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Th. Petersen 

BYGDEBORGER I DET NORDENFJELSKE 
NORGE 
Pl. I-IV 

I. 

D e minner fra vår oldtid som det her skal berettes om, hører til en 
gruppe der såvel i type som i sine enkeltheter er vel kjent i vår 

arkeologiske litteratur.1 Det er bygdeborgene, disse merkelige anlegg 
som forteller om en tid full av uro, da folkene var i bevegelse, og da 
det gjaldt for bygd og grend ved sikre tilfluktssteder å trygge sig mot 
fiendtlig angrep. 

I alle de land hvor vi finner disse gamle befestninger, hvis felles
germanske navn har vært borg) er deres form i første rekke betinget 
av terrengets beskaffenhet. Dette gjelder ikke minst Norge, hvor lan
dets natur i høi grad er lagt til rette for de primitive anlegg som vi 
er vant til å sammenfatte under begrepet bygdeborger. "Norges bedste 
Værn og Fæste er dets gamle Fjæld", synger Henrik Wergeland, og 
det har hatt sin gyldighet ikke minst i de fjerne tider som vi her be
veger oss i. En isolert bergkolle med bratte avfall frembød et utmerket 
tilfluktssted under en fiendtlig pågang samtidig som den også kunde 
gi en basis for vakthold og motangrep fra forsvarerens side. Et felles 
trekk for de aller fleste av disse anlegg er den utsikt de frembyr over 
bygd og vei, ikke sjelden også over større, topografisk avgrensete 
områder, som de således gjennem sin situering har kunnet beherske. 
Helt ubestigelige har slike bergknauser naturligvis aldri vært, for
svarerne måtte jo selv kunne komme derop, og antagelig har disse 
visstnok ofte hatt både huslyd og buskap med. En antydning i denne 
retning er såvel de rester av tildels lerklinte hus som er funnet på 
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et par av borgene, som lerkar og kvinne1ige bruksgjenstande som ut
gravninger har bragt for dagen.2 Hvor det derfor ikke var brattere enn 
at man kunde komme op, sperret man tilgangen med tverrgående mure. 

Det er disse mure som ennu kan være bevart helt til den dag i 

dag. Sjelden naturligvis intakt efter så mange århundrers forløp, men 
nesten alltid i større og mindre grad i ruin. Mest av alt minner de 
om en gammel stengard, og hvor man finner dem mere inne i landet, 
er de ofte til ukjennelighet overgrodd av skog og annen vegetasjon. 
Men gi:r man sig tid til å rydde vekk de ytterste sten, der som oftest 
ligger i røis uten noen orden, vil man i regelen nå inn til en kjerne, 
som viser den oprinnelige murflate. 

Murverket er som bekjent alltid tørrmur. Sjeldnere er der anvendt 
kuppel, men meget ofte bruddsten, tildels av betydelig størrelse, som 
i enkelte tilfelle synes å være blitt flaket ut av berget innenfor borg
området. Men ved flere horger er det dog klart at stenmaterialet må 
være bragt op nedenfra, et veldig arbeide som må ha krevet stor 
mannehjelp og vel også tekniske hjelpemidler, og som igjen vidner om 
betydelig organisasjon og disciplin for militære fo:rmål.3 Med stor omhu 
er stenen lagt i forband og mellem de større sten er der kilet inn 
mindre. Noen særlig høide har disse mure aldri hatt. Sjelden finner 
man dem beva:ret høiere enn 1,5-2 m. Men det er grunn til å tro at 
man har hjulpet på høiden ved palissader og vel også ved forhugninger 
i forterrenget. Spor av palissade:r mener man således å ha funnet på 
en borg i Finnland.4 

Disse anlegg er naturligvis alltid meget enkle, men studerer man 
dem nøiere, viser de ikke sjelden en merkelig omtanke og militær
teknisk erfaring. Således finner man ofte flere mure, den ene bak den 
annen. Man har altså hatt flere forsvarslinjer, og den første kan være 
blitt skutt nokså langt frem i fo:rterrenget. Det er således tilfellet med 
en borg på Tanem i Sparbu> Nordtrøndelag (se ndf.), og et lignende 
anlegg sees på Klingerhaugen i Røra, Nordtr. (se ndf.). Murve:rket 
kan også være forsterket ved bastionlignende fremspring, hvorfra man 
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kunde holde fienden under flankerende beskytning. Det synes således 
å ha vært tilfelle på den nedenfor omtalte borg på Digerberget i Åsen) 
Nordtr. Hvor bestigelige slukter ("sløgde:r") trakk sig op gjennem de 
bratte bergsider, blev tilgangen sperret ved en eller flere tverrmure. 

Selve den øvre borgflate måtte ikke væ:re for liten eller for kupert, 
men så vidt rummelig at den ga forsvaret bevegelsesfrihet og skaffet 
tilstrekkelig plass fo:r dem som hadde søkt tilflukt deroppe. Forsvarernes 
hovedvåpen var naturligvis pilbuen og kastespydet.5 Men der blev 
også anvendt grovere skyts, nemlig kastesten. Disse kastesten kan man 
en sjelden gang ennu finne liggende innenfor murkantene. Således på 
den nedenfor nevnte borg i gården Størvolls utmark i Beitstad) Nordtr., 
et ypperlig anlegg, bare tilgjengelig over en hals med bratte styrtninger 
til begge sider og så smal at man kan være fristet til å krype langs 
efter den. Kommer man så inn på bo:rgområdet, ligger ammunisjonen der 
ferdig til bruk, ordnet i hauger, omtrent som de gamle kulepyramider. 

Et svakt punkt ved disse festningsanlegg var vannforsyningen. Man 
finner derfor ikke sjelden en bekk eller et tjønn ved foten av dem. 
1\len når tilgangen til disse kilder blev brutt ved beleiring, var man 
bare henvist til de medbragte beholdninger av drikkevannn, det op
samlede regnvann, eller hvad der kunde finnes på selve borgen, Man 
måtte hjelpe sig så godt man kunde, og man har derfor som bekjent 
kunnet påvise brønnanlegg i fuktige fordypninger i terrenget oppe på 
bo:rgplatået. En slik brønn har der således vært oppe på Sverresborg 
ved Trondheim, som man med nokså god grunn kan anta har vært 
befestet allerede i forhistorisk tid, før kong Sverre bygget sin borg 
heroppe,6 Det er høist sannsynlig at det er denne karakteristisk for

mede bergklump tett ved oldtidsveien til Nidarosen som har gitt årsak 
til navnet Steinberget, 

Studerer man nøiere beliggenheten av disse befestninger, vil det 
være påfallende, at de gjerne er situert i bebyggelsens periferi, ved de 
gamle ferdselsveier, og ikke sjelden hvor disse gjennem et fjellskar 
eller et defile førte ned i bygden. De er åpenbart anlagt efter visse 
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strategiske hensyn, for å hindre adkomsten til en bygd eller grend. 
Samme motivering synes også å ha vært tilstede ved de borganlegg vi 

finner ute ved kysten. Det er som bekjent professor Shetelig som først 

har understreket dette viktige moment til bygdeborgenes forståelse og 
derved vist veien til å stille dem inn i et historisk perspektiv.7 Dette 
perspektiv har Bjørn Hougen utdypet videre i sin avhandling om de 

"Østnorske Bygdeborger", hvor han samtidig også lar det arkeologisk

topografiske miljø spille inn til deres historiske belysning. Vi skal i 

det følgende se hvordan de samme hensyn kan spores ved en flerhet 

av bygdeborgene også i Trøndelag. 
Gjennem de undersøkelser som er foretatt i bygdeborgene, mest i 

Sverige, men tildels også i vårt eget land, kan det med temmelig 
sikkerhet uttales at disse befestninger for den skandinaviske halvøis 
vedkommende hovedsakelig må tilhøre den eldre del av folkevandrings
tiden, heri også innbefattet det yngre avsnitt av romersk jernalder, 

antagelig tidsrummet fra 3. til 6. årh. e. Kr.; for Norges vedkommende 

har man dog, såvidt vites, hittil ikke kunnet føre dem lengere tilbake 

enn til det 5. årh. I den nordlige del av Sverige synes de dog å rekke 
noe lenger ned i tiden, og det samme tør mulig også være tilfelle med 

enkelte av borgene nordenfjells. De hviler som professor Shetelig har 
fremholdt, neppe på noen eldre tradisjon innenfor landet, men er skapt 

ut fra en given historisk situasjon, folkevandringstidens urolige forhold. 
Deres forutsetninger må søkes lenger syd. Således har man nylig i 

det nordlige Jylland opdaget et befestet anlegg, som har vært i bruk 
gjennem en tid som spenner over flere århundrer, fra 4.-3. årh. f. Kr. 
til 1. årh. e. Kr., d. v. s. det meste av keltisk (førromersk) jernalder og 

et stykke inn i romersk. Også denne borg har vært betinget av ter
rengets naturlige beskaffenhet, idet den er plasert på en holme i den 
langstrakte Borremose i Himmedand.8 I Middelhavslandene likesom 

i Sydtyskland og det sydlige Frankrike forekommer borger allerede så 

tidlig som under stenalderen, mens befestede plasser i Mellemtyskland, 
Nordfrankrike og England først optrer under tidlig Hallstatt-tid og 



under La Ttme, men da også i meget stort antall. Om fiendtligheter 
mellem kelter og germaner vidner ennu rekker av borger i Mellem
og Sydtyskland, som med stor sannsynlighet tolkes som strategiske 
støttepunkter anlagt av kelterne mot germanerne. 9 

At vi i Norge først finner befestede anlegg i århundrene efter vår 
tidsregnings begynnelse vil derfor være naturlig. De optrer antagelig 
tidligere i det sønnen- og vestenfjelske enn i det nordenfjelske. At de 
i sin oprinnelse går tilbake til romertiden, iallfall den yngre romerske 
jernalder, er sannsynlig. Da landet igjen kom til ro med konsolidering 
innen større sammenslutninger og "riker", blev disse anlegg overflødige, 
og ved den historiske tids begynnelse er de glemt.. Sagalitteraturen 
kjenner dem ikke. 

Det ligger utenfor rammen for denne lille opsats å gå nærmere inn 
på de forskjellige og viktige spørsmål som knytter sig til de norske 
bygdeborger. Materialet er ikke så tilrettelagt at tiden ennu er inne 
til for alvor å gå løs på disse problemer. Der kreves omfattende under
søkelser, registreringer og kartlegninger som igjen kan danne grunn
laget til en samlet publikasjon av disse minnesmerker. Imidlertid har 
dog arkeologene lenge kastet sine søkelys på bygdeborgene og fra tid 
til annen angrepet deres utenverker. Herom vidner de mange bidrag 
til deres belysning som i de senere år er kommet frem i den arkeo
logiske litteratur. Som et sådant må også den oversikt betraktes som 
i de følgende linjer vil bli gitt over borgene i det nordenfjelske Norge. 

Il. 

Bygdeborgene i denne landsdel, hvortil her også vil regnes det 
såkalte Nord-Norge, er i grunnen meget litet kjent, selv blandt fag
menn. Der foreligger visstnok et par populære fremstillinger, men disse 
er nokså godt gjemt i årsskrifter som kun sjelden når utenfor en b~
grenset, lokal ramme. Den ene er en artikkel av mag. Brage Irgens 
Larsen "Folkevandringstidens bygdeborger. Bevarte minner fra sniå
rikenes urolige tid i Trøndelag", trykt i "Trondhjems Turistforening 



1887-1937", og den annen er forfattet av nedskriveren av denne opsats 
og bærer titelen "Litt om de eldste byggverker i Nord-Trøndelag"; 
den er trykt i Nordtrøndelag Historielags årsskr. 1933. Det kan derfor 

allikevel være grunn til i et landsomspennende tidsskrift som "Viking" 
å gi en samlet fremstilling av hvad vi for tiden kjenner av bygdeborger 
i det nordenfjelske Norge. Så meget er det naturligvis ikke, men som 
vi vil se i det følgende, er de ikke uten betydning og gir visse bidrag 
til borgproblemets belysning. 

