-lokale
gjenstander i vikingtidsarkeologien (Gustin 2004;
Naum 2008; Roslund 2009b; Glørstad 2010; Baas-
trup 2012; Pettersen 2013; Aannestad 2015). Jeg
vil i det følgende trekke frem arbeidene til Magda-
lena Naum og Ingrid Gustin som på ulike måter
viser hvordan bruk av ikke-lokale gjenstander, i
sammenheng med identitet, kan belyse kultur-
møter og sosial og kulturell dynamikk i vikingtid.

Magdalena Naum (2008) har undersøkt kon-
struksjon og artikulasjon av migrerende iden-
titeter i det slaviske diaspora på Bornholm på
900- og 1000-tallet. Hun har problematisert for -
holdet mellom materiell kultur og identitet for å
komme nærmere migrasjonenes dynamikk. Et
sentralt punkt i Naums arbeid er synet på mate-
riell kultur som en aktiv, konstruerende dimen-
sjon av sosial praksis. Hun er her blant annet
inspirert av Bourdieus (1977) praksisteori der
materiell kultur både strukturerer handling og
blir strukturert av handling.

Den baltiske keramikken er sentral i Naums
undersøkelser. Denne keramikktype introduse-
res i Skandinavia på 900-tallet, men har opprin-
nelse i de slaviske områdene. Introduksjonen opp-
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fattes som en følge av migrerende mennesker og
teknologisk praksis (Roslund 2001; Naum 2008).
Teknisk sett er ikke den baltiske keramikken im-
portert, men ettersom den har en distinkt tekno-
logi knyttet til migrerende grupper må den opp-
fattes som en ikke-lokal gjenstandstype i sørøst-
Skandinavia i denne perioden. Naum ser produk-
sjonen av keramikk i lys av fenomenologien og
Merleu-Pontys (1962) syn på forbindelsen mel-
lom materiell kultur, praksis, minne og identitet.
Den taktile eller kroppsliggjorte kunnskapen er
kulturelt bundet, en uartikulert form for kunn-
skap. Når individer eller grupper migrerer akti-
viseres denne kunnskapen. Produksjonen av kera-
mikk transformeres fra å være en uartikulert kul-
turell praksis, habitus, til å bli bevisstgjort prak-
sis som markerer identiteten til migrantene i
møte med lokalbefolkningen. Det var altså ikke
bare keramikkgjenstandene som fungerte som
eksilslaviske identitetsmarkører på Bornholm, men
også teknologien og praksisen rundt produksjo-
nen av keramikk.

Parallelt med studiet av keramikk undersøker
Naum knivskjedebeslag og tempelringer. Begge
er karakteristiske for det vest-slaviske området i
denne perioden. Gravfunn peker mot at den sla-
viske tradisjonen med utsmykning av hodeplagg
ble videreført blant migrantene, men at tempel-
ringene ble erstattet av andre typer utsmykning
som var lokalt tilvirket. Enkelte av tempelringene
ser ut til å ha blitt transformert gjennom morfolo-
giske endringer for å tilpasses den lokale drakt-
og smykketradisjonen. Dette betegner Naum som
en form for hybrid kulturuttrykk som oppstår i
møtepunktet mellom ulike kulturer. Tempelring-
ene ble viktige gjennom at de signaliserte den
slaviske identiteten og en kulturell annerledeshet
i det bornholmske miljøet.

Naums arbeid gir innsikt i forholdet mellom
identitet og materiell kultur i møtet mellom im-
migrantene og lokalbefolkningen på Bornholm.
Gjennom å studere transformasjonen og appro-
priasjonen av distinkte former for materiell prak-
sis i diasporaen viser Naum at forflytning av men-
nesker, forflytning av sosial praksis og ma teriell
kultur, er et komplekst samspill av makt, motmakt
og avmakt. Møtet med andre grupper, andre iden-
titeter, medfører en bevisstgjøring av sedvaner
knyttet til produksjon og bruk av materiell kul-

tur som gjør at den materielle kulturen blir satt i
spill. Tidligere migrasjonsstudier har i liten grad
evnet å gi innblikk i kompleksiteten i dette sam-
spillet, og Naums arbeid viser betydningen av
sammenhengen mellom gjenstandene og den so-
siale praksisen som gjenstandene inngår i.

Import, identitet og sosiale distinksjoner
Som identitetsmarkører kan også materiell kul-
tur brukes for å uttrykke spesifikke statuser eller
roller. Disse statusene eller rollene kan forekom-
me innenfor mer overordnede former for iden-
titet, men de kan også gå på tvers disse over-
ordnede identitetene. 

Gustin (2004; 2008) undersøker østlige ring-
spenner som markører for en sosial identitet knyt-
tet til fjernhandelen i Østersjøområdet i viking-
tid. Hun vektlegger det kommunikative poten-
sialet i drakt og draktutstyr. Sammenhengen mel-
lom draktutstyr, selvrepresentasjon og identitet
er inspirert av sosiologi og sosialpsykologi, blant
annet hos Erving Goffman (1992) og Richard
Jenkins (1996).