Der kjennes for tiden omkring 180 bygdeborger i Norge. De for
deler sig tallmessig på enkelte unntagelser nær forholdsvis jevnt over 
landets fylker, dog således at Østfold og Rogaland, altså landets syd
østlige og sydvestlige grenselandskaper, ligger betydelig foran de andre. 
Efter Hougens optelling i 1928 hadde vi i Østfold kjennskap til 
36 borger, mens Rogaland for tiden kan opvise 37.10 For hele det 
nordenfjelske er tallet nu 28 med den største tyngde i Nordtrøndelag, 
som med sine 21 borger kommer inn som no. 3 blant fylkene. På den 
annen side kan Sørtrøndelag bare opvise 5, og tar man hensyn til 
at 3 av disse (Borgja i Rissa, Borgklinten i Ørland og Viksteinen i 

Afjord) ligger i den del av fylket som tidligere hørte Møre til, blir 
tallet redusert til 2. 11 Dette påfallende misforhold mellem de to fylker 
har sikkert sin historiske årsak, som vi nedenfor skal komme tilbake tiL 

For Møre og Romsdal fylkes vedkommende ligger Sunnmøre med 
sine forøvrig bare 2 borger utenfor rammen for denne fremstilling. 
I Romsdal kjenner vi merkelig nok ennu ingen sikre borger, 12 og likeså 
påfallende er det at det samme er tilfellet i Nordmøre. 13 

Vender vi oss derimot mot Trøndelag, møter vi borgene som nevnt 

i begge de trønderske fylker, navnlig altså i Nordtrøndelag. En enkelt 
av dem er anlagt på en holme, det eneste anlegg som kjennes av denne 
art heroppe. Det er borgen på Hoøya i Selbu, Sørtr., i den østre ende 
av Selbusjøen (fig. 1.). Denne lokalitet har fra Sver:res saga historisk 
klang under navnet Kongsholmen. Sagaen forteller om kong Sverres 
slitsomme ferd 1177 fra Jemtland og ned i Trøndelag en, hvor han 



1 
Fig. l. Borg på Hoøya, Selbu, Sørtr. 

nådde helt frem til Nidaros. Han våget dog ikke noe angrep på byen1 

men trakk sig tilbake til gården Digre i Bratsberg, ikke så langt fra 
Selbusjøens vestende. Imidlertid hadde også selbyggene samlet en flokk 
imot ham, men av en eller annen årsak hadde de trukket sig bort fra 
Selbusjøen, antagelig i nordlig retning mot Jonsvatnet. Det lyktes 
derfor Sverre å få tak i selbyggenes båter, og i dem søkte han med 
sine folk tilflukt til en holme, som efter sagaen "nu kalles Kongs
holmen". Denne holme kan ikke være noen annen enn den som i 

daglig tale kalles Hoøya, et navn som vel er det eldste og oprinnelige. 14 

Som dette navn viser, e:r holmen høi. Den tegner sig når man kommer 
inn fra Selbusjøen omtrent som en skogbevokset pyramide, men kommer 

man nærmere, vider holmen sig ut i lengden i nordsydlig retning. Det 
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høieste parti er det nordligste med høieste punkt 52 m over sjøen, og 

her faller sidene bratt ned særlig mot vest og nord. Mot syd trekker 

terrenget sig jevnt nedover og danner ved sydenden en liten flate, 

hvor en av Kjøsnesgårdene ("Borggarden") på fastlandet overfor har 

en engslått. Gjennem en vel 100 m lang mur, som fra vestre kant 

trekker sig i en stump vinkel først i nordøstlig retning og dernest 

bøier av mot nord og når frem til kanten her, er således den nord

vestre og høieste del av holmen blitt omgitt av en sperremur med 

det høieste punkt, hvorfra der er en vid utsikt over Selbusjøen og 

landskapet omkring, trukket innenfor muren. Denne har vært ganske 

mektig, på sine steder inntil omtrent 3 m høi, men ligger nu helt i 
min, dekket av mose og skog. Men da borgen blev opmålt i 1921, 

kunde man noen desimeter under mosedekket overalt på sidene av 

muren finne mere eller mindre regelmessig lagt stenforband. Omtrent 

ved midten, der hvor muren bøier av mot nord, er der en åpning som 

efter en inngang. Lenger vest bryter et litet bekkefar gjennem muren, 

som på dette sted også har en smal åpning; vi har her borgens vann

tilgang. 

Denne borg har vel på kong Sverres tid ligget i min omtrent som 

nu, og det er nok meget tvilsomt hvorvidt Sverre overhodet har hatt 

kjennskap til den. En antydning av at den kan stamme fra folke~ 

vandringstiden, har vi i en beltesten av kvartsitt, som er funnet nede 

på flaten i den søndre del av holmen, og som i 1873 innkom til Viten~ 

skapsselskapets Oldsaksamling i Trondheim. Også borgens beliggenhet 

utenfor Selbus brede og eldgamle hovedbygd, som efter gårdnavn og 

funn 15 må være utformet allerede i den eldre periode av jernalderen, 

kan peke i den samme :retning. 

Borgen på Hoøya er forøvrig ikke den eneste som kjennes i Selbu. 
I 1934 blev der opdaget en annen på gården Gullset, på fastlandet 

omtrent 3 km rett syd for Hoøya. Her reiser sig vest for gårdens 

hus og langs en gammel veiforbindelse en avlang, skogbevokset høide 

orientert i nord~sydlig retning. Mot vest stuper åsen bratt ned, men 
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såvel fra nord som syd og navnlig fra sydøst kan høiden med større 
eller mindre letthet bestiges. Her har da tilgangene overalt vært 
sperret med murverk, og i den sydøstlige del, hvor en gangsti fører 
opover, sees endog rester av dobbelte mure, den ene bak den annen. 
Forsvaret av dette parti har vært særlig viktig også av den grunn at 
der er spor til at det her kan ha stått vann. Umiddelbart nedenfor 
høiden, altså utenfor borgområdet, er det imidlertid vann både mot 
vest og øst. Forskansningene er som vanlig bruddsten i tørr mur, og 
lengden fra endemur til endemur omkring 200 m. Denne borg har inntil 
1934 vært ukjent utenfor den nærmeste grend, således som det så ofte 
er tilfellet med disse gamle minner. I grenden er der bevart et sagn 
om nedgravne penger oppe på borgen. Dette kunde peke på en tradi
sjon om at de nu overgrodde murrester ikke var naturens verk. Hvor 
seigt minnet kan holde sig, ikke bare fra vikingetiden, men endog fra 
folkevandringstiden, har de senere tiders forskning bragt flere eksempler 
på.16 Vi skal nedenfor, ved borgen på Steine i Leka, møte et nytt og 
mere oplysende tilfelle. 

På historisk grunn ligger også en annen bygdeborg i Sørtrøndelag. 
Det er "Borglclinten" i Ørland) omkring 3 km innenfor Austråt (fig. 2, 
Pl. I, 1-2). Tett syd for den eldgamle vei øst- og nordover til Stjørn 
og Bjugn reiser sig to avrundede, avlange koller, adskilt fra hverandre 
ved en trang kløft (se fotogr. pl. I og O. Kreftings~ kroki fig. 2). Den 
søndre kolle er 113 m høi og hever sig bratt op fra tre sider, men 
fra øst er den lett bestigelig; dog sees ikke her noe murverk. Den 
nordre kolle er litt lavere og av en lignende formasjon som den søndre. 
Også den er bestigelig fra øst, men vanskeligere. Heroppe, i omtrent 
en fjerdedel av kollens høide, er en terrasseflate og langs kanten av 
den, overalt hvor fjellet kunde bestiges, finnes betydelige rester av 
murverk. På ett sted, hvor muren fantes noenlunne ubeskadiget, for
teller O. Krefting, som først har beskrevet borgen,17 var den nesten 
loddrett mot yttersiden, men skrå innad. Den var da, i 1874, 5 fot høi 
med 10 fots anlegg og 3 fots krone. Yttersiden var opført av større 
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Fig 2. Borgklinten. Ørland, Sørtr. Kroki, ved O. Krefting. 

løftesten, som måtte være transportert ditop, men innvendig bestod 
muren mest av mindre sten, som hadde kunnet brukes som kastesten. 
Muren strakte sig i en lengde av omtrent 300 fot. I en fjellkløft på 
søndre side av sletten fantes et fuktig myrhull, hvor det antagelig 
engang hadde vært en brønn. 
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Beliggenheten av denne bygdeborg er meget karakteristisk. Den 
behersker nemlig et utpreget defile, hvor den gamle vei mellem Ørland 
og bygdene Stjørn og Bjugn går ennu i dag. Det er åpenbart derfor 
at borgen blev trukket frem til den nordre kolle ovenfor veien og ikke 
lagt på den søndre, som også frembød gode betingelser for et befestet 
tilfluktssted. 

Når unntas en ennu ikke nærmere undersøkt borg på en kolle 
"Lyarhaugen" (av lya= lytte) under gården Borgja (matr. Borgen) i 
Rissa~ Stadsbygd pgd., kjenner vi ennu bare en enkelt bygdeborg i 
den del av Sørtrøndelag, som tidligere hørte Nordmøre til. 18 Det er 
befestningen på fjellet Jliksteinen nordligst i Åfjord~ ved grensen mot 
Bjørnør. Viksteinen, hvis navn ikke finnes på rektangelkartet, men sees på 
dette ovenfor Ratviken med gårde av samme navn og vest for Solfjellet, 
er en avlang, temmelig skarp fjellrygg med høieste punkt ca. 200 m 
over havet, ganske ubestigelig fra alle kanter unntagen fra sydøst, hvor 
adkomsten dog er meget besværlig. Her er imidlertid det øvre platå 
befestet ved en på flere steder vel bevart mur av store løftesten, 
gjennemgående flataktig bruddsten. Muren, som har vært ca. 2,5 m 
bred og ennu på sine steder er inntil 1,5 m høi, går først i sydøstlig 
retning og bøier dernest om mot syd. I det hjørne som herved dannes, 
er den utvidet med et firkantet, nesten kvadratisk fremspring, åpenbart 
en slags bastion, hvorfra man kunde beherske opstigningen fra to sider. 
Borgens beliggenhet synes å være valgt med strategisk blikk. Den 
ligger ikke langt fra leden og behersker helt et smalt eid, som veien 
sydfra rundt Skråfjord og ned til de meget gamle gårde Tørhogg og 
Taarnes ytterst på halvøien her må passere.19 

Et bratt odde, som stikker ut i en fjord eller et vann, fortrinsvis 
ved gamle sjøverts ferdselsveier, finner man meget hyppig valgt som 
plass for borganlegg; ikke sjelden behersker borgen på landsiden sam
tidig en gammel landverts forbindelse. Det er således tilfelle med den 
foran nevnte borg på Di'gerberget20 i Åsen~ Frosta pgd., Nordtr. Diger
berget er et bergfylt nes, som i øst-vestlig retning stikker ut i Asen-
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fjorden vestligst i Asen herred, mellem Aurtubukten og Djupviken, 
vel 3 km rett innenfor det historisk bekjente Steinvikholm (Pl. U, 1). 
l'vlot sjøen danner berget bratte fall og sidene er her praktisk talt 
ubestigelige. Mot landsiden skråner derimot terrenget jevnt ned 
og adgangen ad denne vei er ikke vanskelig. Øverst på berget er et 
avlangt, ca. 80 m langt areal blitt avspe:rret ved mure der hvor terrenget 
har krevet det. Kraftigst er muren mot landsiden, hvor tilgangen har 
væ:rt lettest. Den følger her en avsats på berget der hvor dette er 
smalest, og er ved begge ender bøiet rettvinklet tilbake; det sydøstlige 
hjørne viser en tydelig bastionaktig utvidelse (PL U, 2). Andre 
sperremure er anbragt både oppe på platået og lengere nede, hvor 
smale sløgder og små senkninger på sine steder kan trekke sig opover 
bergsidene. Murverket ligger nu for en stor del i ruin, skjønt 
man ennu hist og her kan få tak i de oprinnelige murflater; men 
av eldre folk er det berettet, at murene tidligere var meget tydeligere 
og høiere. 

Med hensyn til denne borgs strategiske motivering kan det være 
av interesse å gjengi hvad mag. Brage I. Larsen skriver herom i den 
foran anførte artikkel s. 109: "Borgen på Digerberget er neppe anlagt 
i den hensikt å være tilfluktssted for en hel grend eller bygds befolk
ning i :påkommende tilfelle, slik den gjengse fortolkning av bygde
borgene lyder. Dertil ligger den nok for langt fra bebodde strøk Der 
fantes vel heller ikke mange mennesker i de nærmestliggende strøk i 

Asen dengang borgen blev anlagt. Valget av dette sted til anlegg av 
befestninger må helst forklares ut fra rent strategisk synspunkt: som 
basis for øieblikkelig stengning av Fættenfjorden og Langsteindefileet 
for en inntrengende fiende utenfra eller kanskje også for å kunne stanse 
en innenfra fremtrengende motstander på dette for et forsvar så gun
stige sted. Langsteindefileet er den trange passasje som fra bunnen 
av Fættenfjorden går utover mot Skatvalbygden. Stedet er kjent fra 
general A:rmfeldts innfall i 1718, og Armfeldts egen beretning om 

gjennemmarsjen her i et brev til Karl den 12te gir en sakkyndig mill· 
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trers malende skildring av vanskelighetene. Svenskene passerte her 
9de og lOde september 1718, stedet var ifølge stiftamtmann von Ahnen 

ikke tidligere passert av hester. Armfeldt beskriver deHleet som "alle 
slemma wagars sarnmandrag och av farlighet for en narwarande fiende 
så wal som af sig sielf den warsta jag under mine ringaste travailler i 
många bergiga lander ofwer de beropade alper och Pyreneiska trangzler 
har erfarenheter af. På wår wanstra sida woro en brådstortande berg 
af 350 alnars hoid efter fortificationsbetjantemas gissning, och på den 
andra djupa sjon, dar emellan wagen smal til man for man i de swå
raste stenklyftor genomskurna af många ofwer bergen rusande backa:r 
och sankningar, så at klov och hastar hafwa måst framdrages och 
styckorna baras igjenom af folket."" 

Det kan dog være spørsmål om ikke mag. Larsen har lagt en for 
moderne målestokk på sin strategiske vurdering av bygdeborgen på 
Digerberget. Ti visstnok kunde Fætten- og Langsteindefileet ha sin 
betydning på Armfeldts tid, likesom det i det øieblikk dette skrives, 
også er skueplass for krigshandlinger, men det er dog først en nyere 
tid som har sett hovedforbindelsen mellem Trondheim og de nordre 
lnnherredsbygder ført forbi Langstein og gjennem den trange FrettendaL 
En sikkert eldre vei, vi kan gjerne kalle den oldtidsveien, førte ned 
til gården Sve på nordsiden av Skatvalhalvøien, og herfra blev der 
ferjet over til den eldgamle gård Nes i Asen, på hvis grunn bygde
borgen ligger; tradisjon og lokalnavn minner ennu om denne tid. Fra 
Nes gikk så veien til Innher:red videre østover, som vanlig oppe i 

høiden, forbi gårde med oldtidsnavn og kulturminner f.ra hedendommen, 
endog fra bronsealderen. Med kommunikasjonenes forskyvning er denne 
vei som så mange andre sunket ned til en lokal bygdevei. Men den
gang da den var en hovedvei, kan den nok ha øvet innflydelse på 
plasseringen av bygdeborgen på Digerberget. 

Mag. Larsen åpner også et videre perspektiv ved å trekke Steinvik
holm inn i det strategiske miljø. Tanken er ny og av ikke liten inte
resse, hvorfor vi fremdeles citerer med hr. Larsens egne ord: 
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"For at blokaden av Langsteindefileet skulde bli effektiv må der 
også tenkes et støttepunkt for forsvaret på sydsiden av fjorden. Det 
er vel tvilsomt om denne tanke var bestemmende for Norges siste 
erkebiskop, Olav Engelbrektsøn, da han la sitt faste slott på Steinvik
holmen, men der er grunn til å tro at dette sted engang i forhistorisk 
tid har pekt sig ut som skikket for borganlegg. Ikke bare beliggen
heten, også navnet tyder på det. Holmen har nu navn efter gården 
Steinvik, men oprinnelig har nok forholdet vært omvendt, som også 
K. Rygh har vært opmerksom på, idet han i "Norske Gaardnavne", 
bind 15, s. 25, sier:" l ste Led er 8teinn m., som i dette tilfælde nok 
kunde sigte til den bratte Berghammer østenfor Gaarden. Men sand
synligere er det dog at det er den utenfor Viken liggende Bergholme, 
den bekjendte Steinviksholm, som oprindelig er blevet kaldet Steinn, 
og hvorefter Viken og Gaarden har faaet Navn"". 

"Steinn, Steine er som vi har hørt et vanlig navn på gårder og 
steder i en bygdeborgs nærhet. Navnet og det strategisk viktige punkt 
som nøkkel til Langstein-Fætten-passasjen synes mig tilstrekkelig grunn 
til å peke denne isolerte holme, som er så lett å forsvare, ut som 
sted for et befestet anlegg også i forhistorisk tid. Den som hadde 
Digerberget og "Steinen" i sin hånd, kunde hindre eller kontrollere 
all ferdsel tilvanns og tillands, krigersk eller fredelig lang~ denne fjord
arm. Det er fristende å tenke sig et støttepunkt for borgen Digerberget 
på nordsiden av Asenfjorden, slik at også nordre fjordarm kunde 
stenges. Kartet forteller, at der på Frostasiden av fjorden, rett ut for 
Digerberget ligger en gård Steine, men om her er eller har vært mur
verk, vites ikke. Rygh sier om denne gaard: "Maa have Navn af en 
Bergknaus, som ligger nær Gaarden ved Søen."" 

Det kan bemerkes at der på Steinvikholm er funnet rester av en 
grav fra vikingetiden straks utenfor søndre mur til Olav Engelbrekts
søns borgfeste. 21 Mag. Larsen slutter herav at en grav ikke vilde være 
anbragt her på en tid da en borg var i bruk på holmen. Derfor må 
et borganlegg på dette sted i tilfelle være eldre enn vikingetiden. Men 
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forøvrig finnes der ingen sikre holdepunkter for den antagelse at der 

på Steinvikholm mulig også har vært en bygdeborg, utenfor hvad selve 
navnet med sin sammensetning med ordet stein kunde antyde. Vi skal 
nedenfor komme tilbake til denne navnegruppe og dens forhold til de 
forhistoriske borganlegg. Hvad Steine på Frosta angår, er der ikke 
her funnet noen murres ter; navnet skyldes åpenbart selve terreng
formasjonen. 

En lignende situasjon som ved "Digerberget" foreligger også ved 
"Festningen" i nærheten av seteren til gården Smines i Kolvereid) 
Ytre Nmndal> Nordtro I Trangfjorden, den innerste arm av Fjæ:rangen, 
skyter de:r frem et nes, og noe inne på dette hever sig med loddrette 
vegger i antagelig minst 50 m høide en fjellknaus, som bærer det be
tegnende navn "Festningen". Fra den sydlige side, landsiden, er høiden 
noenlunde lett bestigelig, og her er tilgangen til det øvre, nokså kuperte 
terreng sperret ved to mure, den ene bak den annen. Som vanlig ved en 
situasjon som denne er disse mure trukket et stykke ned i forte:rrenget. 
Også oppe på selve høiden sees mu:rrester. 22 Denne borg ligger i peri
ferien av en gammel, forhistorisk gårdgrend, som grupperer sig om 
den lille fjord Fjærangen. Noen veiforbindelse kan ikke motivere be
liggenheten av denne befestning, som sikkert utelukkende må opfattes 
som et tilfluktssted for de nærmest boende. 

I denne forbindelse kan også nevnes et borganlegg på Hogstad 
lille på Frosta, Nordtr. Dette finner vi oppe på en bratt odde som 
stikker ut i Lianvatnet. Forbi denne borg må der ha ført en eldgammel 
vei mellem Frostas hovedbygd og nordbygden. 23 

På en knaus med bratte stup ned i Nattsjøen i For sogn, Stod 
prestegjeld, No:rdtr., på gården Vollens grunn, er der rester av en be
festning, som efter hele sin karakter uten tvil faller innenfor de for
historiske bygde borgers gruppe. 24 Den riktige forståelse av dette anlegg 
er blitt noe tilsløret ved den omstendighet at der på nabogårdene 
Lægran (merk navnet) og Kzppe blev anlagt skanser under de senere 
tiders svenskek:riger. Forholdet er meget interessant. He:r har vi nemlig 
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ganske i nærheten av hverandre skanser fra vidt forskjellige tider, fra 

oldtid og nytid, men begge åpenbart skapt ut fra den samme situasjon. 

Fra disse befestninger kunde man nemlig beherske den gamle vei øst 

fra Jemtland som gjennem Imsdalen trakk sig nedover langs sydsiden 

av Snåsavatnet og forbi borgknausen frem gjennem et snevert pass. 

Til det samme festningsområde hører også en forhistorisk borg som 

først nylig er kommen til forskningens kunnskap. Den ligger på "Pin
nillen" i For prestegå:rdsskog, ca. 800 m sydvest for borgen på Nattsjø

berget. Den beskrives av mag. Larsen, som besiktiget borgen i 1932, 

således: "På to steder i skråningen av "Vinnillen" på den lettest til

gjengelige side, den samme som vender mot Nattsjøberget, er det 

murrester, ennu tydelige, om enn naturligvis tildels utraset, overvokset 

og mosegrodd. Et sted er de flataktige bruddsten lagt så fint og tett 

at man kunde fristes til å tenke på murere av fag. Murene ligger 

60-70 m fra hverandre på åsryggen, og stenger tydeligvis av de enkelte 

steder, hvor man med noenlunde letthet kan nå toppen. Stykket mellem 

de to murer er sperret av en opstigende bergrygg. Like innenfor den 

vestligste mur er det et lite myrlende hvor det står vann. Det kan 

tenkes at muren er lagt nettop på dette punkt i passasjen for å sikre 

besetningen vanntilførsel. Et ganske lignende tilfelle er iakttatt på 

Steinsvettaberget [se ndf.], hvor et oppkomme ved en lett tilgjengelig 

passasje ser ut til å være dradd innenfor det befestede område ved 

en fremskytende mur." 