Østersjøhandelen i vikingtid var et kulturelt
møtepunkt, hvor aktører fra ulike folkegrupper,
med ulike språk og religioner møttes og utvekslet
varer og betalingsmidler. Handelstransaksjoner
på tvers av kulturelle og etniske grenser var ba-
sert på tillit som var avhengig av at de involverte
hadde en felles forståelse av de normer som styrte
handelstransaksjonene (Gustin 2004; 2008, se også
Kilger 2008b). I slike situasjoner kunne mate-
rielle symboler ha rollen som identitetsmarkør,
som markerte at man tilhørte en gruppe som
hadde kunnskap om disse normene. Slike markø-
rer kunne inngi motparten med tillit. Ringspen-
nenes formspråk underbygger den spesifikke tolk-
ningen av meningsinnholdet. Endeknoppene på
mange av ringspennene har en mangekantet eller
kubooktaedriske form. Dette formelementet gjen-
finnes på mange ulike gjenstandstyper fra perio-
den, deriblant de kubooktaedriske vektloddene
som kan assosieres med handel. Gustin under-
bygger tolkningen gjennom å vise til et stort em-
pirisk materiale. Hun viser hvordan en dekon-
struksjon av det kulturelle eller etniske identitets-
konseptet, og introduksjonen av overregionale
identiteter knyttet til andre typer fellesskap og
andre typer sosial praksis, gir et mer nyansert per-
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spektiv på den sosiale dynamikken i vikingtids-
samfunnet.

Gustins og Naums forskning illustrerer kom-
pleksiteten og dynamikken i forholdet mellom
ulike identiteter, henholdsvis i kontakten mel-
lom ulike etniske grupper og identiteter knyttet
til ulike former for sosial praksis. I forskningen
på identiteter i samfunnsvitenskapen er det i
økende grad fokus på å se mangfoldet av iden-
titetskonstruksjoner, på tvers av regionale, kul-
turelle eller etniske identiteter. Interseksjonali-
tet er inspirert av feministiske og postkoloniale
studier i sosiologi og tilsluttende fagområder
(Mccall 2005; Shields 2008; Weldon 2008). Den
grunnleggende tanken er at et individ har mange
ulike identiteter eller gruppetilhørigheter knyt-
tet til kjønn, etnisitet, kulturelle grupper og rol-
ler og statuser som aktiviseres i ulike sosiale situa-
sjoner. I interseksjonalitetsforskningen under-
søkes samspillet mellom de ulike identitetene og
hvordan de virker på hverandre. Dette vil være et
perspektiv som trolig vil få økt betydning også
innenfor arkeologi i årene som kommer (Díaz-
Andreu & Lucy 2005).

Når et enkelt formelement opptrer i ulike sam-
menhenger på tvers av geografiske og kulturelt
erkjente grenser må man være oppmerksom på
den kontekstuelle lesningen av disse materielle
symbolene. Materiell kulturs meningsinnhold er
ikke konstant, men formes og omformes i møte
med mennesker. Å tillegge enkelte formelementer
et iboende og distinkt meningsinnhold er derfor
problematisk (Ekengren 2009; Aannestad 2015).

Gustin og Naum tolker ikke-lokale gjenstan-
ders og ikke-lokal praksis betydning ut fra kon-
tekstualisering. Kontekstualisering som metode
og en kontekstuell lesning av materielle symbo-
ler tar utgangspunkt i Ian Hodders forskning
(1982; 1986), og er en sentral del av den postpro-
sessuelle arkeologien som vokste frem på 1980-
tallet. En kontekstuell lesning av materielle sym-
boler har en subjektiv dimensjon.

Diskusjon
Studier av nettverk, kommunikasjon og identitet
adresserer de importerte og ikke-lokale gjenstan-
dene direkte. Disse to feltene representerer meto-
dologiske og teoretiske ytterpunkter i arkeologi-
faget – arkeologi på makronivå og mikronivå,

kvantitativ og kvalitativ metode. Men kommu-
nikasjon handler om identitet og identitet hand-
ler om kommunikasjon. Disse i utgangspunktet
svært ulike perspektivene på bruken av ikke-
lokale gjenstander representerer to aspekter av
kulturell og sosial samhandling.

Nettverksmodeller og nettverk som analy-
tisk rammeverk for kommunikasjon åpner for å
analysere ulike nivåer av sosial interaksjon gjen-
nom distribusjon av ikke-lokale gjenstander. I
disse nettverkene av ligger også kimen til dan-
nelse av sosiale identiteter på tvers av regioner.
Kombinasjonen av ulike metodologiske og teore-
tiske perspektiver er en nødvendig øvelse for
komme nærmere en helhetlig forståelse av for-
tiden. Analyser av interregional kontakt basert
på forekomst av massematerialer, spredning og
nettverksanalyser trenger en form for kontekstua-
lisering: ikke bare på et overordnet nivå, men
også gjennom å undersøke de sosiale praksisene
som gjenstandene har inngått i. Mikrostudier av
gjenstander mening og forholdet mellom iden-
titet og materiell kultur gjennom kontekstuelle
metoder står sterkere ved å støtte seg til et større
empirisk materiale, geografiske analyser og ana-
lyser av interaksjonens sosiale praksis.

Eksemplene som er trukket frem i denne ar-
tikkelen viser at diskusjonen og tolkningen av
bruk av ikke-lokale og importerte gjenstander i
vikingtidsarkeologien kan knyttes til den teore-
tiske og metodologiske utviklingen i faget som
helhet. Innenfor dette feltet ligger det funda-
menter for å bygge bro over de konvensjonelle
skillelinjene mellom subjektive og objektive, funk-
sjonelle og kognitive metoder og teorier. Utvik-
lingen innenfor provensiensbestemmelse av rå-
varer og gjenstander, basert på naturvitenska-
pelige metoder, er under rask utvikling. Dette vil
gi et utgangspunkt for å diskutere kommunika-
sjon, gjenstandstransport og handelsnettverk.
Og det vil være et fundament for å diskutere for-
flytning av mennesker helt ned på individplanet,
gjennom isotop- og aDNA analyser. Samlet sett
vil dette gi oss nye perspektiver i diskusjonen om
kommunikasjonsnettverk og identitetsforming i
vikingtid i årene som kommer.

Artikkelen bygger på prøveforelesning holdt i forbindelse med
disputas for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo 2015-08-27.
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