Oldtid og nytid møtes også på et ennu viktigere strategisk punkt, 

nemlig ved gården Steine i Puku s., Verdal pgd. Nordtr., ved Innas 

utløp i Verdalselven. For en fiende som rykket nedover den gamle 

svenskevei langs Inndalen, dannet Steine nøkkelen til selve Verdalen. 

Derfor spillet Steine en viktig rolle i de senere tiders svenskekriger, 

og vi kan ennu i dag se betydelige rester av de skanser som de norske 

anla her. De er anbragt på terrassekanter straks innenfor gårdene. 

Men over gårdene og disse skanser strekker det høie og steile Steins
vettaberg sin avlange åsrygg, og heroppe, i et terreng som kan sette 
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Fig. 3. Borg på Steinsvettaberget, Vuku, Verdal, Nordtr. 

ens utholdenhet på prøve, finner vi oldtidens festningsverk (fig. 3). Ved 
to tverrgående, "canjon"- lignende kløfter avgrenses et midtre, noe 
høiere liggende platå, som også omfatter den gamle varde (vetta, oldn. 
viti) som har stått heroppe. Det er dette midtparti som egentlig har 
utgjort borgen, som mot øst og sydøst har vært befestet ved en mur 
som bukter sig efter landskapet langs tre av høideplatåets kanter, og 
som det ennu tildels kan sees betydelige rester av. Men en masse 
sten må være kastet ut over skrenten. Muren er som vanlig tørrmur 
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og består gjennemgående av bruddsten, ikke sjelden av ganske store 
dimensjoner, som visstnok må være blitt bragt op nedenfra, et uhyre 
arbeide som vidner om et stort samhold i den tidligere periode av 
jernalderen som denne borg tør tidfestes tiL Der er tegn til at borgen 

har inneholdt en indre kjerne, mot syd avgrenset av den ene av de 
foran omtalte kløfter, mot nord beskyttet ved en tverrgående replivoll, 

men dette spørsmål må klar~jøres ved utgravninger. Ved nordøstre 
hjørne, hvor adgangen til borgen har vært forholdsvis lett, er et myr

lendt strøk med et vasshull i kanten. Det er derfor naturlig at be
festningen av dette viktige parti har vært gjenstand for særlig omhu. 

Således er murverket her betydelig sværere og oprinnelig sikkert også 
høiere enn langs kanten forøvrig, og til yderligere vern er der opført 

en parallell replimur (se kartet). Rester av fremskutte murer skal 

også finnes i forterrenget mot syd, men disse er ennu ikke nærmere 

undersøkt. 
En viss historisk interesse knytter der sig også til bygdeborgen på 

Halssteinan under gården Ytre Halsan i Fro!> Levanger pgd., straks 
syd for Levanger by. Det er nemlig det første anlegg av denne art i 

det nordenfjelske som man fikk vitenskapelig kunnskap om. Borgen 
beskrives allerede av Gerhard Schøning i beretningen om hans reise 
i Innherredsbygdene 1774. 25 Schøning besøkte stedet den 20. august 

sammen med den resid. kapellan S. Pristroph og med Oluf Halsan som 

fører. Hans beskrivelse er meget omstendelig og åpenbart influert av 
hans kjennskap til historiske festningsanleggs konstruksjoner og strate

giske forhold, skjønt han er på det rene med at man her har å gjøre 

med en befestning fra den hedenske oldtid. Det turde dog kunne på

regne leserens interesse å stifte bekjentskap med denne i vår litteratur 
visstnok eldste mere detaljerte beskrivelse av et oldtidsminne som 
bygdeborgen på Halssteinan, så meget mere som det av denne fremgår 
at der på Schønings tid har vært fylldigere rester av den gamle be
festning enn nu er tilfellet. Med enkelte uvesentlige utelatelser gjengis 
den derfor her: 
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"Biærget, paa hvilket den gamle Fæstning ligger, er høit, rundagtigt 
oven paa, som det viises neden fra, især fra Gaarden Halsan, og det 
ligger næsten for sig selv, adskilt fra andre Biærge, uden mod Vesten 
eller N.V., hvor det hænger sammen med endeel lavere Biærge, som 
strækker sig hen til et andet Biærg, Høiberget kaldet, beliggende 1500 

Skridt omtrent fra Halssteinan> som fra dette Biærg, over en Dal, kan 
beskydes, med Canoner, liigesom ogsaa, fra et andet, mot Sønden 
derfra beliggende Biærg, Kiølaasen kaldet. 

Efter den gamle Befestnings-Maade, maae derimod Halssteinan 
have været at ansee som næsten uovervindelig. Den ligger øverst paa 
bemeldte Biærg, hvilket rundt omkring, neden for Fæstningens Muure, 
har været paa de fleeste Steder, steilbrat, deels af Naturen, deels, som 
det synes, ved Kunst og Arbeide, naar man undtager den foromtalte 
mot Vesten og Nord-Vest, vendende Siide, hvor det støder til bemeldte 
lavere Biærgstrækning, og hvor dets Siide er mere langslut; hvorfor 
man her, som paa den Kant, hvorfra Fæstningen lettest kunde bestiiges, 
har udenfor Hoved-Fæstningens Muure, anlagt 2de andre Muure, eller 
2de Uden-Værker, deels for at gjøre Fæstningen des stærkere, deels 
for at forsvare og sperre Opgangen til den. 

Paa bemeldte vestre, samt nordre eller nordøstre Siide, have, af 
samme Aarsag, Muurene været høiest og stærkest anlagde, og de 
have de:r gaaet frem, i en bestandig Række; hvorimod de, paa den 
østre og søndre Siide, som det synes, have været afbrudte, ved mellem
liggende Biærg-Knolle. Fæstningen har, paa de 3de Siider, været an
lagt, som en ordentlig Fire kant; Biærget i sig selv nærmer sig noget 
en Firekant; og derefter har man læmpet sig, ved Fæstningens Anlæg. 
Men paa den østre Siide, er Linien afb:rudt, og bestaar af 2de uliige 
store Længder, som viidere sees af hosføiede Grundtegning, hvilken 
tilliige viiser, at Fæstningens Anlæg er skeet ordentlig, og efter fore
gaaende Opmaaling. Hvoraf viidere følger, at vore Forfædre, endog 
i de hedenske Tiider, have ogsaa i denne Handtering ei været rude, 
uerfarne eller Barbarer. 
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Fæstningens Muure ere nu overalt, ei alleene kuldkastede, men 
ogsaa overgroede med Jord, Mosse, Krat og Træer, saa lidet deraf, 
paa de fleeste Steder kan sees, og endnu mindre skiønnes, hvor høie, 
eller hvor breede de have været; dog var deraf saa meget til Syne, 
at man tydelig kunde mærke, det desse Muure vare overalt opførte, 
uden Kalk, Cement, eller andet Sammenbindings-Middel; hvilket ogsaa 
vor Veiviiser stadfæstede, som mange Gange har besøgt dette Sted, 
og bortført en stor Deel Steene derfra, til Muur-Arbeide. 

Jeg befandt dette, ved nøiere Eftersyn, at være rigtigt. Muurene 
have været vel og ordentlig opførte, af flade, dertil uden Tvil brudte 
og apterede Steene, og denne Muuring giort fast eller stadig, ved 
Udpinding, som man nu kalder det, eller ved smaae og mindre Steene, 
som man har inddreevet mellem de store, derved opfyldt alle Mellem
Hulle, og giort alting fast og sammenhængende. 

Denne Bygnings-Maade :røber noksom Arbeidets store Ælde, og 
den viiser, at vor Fæstning maae have været anlagt i Tiider, som maae 
have foregaaet Chr:istendommens Indførsel her i Riiget. Det er be
kiændt, at med den adskillige Kunster her bleve indførte, og blandt 
dem Muurings-Kunsten, med Kalk, saa meget heller og snarer, som 
den her maatte bruges, og er bleven brugt, til at opføre Kirker, især 
i Stæderne, af Muur-Arbeide. Dette er stedse gi ort med Kalk; og af 
saadant Muur-Arbeide maatte Halssteinans Fæstning have været, hvis 
den var opført, efter at den Christne Religion her var bleven bekiændt. 

I Hensigt til bemeldte Fæstning, kan endnu følgende mærkes: Dens 
øverste Flade, som nu er stærkt bevoxen, med Older-Trær og Eene
Busker, er ei jævn, men meget lavere mot Sønden og Vesten, end mod 
Norden og Østen, hvorfra Fladen gaaer temmelig brat nedad, og det 
i Afsatser, den eene over den anden mueligt tildeels dannede ved 
Menneske-Haand. I det laveste Sted, nærmest den søndre og vestre 
Kant af Fæstningen, har været en rundagtig Dam eller en stor Brynd; 
som nu er tilgroet; og ei langt fra den, mod samme Kant, beretter 
man, at Huuse, eller en Gaard her har staaet; hvilket er meget rimeligt. 
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Fæstningen har havt, saavidt man endnu kan see eller slutte, 3de 

Hoved-Pode: een paa den søndre, enn paa den vestre, og een paa den 
nordre Siide. Neden og uden for sidstbemeldte skulle de 2de, i Be
retningen omtalte Kiældere have været, den eene ovenfor den anden: 
men jeg kunde her ei blive andet vaer, end Steen-Hobe, saa det be
høver nøier Undersøgning. Paa det, af foromtalte 2de Uden-Værker, 
som ligger Hoved-Fæstningen nærmest, hvis Muur har været meget 
høier, end bemeldte Udenværker, have uden Tvil været tvende Forte, 
den eene mod Vesten eller Sønden, ud til for omtalte Opgang, til Fæst
ningen, den anden, paa dens anden Ende, mod Norden, som endnu 
kiændelig sees. 

Neden for denne Port, henved 90 tillOO Sk:ridt derfra, omtrent mod 
Nord, har paa en Biærg-Knoll, ligget et andet Hdet Uden-Væ:rk, til 

hvilken Ende kan ei viides, men ventelig tillige til et Slags Forsvar 
eller Understøttelse for Hovedfæstningen, og for at forsvare Opgangen 
til den, paa denne Siide. Paa det andet, og tilliige mindre Udenvæ:rk, 
har været en Port, paa den lange Siide, mod Vesten eller N. V. omtrent." 

Såvidt Gerhard Schoning. Hvis han ikke har sett for meget og latt 
fantasien få vel fritt spillerurn, hvad der dog ikke viide stemme med 
hans vitenskapelig nøkterne syn forøvrig, har vi her å gjøre med et 
ganske komplisert anlegg. I 1823 så L. D. Kliiwer 26 fremdeles på 
enkelte steder 1-2 fot høie munester, som det syntes i form av en 
uregelmessig femkant, med en brønn i midten og to lavere verker på 
de lettest bestigelige punkter mot nordvest. Ved et besøk som ned~ 
skriveren herav i sin tid gjorde heroppe, viste det sig å være nokså 
litet tilbake av murene, som tildels var vanskelige å følge, og hvis 
omkrets kan anslåes til omkring 400 m. Det kan dog ikke være tvil 
om at disse murrester skriver sig fra en forhistorisk befestning og ikke 
fra et i nyere tid anlagt militært støttepunkt, som forøvrig de historiske 
kilder intet har å berette om. Hvad der har motivert anlegget av en 
bygdeborg på dette sted, er forøvrig ikke godt med bestemthet å si. 
Den letthet hvormed naturen her har lagt et forsvar til rette, kan ha 
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Fig, 4, Borg på Ratåsen, Skogn, Nordtr. 

innbudt til et anlegg av denne art, som mulig kun har vært beregnet 

på et tilfluktssted for de omboende bønder under et fiendtlig anfall. 
Et blikk på kartet vil imidlertid vise, at Halssteinan kan ha hatt be
tydning som et strategisk sperrepunkt, så meget mere som der efter 
tradisjonen skal ha ført en eldre vei sydover om Halsan og Halssteinan 

og de bakenfor liggende høider til Høyslo, og derfra videre såvel til den 
øvre som nedre del av Skogn. Det turde derfor være nokså naturlig 
å betrakte befestningen på Halssteinan som et spe.rrepunkt for den 

østlige tilgang til Skogn. Men den kunde kanskje også tenkes å være 
beregnet på å sperre den vestli~e tilgang til nabobygden mot øst, 

nemlig Frol. Som vi nedenfor skal komme tilbake til, befinner vi oss 
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her i lnnherreds fruktbareste bygder og i centrum av et arkeologisk 
miljø som har avsatt mange spor fra yngre romersk jernalder og eldre 
folkevandringstid. Vesentlig til det 4. år hundrede kan man således 
datere de bekjente funn fra den nærliggende gård Geite. 27 

Der finnes også en annen borg i det gamle Skogns prestegjeld 
innenfor oldtidens Skoynafylke, men den er først opdaget i de senere 
år. Det er bygdeb01gen på Ratåsen, ved gården Penset i Skogns 
Markabygd, innerst ved Movatnet. 28 Ca. 800 m nord for gården hever 
sig til en høide av omkring 30 m en isolert, skogbevokset bergknaus 
som tildels styrter ned mot det omliggende myrterreng i bratte flaug. 
Hvor skråningen ikke er steilere enn at man kan komme op, har det 
øvre platå langs kanten vært befestet ved en mur, som det ennu finnes 
betydelige rester av (fig. 4). Mot øst, hvor tilgangen har vært lettest, 
er denne sperret ved dobbelte mure, den ene bak den annen. Murene 
har ennu i manns minne vært betydelig høiere, men som vanlig har 
gjetergutter og andre moret sig med å kaste stenen utover skrenten. 
På et enkelt sted hadde der vært en portlignende åpning i muren. 
Dette anlegg har en påfallende avsides beliggenhet. Men der er sikre 
spor efter og likeledes tradisjoner om at der like under borgen har 
gåt en gammel ferdselsvei som førte over til Skogns hovedbygd, og 
dette kan da motivere borgens beliggenhet. 

Likeså periferisk i forhold til den nuværende bebyggelse er det 
betydelige borganlegg på Klinger haugen 29 ovenfor gården Raufloa i 
Røra) Inderøy pgd., ved grensen mot Sparbu (fig. 5). Klingerhaugen 
er en isolert, avlang og skogbevokset bergås, som hever sig til en 
høide av 50-60 m og mot vest kaster sig bratt ned mot Vodalsvatnet. 
Også fra nord og syd er høiden praktisk talt ubestigelig, men mot øst 
skråner den jevnt ned, og her er tilgangen sperret ved en tredobbelt 
rekke av mure. Disse er på sine steder ganske godt vedlikeholdt. Det 
øvre platå er nokså vidtstrakt og naturligvis også adskillig småkupert. 
Vann har det visstnok ikke vært så vanskelig å skaffe sig i de ikke 
så få myrhull som finnes heroppe, og der sees også rester av en brønn. 
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Fig. 5. Borg på Klingerhaugen, Røra, Inderøy, Nordtr. 

Også denne borgs beliggenhet kan visstnok motiveres ut fra eldre 
veiforbindelser. Forbi Klingerhaugen skal der således ha gått en gammel 
ferdselsvei fra Verdal til Sparbu og derfra videre - mulig over Bruem 
(eldre form Bruheimr) i Ogndal - til de eldgamle bygder omkring 
Steinkjer. Med utgangspunkt i gårde som Husan og Augla med funn 
fra romersk jernalder i Verdals nordbygd har denne vei under sitt forløp 
åpenbart tangert også den nedenfor nevnte borg på Tanem i Sparbu. 

I organisk sammenheng med borgen på Klingerhaugen tør vi like
ledes se et borganlegg som blev opdaget i 1932 på den nærliggende 
Askammen under gården Asen) likeledes i Røra) Inderøy) ikke langt 
fra gården Steinen. Muren strekker sig her i en lengde av ca. 76 m 
på vestsiden av kammen, mens de andre sider er helt utilgjengelige. 
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Midt på kammen er det en slette, og ved en prøvegravning har man 
her støtt på trekull 10-15 cm nede i jordlaget. 

Vender vi oss mot selve Inderøyo har vi også her et anlegg med 
en meget karakteristisk beliggehet. Det er borgen på Kvedcillhaugen, 
situert akkurat der hvor den eldgamle vei til Inderøy fra det for eldre 
tiders ferdsel viktige strandsted Hylla når det øverste av høidedraget 
og dernest bøier ned mot hovedbygden, hvor den først passerer de 
nærliggende oldtidsgårde Haugan med funn fra romersk jernalder, og 
nabogården Rol, og derfra videre over sundbroen til det historiske 
Sakshaug, i en bygd som inntar en fremskutt plass i folkevandrings
tidens relieff i Nordtrøndelag. 

Omtrent 5 km i fuglelinje nord for Klingerhaugen ligger borgen på 

Korpdalshøgda i Tanems utmark, Sparbu. Navnet har den efter Korp
dalen, et vilt og utilgjengelig gjel som begrenser åsen mot den ene 
side. Mot nord avgrenses borgen likesom på Steinsvetta i Vuku 
ved en tverrgående, dyp kløft. Mot sydvest, sydøst og navnlig mot 
syd, hvor åsen skråner nokså jevnt ned mot det omliggende terreng, 
har der vært anbragt mursperringer, og mot syd er en enkelt skutt 
nokså langt frem i forter:renget. Her er forsvaret åpenbart ført i for
bindelse med fo:rhugningeL Litt lenger mot øst er muren trukket op 
mot det øverste platå, som e:r adskillig småkupert og samtidig om
slutter en liten dalsenkning, som har frembudt et godt ly. Dette borg
anlegg er det aH grunn til å se i forbindelse med de store gravsam
linger, som finnes på de nærliggende gårder, således på Tanem, Skei, 
Dalem, Vårem, Oppem m. fl., og som ved tidligere undersøkelser har 
vist sig å gå tilbake helt til det eldre avsnitt av folkevandringstiden, 

antagelig også yngre :romersk jernalder.30 Det er vel sannsynlig at 
også borgen på Korpdalshøgda, som ligger i kanten av en gammel 
folkevandringstids grend, er motivert av de samme topografisk-strate
giske hensyn som tidligere oftere er pekt på, og likeledes ser det ut 
til at der er en sammenheng mellem dette anlegg og borgene på As
kammen og Klinge:rhaugen. Nærmere studier særlig over de eldste 
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Fig. 6 a. Borg på Roaldsteinen, 
Snåsa, Nordtr. 

veiforbindelser i Trønde
lag vil sikkert kaste lys 
over dette og andre 
problemer som knytter 
sig til våre bygdeborger. 

Av stor interesse 
er en borg som blev 
opdaget i 1930 på Roald
steinen ved Horjem

merk heim-navnet - i 

Snåsa prestegjeld, på 
nordsidenavdeninnerste 
del av Snåsavatnet, pl. 
IV, l og fig. 6 a-b. 

Roaldsteinen er en meget iøinefallende naturformasjon, en høi skogås 
med bratt fall navnllg mot syd, ut mot vannet. Fra nord har åsen vært 
lettest tilgjengelig, og her har adgangen vært sperret ved en tverrmur 
som på begge fløier er trukket en del tilbake med front også mot vest 
og øst. I slukter nede i skråningene sees også rester av små sperre
mure, den tids "utenverker". Det kan ennu tilføies at man ved grav
ninger innenfor borgområdet har støtt på kull, på et enkelt sted i sådan 
mengde at man kunde tenke på en grue. Denne borg har en fortrinlig 
beliggenhet, og den er med strategisk blikk lagt ved et knutepunkt, 
der hvor den gamle vei fra indre Namdal over "Heia" kom ned i 
Snåsa og møtte veien som fra oldtidsgårdene Sem og Vinje (preste

gården) ved bunnen av Snåsavatnet langs nordsiden av vannet førte 
ned til de gamle bygder omkring Steinkjer med sine mange mmner 
fra romersk jernalder og eldre folkevandringstid (By, Helge, Hegge, 
Egge, Hornnes m. fl.).31 

I bygdene omkring Steinkjer topper i det hele borgene sig op i 
Nordtrøndelag. Fra Steinkjer og vestover mot Namdalseidet kjennes 
nu hele 5 borganlegg, det siste opdaget så sent som i 1940, men ennu 
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ikke nærmere undersøkt. Det 
befinner sig på en skogklædt 
høide ved gården Svenning i 
Egge herred og er situert i 
nærheten av et knutepunkt 
der hvor veien nordover fra 
Steinkjer deler sig, idet den 
dels fortsetter videre innover 
om Føling til nordsiden av 
Snåsavatnets vestre (ytre) 
ende, og dels bøier vestover 
og nu danner hovedveien til 
N amdalseidet. 10()() IP1 

or:J•m•twegan. . 
S N h.S ~'l~ 1: Ni:. i 

( 2"' 

o 1Jcm.. 
Også en annen av borgene Fig. 6 b. Roaldsteinen, Snåsa. Situasjon. 

nærmest Steinkjer ligger i 

.3km 

Egge. Det er et anlegg på den eldgamle gård Gjevrans grunn, hvor
fra vi har funn fra yngre romersk jernalder. Denne befestning kalles 
"Slottet", et navn der som bekjent ikke er usedvanlig på disse primi
tive borganlegg, og er beliggende på den høieste av bergåsene i ut
marken her, straks vest for selve gården (fig. 7). Terrenget er ikke 
så ganske lett, og bestiger man borgen en varm sommerdag, må man 
være forberedt på en god transpirasjon. Dette gjelder nu forøvrig 
de fleste av de skogklædte bygdeborger litt inne i landet. Befest
ningen på "Slottet" er ganske enkel. Berget stiger bratt, tildels 
loddrett op fra tre sider, mens adgangen er temmelig lett fra den nord
østre side. Her er tilgangen sperret først ved en lettere tverrmur og 
bak denne et kraftigere murverk som fortsetter ned langs sydøstsiden. 
Murene ligger nu helt i ruin. Ved en undersøkelse i 1928 blev der 
på to steder funnet vann innenfor borgområdet. Fra "Slottet" er der 
en vid utsikt over Beitstadfjorden og de omliggende bygder. Langs 
den gamle vei fra Gjevran op til borgen ligger der gravrøiser, men de 
er enn u ikke undersøkt. 32 
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Fig. 7. Borg på Gjevran, Egge, Steinkjer pgd., Nordtr. 

Fortsetter vi videre den søndre vei vestover inn i Beitstady finner 
vi en borg på gården Elnan.s grunn, 4-5 km i fuglelinje fra borgen 
på Gjevran. Også denne borg kalles "Slottet", og den ligger på en 
slwgbevokset knaus mellem Vardeåsen og Bardalsåsen. Fjellet er bare 
bestigelig fra en enkelt side, og denne er befestet ved en dobbelt rekke 

murer. Disse ligger nu som vanlig i ruin, men på et enkelt sted står 
dog muren ennu i en høide av 3,75 m, den største murhøide som er 
notert i det nordenfjelske. 33 

Hvor hovedveien gjennem Beitstad til Namdal bøier av om Hjell
botn, den innerste arm av Trondheimsfjorden, ligger den gamle skys
stasjon Østvik, På :ryggen av den berghammer som skyter frem i syd-
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vestlig retning mellem Østvik og Kvarving (av oldn. hverfa) sees be

tydelige rester av et borganlegg. Der er mure mot nord, vest og syd, 

derimot ikke mot øst, hvo:r berget faller loddrett ned. Best bevart er 

muren mot nord, hvor den kan sees å ha vært omkring 3 m bred. 

I det nordøstre hjørne synes det å ha vært en inngang, og en sti fører 

hitop. Borgen på Østvik har behersket et defile, idet den gamle vei 

til Namdalseidet her tvinges ned til fjorden. 

Den tredje borg i Beitstad er den tidligere nevnte i gården Stør
volls utmark, vest for den nuværende vei over Namdalseid. Den er 

situert oppe under Steinfjell> ved et dypt gjel, og er det villeste og 

mest maleriske i sitt slags nedskriveren herav har sett. Den kan bare 

bestiges over en meget smal bergrygg, og her er tilgangen stengt ved 

to parallelle mure, den ene bak den annen. Borgen må ha vært ganske 

uinntakelig ved storm, men vann har det visst neppe vært å fmne 

hetoppe. Det er vel sannsynlig at den gamle vei fra Verran langs 

vestsiden av Beitstadfjorden har ført gjennem slukten for senere å 

forene sig med veien over Namdalseidet. Således kan borgene på 

Østvik og Størvoll ha hatt en og samme opgave, den nemlig å sikre for

bindelsen mellem Namdalseid og bygdene på begge sider av Beitstad

sundet. 

Vender vi oss så mot den nordligste landsdel i det nuværende 

Nordtrøndela~, nemlig Namdal> er det påfallende at der ikke kjennes 

en eneste borg i selve dalen innenfor Namsos. Derimot omfatter vårt 

kjennskap for tiden 4 borger i Namdals sjødistrikter. En av dem har 
vi allerede nevnt. Det er borgen ved Smines i Kolvereid. En annen 

finner vi ved gården Steine på Gjøa i Fosnes prestegjeld.34 Den er 

anlagt på en isolert høide, Vesterffellet, som hever sig op fra sletten 

vest for gården. Mot nord og vest er fjellet bratt og omtrent ube

stigeHg. Lettest bestigelig er det fra den sydøstre side og her har vi 

en mur, der som vanlig følger terrenget langs kanten, Borgen på Vester
fjellet ligger omtrent i centret av øien Gjøa, omgitt av oldtidsgårder, 

hvorav særlig kan merkes Steine, Dun og Hov. Det er derfor naturlig 
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å opfatte denne borg som et tilfluktssted i farens stund for hele øiens 
befolkning. Det er ikke uten interesse å notere at et av de få brakteat
funn i det nordenfjelske stammer fra nabogården Hov. Det er en oftere 

avbildet halvbrakteat av gull, en barbarisk efterligning av en romersk 
gullmynt fra Constantine:rnes tid, sannsynligvis preget av keiser Con
stans.35 Fra en annen nabogård, Dun) har man en av de phalliske 
steiner.36 Som så mange andre av borgene kan det således også om 

denne sies at den ligger i et folkevandringstids miljø. 
En tredje borg i Ytre Namdal finnes på Varpfjellet (varp= stein

varp) på Vikna) mellem Lysøyvatnet og Vangsfjordvatn.37 Endelig har 

vi en fjerde borg på Leka på gården Steines grunn. Ved denne siste 

skal vi opholde oss et øieblikk. 
Den som har seilet leden opover, hvor denne ved Leka forlater 

Trøndelagens kyst, vil ha lagt merke til en høi tind, som ved Lekas 
nordvestre hjørne reiser sig tilsynelatende rett op av havet. Det er 

SteinstindenJ som hever sig trossig mot nordvesten og luner for de 
bakenfor liggende, eldgamle Steinsgårder. Men tett sønnenfor Steins
tinden igjen løfter sig to mindre, avrundede koller, hvorav den ytterste 

bærer det merkelige navn "Mannatinden". Oprinnelsen til dette navn 
er nu blitt avsløret, efterat det har vist sig at vi her har å gjøre med 

en gammel bygdeborg. Tinden er stupbratt på øst- og vestsiden, men 
bestigelig fra nord og syd. Her er der frempå kanten av en terrasse 

bygget stengarder, som på enkelte steder kan være optil en meter 

høie (pl. IH, 1-2). Innenfor gardene ligger der hist og her nevestore 

stener av samme slag som fjellet består av, men et sted sees en hel 
dynge små kuppel, som må være båret dit op. Det er forsvarenes 
ammunisjon. Det er vel ikke tvil om at navnet 11 Mannatinden" må 

tolkes med henblikk på den betydning fjellet har hatt for befolkningens 
forsvar, og i første ledd n1anna er åpenbart den oldnorske eieform i 

flertall bevart. Bygdeborgen på "MannaUnden" må sees i lys av de 
mange gravrøiser som kranser Lekas forland, og som har vist sig for 

en stor del å måtte tidfestes til et eldre avsnitt av folkevandringstiden. 
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Og nettop fra Steine og nabogården Kvaløy kjenner vi røisgraver fra 
denne tid. Således føier også bygdeborgen på "Mannatinden" sig 
naturlig inn i folkevandringstidens kulturmiljø. 

Det synes å være en tanke, men kan dog også bero på et tilfelle, 
at der i hele det gamle Hålogaland, fra Nordlands fylke og videre 
nordover, bare med sikkerhet kjennes 2 bygdeborger. Begge har vi i 
Trondenes i Troms fylke. Den ene er flere ganger beskrevet, 38 og 
finnes innenfor gården Seljestad ved Harstad1 ved en vik som kalles 
Harstadbotn. Den bærer navnet "Slottet" og ligger på en høi, isolert 
fjellknaus, som faller bratt ned mot syd og vest; også mot nord er 
opstigningen vanskelig, men mot øst skråner berget nedover, og her
oppe sees betydelige rester av en mur som i en svakt bøiet linje har 
fulgt kanten langs det øvre platå. Den trekkes en del tilbake ved begge 
hjørner og fortsetter langs hele den nordre kant. Ved det vestre hjørne 
er også svake spor av mur. Nesten tvert over platået trekker sig fra 
den vestre kant en senkning, hvor der er et vannhull. En annen for
dypning har man ment skulde skrive sig fra en kjeller. De rester som 
nu er tilbake av denne borg, stiller den helt på linje med landets 
øvrige bygdeborger. Den lokale folkemening - mulig bygger den på 
tradisjon - har imidlertid villet sette Harstadborgen i forbindelse med 
russisk-karelske herjetog i Hålogaland på 1300-tallet og senere, og der 
er henvist til festningsmuren og forsvarstårnene ved den nærliggende 
Trondenes kirke, som vel utvilsomt er opført som vern mot disse røvere. 
Det er imidlertid sikkert ingen grunn til å stille denne borg ved Harstad 
i noen særstilling, men vi må anta at dens anlegg skyldes historiske 
forhold fra en tid som ligger innenfor vår oldtids ramme. Dette ute
lukker ikke, at folket også senere - under de karelske røvertog -
kan ha søkt tilflukt heroppe. 

Den annen bygdeborg i Nord-Norge ligger ikke så langt herfra, på Ytre 
Elgsnes i Trondenes. Den blev opdaget av Dr. G. Gjessing i 1936, men 
hans beretning i Tromsø Museums arkiv har nedskriveren av disse linjer 
ikke hatt anledning til å se. Dr. Gjessing holder borgen for helt sikker. 39 
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HI. 

De borganlegg i Trøndelag og de øvrige dele av det nordenfjelske 

Norge som vi her har stiftet bekjentskap med, :representerer tallmessig 

en betydelig økning gjennem de snart 60 år som er gått siden O. Rygh 
utga sin sammenfattende fortegnelse i 1882. Mens Rygh dengang kun 
kjente 8 sikre borger i disse landsdele, er tallet nu steget til 28. Og 

:flere er det utvilsomt fremtiden forbeholdt ennu å opdage. Tiden og 

menneskene har nemlig ofte faret hardt med disse ærverdige minner, 

og hvor de forekommer inne i landet, på skogklædte høider, vil murene 
gjerne være så overvokset at de ikke er så lette å erkjenne og ofte 

vanskelige å skille fra almindelig ur eller "bergran". Men en opmerksom 
iakttaker vil dog stusse over disse mosgrodde "steingarder", og av 
deres beliggenhet snart forstå at de ikke kan være naturens verk. 

Det er med en bygdeborg som med en helleristning eller en rune
innskrift. Opdagelsen skaper en glede som andre enn forskere har 
vanskelig for helt å vurdere. Hertil kommer den rent turistmessige 

charme som bestigningen av en borg med sin vide utsikt lønnes med. 
Og at man ennu som nevnt kan vente nye opdagelser, er sikkert ikke 

å betvile. Mens funnet av en hittil ukjent runeinnskrift, og det samme 

kan også gjelde en helleristning, alltid vil bero på et rent tillfelle, er 
det flere spor som kan føre til opdagelsen av en bygdeborg. Det er 

nu først selve den karakteristiske ter:rengformasjon. Men så mange 

isolerte og vanskelig tilgjengelige bergkoller som finnes i vårt land, 
er det naturligvis bare et fåtall som har vært befestet eller tjent som 
tilfluktssted. En bestigning av en slik kolle i håp om her å finne en 
borg, vil derfor ofte bli en skuffelse. Anderledes stiller forholdet sig, 

hvor der til en kolle er knyttet et lokalnavn, som enten alene eller 
gjennem sin sammensetning fører tanken hen på en befestning; ord 

som her kan komme i betraktning, er navnlig stein; borg) slott) 1nur 
og lign. En sådan forening av terrengformasjon og lokalnavn har meget 

ofte ført til funnet av en bygdeborg. I det nordenfjelske er det et 
enkelt ord som på denne måte er trådt sterkt i forgrunnen i de senere 
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års undersøkelser. Det er stein. 40 Som leseren sikkert også vil ha fått 
et inntrykk av, er det påfallende hvor ofte bygdeborger er knyttet til 
lokaliteter som i sitt navn inneholder ordet stein. Et stedsnavn av 
denne form (Stein, Steine, Steinan) eller som inneholder dette ord som 
for- eller efterledd, kan man alltid ha grunn til å mistenke for å rumme 
minnet om en borg. Men nødvendig er det dog ikke. For i oldtiden synes 
ordet steinn simpelt hen å være blitt brukt om en bergklump, gjeme 
en som lå mere eller mindre isolert .. og hadde bratte sider. Men nettop 
slike bergklumper var også meget høvelige til å forsvare sig på, og 
derav må det komme at vi så ofte finner disse gamle festningsanlegg 
i forbindelse med stein-navnene. I en senere tid dukker sten på ny 
op, men nu kun som efterledd i festningsnavn, f. eks. Fredrikssten, 
Kongssten ved Fredriksstad, Christianssten ved Trondheim. Vi har her 
sikkert ikke med noen ubrutt tradisjon å gjøre, men denne festnings
terminus må likesom i Sverige skyldes innflytelse fra de mange tyske 
-stein-navn (Frankenstein, Lichtenstein etc.). Også i de norske navn 
forekommer ofte den rent tyske endelse, således i Kressenstein, den 
eldste av skansene ved Halden, begynnelsen til det nuværende Fredriks
sten, visstnok opkalt efter den senere oberst Benedikt Kress, som gjorde 
sig så sørgelig berømt ved sin brutalitet overfor de trønderske soldater 
og derfor efter krigsrettens dom til slutt blev henrettet i Trondheim 
1649. 41 

Et annet ord som i særlig grad er knyttet til disse anlegg, er borg> 
det fellesgermanske navn på et befestet sted. Etymologisk settes ordet 
av noen i forbindelse med berg (grunnbetydning "høitliggende sted") 
og av andre med verbet berge.42 Når ordet også er gått over til å 
kunne brukes som et rent fjellnavn om en høitliggende, borgaktig 
formasjon, tør vi vel anta at dette er et sekundært fenomen. Således, 
for å nevne et enkelt eksempel, må gården Borgen i Kvanz> Stod pgd., 
Nordtr., utvilsomt ha fått sitt navn av Borghatten> et ganske høit 
fjell mot nord; men rester av gammel befestning finnes ikke her. 
Særdeles ofte vil dog disse borg-navn føre frem til en bygdeborg, og 
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selv om man ikke nu skullde finne rester av befestning, kan det dog 
i flere tilfeller være sannsynlig at den høide som har gitt stedet sitt 
navn, har vært brukt som tilfluktssted. Således er Borgja navnet på 

en borglignende knaus ovenfor Hilstadgårdene i Flatanger) Nordtr., 

hvorav den nordligste til daglig bærer navnet "Innpund Borgja". Fjellet 
ligger isolert og er lett bestigelig undtagen fra nord hvor det faller 

bratt ned. Men oppe fra ryggen løfter sig en rundaktig pall med steile 
sider, og det er vel denne som fra først av har fått navnet Borgja 
(pl. IV, 2). Skjønt der ikke er funnet mmrester, er det dog nokså 
sannsynlig at denne høide kan ha tjent som tilfluktssted for grenden her. 

Når bortsees fra Sverresborg, hvor der dog ennu ikke foreligger 

bevis for at denne karakteristiske høide, som behersket den eldgamle 
vei ned til Nidarosen, har vært befestet i forhistorisk tid, er det imidlertid 
en mulighet for at der virkelig har vært en borg i umiddelbar nærhet 
av det senere byanlegg, men denne har i tilfelle ligget ved sjøen. Det 

er et gammelt, nu forlengst glemt lokalnavn, som kan friste til denne 
slutning. I Norges gamle Love 43 finner man nemlig utgitt en visstnok 

eldgammel, middelaldersk "markerå" (grenseopgang), som har til over

skrift: "Om takmark til Nidaros og merkeskjel mellem bønder og by
menn". Marker åen tar sitt utgangspunkt ved Folafoten en halv mils 

vei vest for Nidaros og ved grensen mellem byens takmark og Byneset 

prestegjeld, og går dernest snorrett op i "Borgaråsen der hvor furuen 
står". Så nevnes videre en hel del lokaliteter, som vi ikke her behøver 

å opholde oss ved. "Borgaråsen" kan ikke være noe annet enn den 
nuværende "Føredugurshøgda" ovenfor Folafoten. Den hever sig bratt 
op, og den som har gjort sig den umake å forlate stien som fra Fola
fotens nabogård Klemetsaune fører op gjennem slukten her, og trenge 

gjennem ulendet op til toppen av Føredugurshøgda, vil ha lagt merke 
til at denne øverst fra en avsats løfter sig op til et platå med bratte 

bergveggen til alle kanter. Noen kunstig befestningsmur, som forøvrig 

he:r skulde være overflødig, har det imidlertid ikke vært mulig å finne, 

men stedet er så overvokset at det må et oprydningsarbeide til for å 
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komme til full klarhet. Såvel navnet som terrengforholdene kunde 
imidlertid tyde på at her har vært et tilfl.uktssted, særlig kanskje for 
Flakk) den nærmeste større gårdgrend på Byneset, middelalderens 
FlatJkarJ bekjent navnlig fra Sverres saga. Fra toppen har man også 
kunnet holde øie med sjøveien omtrent helt ut fra Agdanes og inn 
til Nidarosen og Strinda. 

Således kunde man jo nevne også flere andre lokaliteter hvor ter
renget er lagt godt til rette, og hvor samtidig et karakteriserende navn 
kan gi en grunnet formodning om at her må ha vært en borg i lengst 
forsvunne dage. Vi har kjennskap til flere slike steder. Noen av dem 
er ennu ikke undersøkt, på andre har det hittil ikke lyktes å finne rester 
av murverk. Det er dog ingen grunn til her å gå nærmere inn på dem. 

Ved siden av stein og borg kan også ord som slott og mur gi en 
ledetråd. Slott som borgnavn har vi et par gange støtt på i det fore
gående. Det kan dog sikkert ikke være noen gammel, oprinnelig be
tegnelse som Stein og Borg) men er vel i denne forbindelse forholdsvis 
sen, lånt fra tysk. Hertil kommer at dette ord ofte kan forveksles med 
slått) et slåtteng. Mur kjennes fra sikre borgnavn, men i stedsnavn 
kan ordet dog ofte bare ha hensyn til et stenbrudd, eller det kan 
brukes om formasjoner, hvor sprekker i berget eller formen av en ur 
eller en morene minner om muring. Således opfører O. Rygh som 
no. "200 et fjell Mursteinen syd for gården Utvorden i Flatanger, 
Nordtr. Fjellet ligger isolert med bratt avfall særlig mot syd og øst. 
Men spor av murverk finnes dog ikke her. Derimot står på toppen 
en ganske stor og omhyggelig opført varde, og gamle folk vet å for
telle at der for meget lenge siden skal være funnet brente trekubber 
inne i den. Det har vel vært en av de gamle krigsvarder mulig opført 
allerede på Håkon den godes tid. 44 

Der er i det foregående gitt en oversikt over de borger, som vi for 
tiden har sikker kjennskap til i det nordenfjelske Norge. De utgjør, 
som foran nevnt, tilsammen 28 og fordeler sig med 5 på Sørtrøndelag, 
21 på Nordtrøndelag, mens hele den nordligste del av landet bare kan 
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opvise 2, begge i Trondenes i Troms fylke. I sin konstruksjon og op
bygning gir de gjennemgående et meget ensformig billede og skiller 
sig ikke ut fra de borger som vi kjenner fra sydligere dele av landet. 
Man vil ved lesningen av denne oversikt likeledes ha mottatt inntrykk 
av at også borgene i det nordenfjelske for en større del må ha vært 
situert ved eldgamle veiforbindelser, enkelte ganger ser det ut til at 
de med hensikt er lagt ved knutepunkter for ferdselen. Også heroppe 
finner vi borgene gjerne i periferien av bygder eller grender og ikke 
sjelden slik beliggende at de har behersket tilgangen til bygden eller 
grenden; vi har også et par gange kunnet bruke uttrykket defile i for
bindelse med en borgs beliggenhet. Man får i det hele også av det 
her fremlagte materiale det inntrykk at disse borger har en historisk 
bakgrunn med et videre perspektiv enn utelukkende å tjene som til
fluktssteder under mere tilfeldige, røveriske anfall. 

At dette syn på våre bygdeborger, som foran nevnt først fremholdt 
av H. Shetelig, er riktig, bestyrkes når man fester opmerksomheten 
ved den merkelige fordeling av borgene i Trøndelag, og det er litet 
sannsynlig at det billede som denne gir, i noen vesentlig grad vil for
rykkes, selv om man sikkert må gå ut fra at fremtiden vil bringe nye 
anlegg for dagen. Det er da meget påfallende hvordan borgene hoper 
sig op i Inntrøndelags eldgamle bondebygder, hvor de altså har sin 
største tyngde, sml. oversiktskartet fig. 18. Av det nuværende Trønde
lags 26 borger, hvorav de 3 (no. 1-3, se listen) ligger innenfor det 
gamle Nordmøres grenser, og 4 (no. 23-26) i Namdal, faller hele 15 
(no. 8-22) på lnntrøndelag,45 mens bare 4 (no. 4-7) tilhører det gamle 
Uttrøndelag; disse siste representerer dog bygder innenfor Strindafylki 
og Stj6rdoelafylki, som topografisk og kulturelt står Inntrøndelag meget 
nær; det gjelder særlig no. 6-7 på Frosta og i Asen. De 15 borger 
i Inntrøndelag fordeler sig på de 4 fylker med 6 i Øynafylki, 6 i 
Sparbyggjafylki, l i Verdoelafylki og 2 i Skøynafylki. 

Det er fristende i denne fordeling å søke en sammenheng med det 
arkeologiske billede som disse bygder viser i den eldre periode av 
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jernalderen, navnlig for så vidt angår importen av romerske og pro" 

vinsialromerske saker. Således som materialet for tiden ligger an, viser 

det sig nemlig at de inntrønderske bygder i romertiden trer frem i et 

betydelig sterkere relieff enn de øvrige dele av det nordenfjelske Norge. 

Innenfor denne landsdel er det således i Inntrøndelag vi møter det 

eldste, hittil kjente romerske importfunn. Det er den i litteraturen oftere 

omtalte bronsesitula fra Hornnes i Beitstad) hvorav dog bare hadden 

og de øskenformede haddefester er i behold, de siste gjenngitt Rygh 345. 
Hornnesfunnet dateres nu av Gunnar Ekholm til forholdsvis tidlig i 

det 1. årh. e. Kr.46 Det er et gravfunn, men om funnforholdene fore

ligger ingen nærmere oplysning. Man feiler dog neppe ved å anta at 

det likesom de fleste andre kjelgrave fra romertiden heroppe stammer 

fra en branngrav og har vært brukt som beholder for de brente ben. 

En god målestokk for romertidens yngre kultumedslag er kjelfunnene 
av typen Rygh 351 og 352 (347) eller "østlandskjelen", som den siste 

av disse former som bekjent gjerne kalles. Av den riflede type R. 351 
kjennes der fra Inntrøndelag bare et enkelt eksemplar, fra Geite i Frol, 

funnet bl. a. sammen med øse og sil samt et bronsefat av typen Sophus 

Muller, Jernalderen, 319.47 Denne grav kan efter sitt innhold neppe 

dateres senere enn tiden omkring 300 e. Kr.; snarest tilhører den vel 

3. årh. Så vidt man kan se av den gamle utgravningsbe:retning fra 1868 

må graven ha vært ubrent, - funnene tyder også derpå -, i så fall 

den eldste daterbare skjelettgrav vi kjenner fra jernalderen i det norden

fjelske. Av kjeltypen R. 352 foreligger det derimot 3 sikre funn fra 

Inntrøndelag (Skogn, Verdal, Stod), 48 hvortil visstnok også kan legges 

et 4de, fra Verdal i Inderøy.49 Hertil kan vi dessuten føie 3 fra Frosta,50 

således at det samlede tal for tiden skulde være 7. Der foreligger også 

navnlig fra Inntrøndelag ikke så få beretninger om tapte kjeler, men 
i almindelighet vil jo intet sikkert kunne sies om deres form. To av 

disse kjeler, den ene fra Haugan, Inderøy,51 den annen fra Rannem, 

Sparbu,52 tør dog med grunn identifiseres som tilhørende en av de 

ovennevnte typer. Det kan fremdeles nevnes at der i Geitefunnene 
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også forekommer en kjel som slutter sig til gruppen S. Muller, Jern

alderen, 184, en i norske funn meget sjelden form.53 Den hadde som 

tilfellet har vært med de aller fleste av disse kjeler, tjent som beholder 

for de brente ben. I denne forbindelse kan det dessuten ha sin inte

resse å minnes at der på gården Okkenhaug, likeledes i Frol, en halv 
mils vei innenfor Geite, er funnet en romersk koppermynt preget under 
keiser Constantius I Chlorus (305-306 e. Kr.). 54 

Vender vi oss mot det nuværende Sørtrøndelag) kjenner vi herfra 

ennu intet eksemplar av disse kjeler. Derimot kan et av kystdistriktene 

i det tidligere Nordmøre, nemlig Bjørnør, fremvise det funn av romerske 
bronsesaker, som i 1873 blev fremdraget av Ingvald Undset på Sør

garden av Lines under en arkeologisk reise i Trøndelag. Det er et 

b:ronsefat av typen R. 349 med øse og sil, de siste er originalene til 

R. 343. Funnet kan dateres til tiden omkring 300, mulig 3. årh.55 Det 
turde måskje være ikke uten interesse for vårt emne å understreke 

at Lines ligger omtrent rett overfor borgen på Viksteinen, på den annen 
side av leden. Fra Nordmøre stammer en enkelt kjel av typen R. 351.56 

og en annen av typen R. 352,57 mens intet eksemplar av disse kjel
former er kjent fra Rom.sdal.58 

Det viser sig således at funn av denne art i overveiende grad 

samler sig ved det indre av Trondheimsfjorden, navnlig på dennes syd

og østside, fra Frosta i syd til Beitstaden i nord, dog med en viss 
tilbøielighet til særlig å gruppere sig om strøket Skogn-Frol-Sparbu, 
kjernen i Inntrøndelags gamle bondebygder.59 Parallelt med bronse

kjelene går også en annen funng111ppe, nemlig gull:finger:ringene, som 
i :romertidens graver likeledes har en meget sterk tyngde i de inn

trønderske distrikter. Også av glassbegre, som forøvrig jo er meget 
sjeldne heroppe, kan de samme distrikter opvise de fleste funn.60 

Det fremmede kulturnedslag i romertiden medfører stort sett ikke 
noen endring av gravskikken. Likbranden er fremdeles fremherskende, 
selv om bengjemmet nu i sosialt fremstående kretse blir den kostbare 
b:ronsekjel istedenfor karret av tre eller never. Men ved siden herav går 
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gjennem romertiden med fortsettelse også i den eldre folkevandringstid 

de enkle brandgrave med rester av et personlig utstyr av helt hjemme

gjort preg, således som vi kjenner dem såvel ute ved kysten som ikke 

minst i Inntrøndelag og Namdal. Det store gravkompleks på Vahaugen 

i Meldal 61 antyder at vi her har å gjøre med en gravform som må 

ha sine forutsetninger i den føn:omerske (keltiske) jernalder. 62 

Den ubrente grav, i regelen i hellesatte eller murete kister, optræ:r 

allerede i :romertiden, men som et sporadisk innslag i den almindelige 
likbrand. Den eldste for tiden påviselige skjelettgrav i det no:rden

fjelske er som foran nevnt en grav på Geite i F:rol, antagelig fra 3. årh. 

e. Kr. En annen grav på samme lokalitet turde stamme fra tiden om

kring 300. Det samme er tilfellet med en grav på Veske i Skogn.63 

Tallet har stigende tendens. Av 9 noterte skjelettgrave i Inntrøndelag 

fra romertid tilhører de 6 det 4. århundrede. Et lignende billede gir 

også Sørtrøndelag, hvor dog kun 8 skjelettgrave er notert, de fleste (5) 

i kystdistriktene, mens der ennu ikke kjennes noen sikre grave i det 

nuværende Nordmøre. Romsdal kan bare opvise en enkelt, en grav 

på Ak i Grytten fra tiden omkring 400. 

I eldre folkevandringstid øker disse graves tall jevnt i Inntrøndelag 

for så å si å kulminere i Dalemgraven, Sparbu, med sitt praktfulle 

utstyr fra det 6. årh. Minst 10 sikkert daterbare skjelettg:rave med 

det vanlige folkevandringstids tildels meget rike utstyr kjennes fra 

denne tid i Inntrøndelag. Namdal kommer også med nu, ikke bare 

kystdistriktene, men også Overhalla. Men ved siden herav og som et 
substrat går de enkle brandgrave, således som K. Ryghs utgravninger 

navnlig i Sparbu, Undsets i Fosendistriktene og Th. Petersens i Over

halla og Meldal har vist. I Sø:rtrøndelag kjennes fra denne tid 7 typiske 

skjelettgrave, i Nordmøre bare 4, hvorav de to kan være tvilsomme. 

I Romsdal er tallet av eldre folkevandringstids skjelettgrave i store 

stenkister ganske stort; for tiden kjennes her i alt 10, som har inne
holdt det vanlige utstyr. I denne forbindelse kan det være av interesse 

å nevne at der av bronsekjeler av typen R. 353 ("Vestlandskjelen") 
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for tiden kjennes 3 fra Romsdal, derav 1 fra brandgrav og 2 fra skjelett
grave, fra Nordmøre og Sørtrøndelag foreligger ennu ingen funn, mens 
Nordtrøndelag, det vil i dette tilfelle si Inntrøndelag, kan opvise 4 eksem
plarer, derav 2 fra brandgrave og 1 fra skjelettgrav. Hertil kommer 
den bekjente Bjarkøykjel fra Troms.64 

Vi har ikke her ved denne fremstilling, som bare kan betraktes 
som et preliminært bidrag, funnet grunn til å gå dypere inn på de 
arkeologiske forhold, men bare berørt dem mere overfladisk under vårt 
forsøk på å vurdere deres evne til å kaste lys over bygdeborgenes 
problem. Konklusjonen tør være at borgene på en eller annen måte 

må stå i forbindelse med de fremmede innslag i en eldre kultur som 
vi har sett gjør sig gjeldende først i den romerske jernalder i form 
av romerske og halvromerske importsaker og dernest særlig i folke
vandringstiden med sine ubrente stenkistegrave, som forøvrig begynner 
å optre allerede i romertiden, navnlig i denne periodes siste århundre. 
Det 4. årh. synes i det hele tatt å ha vært en tid av inngripende be
tydning ikke minst for Inntrøndelags gamle bondebygder. Hvilken av 
disse to faktorer, den romerske import eller de ubrente stenkistegrave, 
som har sin tyngde i folkevandringstiden, i tilfelle har vært sterkest 
knyttet til bygdeborgenes fremståen, kan være gjenstand for spekula
sjon. Det kunde på forhånd være naturlig å anta at den bevegelse 
som også har vært ledsaget av en ny gravskikk, som stod i sterk mot
setning til den gamle likbrand, ikke godt kan tenkes uten i forbindelse 
med en innvandring, som igjen kan ha ført til en reaksjon fra den 
innfødte befolknings side i form av befestede støttepunkter. Herimot 
kan dog bl. a. med grunn innvendes at folkevandringstidens ubrente 
grave i store stenkister også optrer i andre dele av det nordenfjelske 
Norge, ikke minst i Romsdal hvor dog ingen sikre bygdeborger for 
tiden kjennes. Derimot vil man vanskelig kunne avvise som tilfeldig 
den påfallende overensstemmelse det gamle Inntrøndelag med det 
med denne landsdel sammenhengende Frosta frembyr med hensyn til 
den topografiske fordeling av de romerske importsaker og borgenes 
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beliggenhet. Og samtidig kan understrekes at i Namdals innlandsbygder 

med sine tallrike gravhauger fra vikingetid og merovingertid og med 
mange funn av brandgrave fra yngre romertid og eldre folkevandrings
tid, men uten et eneste romersk importstykke, der kjenner vi heller 
ingen bygdeborger. 

Det skal dog villig innrømmes at det arkeologiske materiale ennu 
er sparsomt og har tildels et nokså tilfeldig preg, så at det litet egner 
sig til å bygge mere vidtgående slutninger på. Den tyngde som både 
de romerske importsaker og bygdeborgene har i Inntr~ndelag, vil dog 
fremtidens funn neppe kunne rokke. Det synes derfor ikke å være 
for dristig å peke på en mulig sammenheng mellem disse to fenomener, 
således at vi tør anta at visse historiske forhold allerede i den romerske 
jernalder har ført med sig anlegget av befestede støttepunkter. Dette 
utelukker ikke at de samme eller lignende forhold også kan ha vært 
tilstede i folkevandringstiden. 

Tilsammen vil bygdeborgene kunne oprulle for oss et meget interes
sant billede av de bosetningsgeografiske forhold i bygdene i en fjern 
oldtid. Deres undersøkelse er derfor en meget viktig opgave for den 
arkeologiske forskning, men denne opgave er samtidig viddløftig og 
krever også omkostninger. Hver eneste borg må nemlig kartlegges, 
og ofte vil det også måtte foretas gravninger inne i dem. Det er jo 
av stor viktighet om der kan finnes kulturrester, som gir holdepunkter 
for en nærmere tidfesting. Da disse undersøkelser har en dobbelt 
betydning, både en rent vitenskapelig og ikke minst en< bygdehistorisk, 
står man her overfor en opgave som naturlig opfordrer til samarbeide 
mellem bygdene og de vitenskapelige centralmuseer. 

6 -Viking. 1942 41 
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Fig. 8. Bygdeborgene i Trøndelag. 
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LISTE OVER BYGDEBORGENE I DET 
NORDENFJELSKE NORGE 

Sørtrøndelag. 

Afjord pgd. 
l. Piksteinen ved Ratvik, A s. 

Ørland pgd. 
2. Borgklinten ved Austråt, Ørland s. 

Stadsbygd pgd. 

3. "Lyarhaugen" ved gården Borgja, 
Rissa s. 

Selbu pgd. 
4. Hoøy (Kongsholmen), Selbu s. 
5. Gullset, Selbu s. 

Nordtrøndelag. 

Frosta pgd. 
6. Hogstad lille ved Lianvatnet, 

Frosta s. 
7. Digerberget under Nes, Asen s. 

Skogn pgd. 
8. Ratåsen ved V enset, Skogn Marka

bygd. 
Levanger pgd. 

9. Hallssteinan ved Halsan, Frol s. 
Innerøy pgd. 

10. Asakammen, Asen, Røra s. 
11. Klingerhaugen, Røra s. 
12. Kverkillhaugen, Sakshaug s. 

Verdal pgd. 
13 . .Steinsvettaberget, Steine, Vuku s. 

Sparbu pgd. 
14. Korpdalshaugen, Tanem, Mære s. 

Stod pgd. 
15. Nattsjøberget, Vollen, For s. 

16. Pinnillen,For prestegårdsskog,Fors. 
Snåsa pgd. 

17. Roaldsteinen, Horjem. 
Steinkjer pgd. 

18. .Svenning, Egge s. 
19 . .Slottet, Gjevran, Egge s. 

Beitstad pgd. 
20. .Slottet, Elnan, Solberg s. 
21. Østvik, Solberg s. 
22. Størvoll, under Steinfjellet, Sol

berg s. 
Fosnes pgd. 

23. Pesterfjellet, Steine, Fosnes s. 
Kolvereid pgd. 

24. Festningen, Smines, Kolvereid s. 
Vikna pgd. 

25. Parpfjellet, Vikna s. 
Leka pgd. 

26 . .Steinstinden, Steine, Leka s. 

Troms fylke. 

Trondenes pgd. Trondenes pgd. 
27 . .Seljestad, Trondenes s. 28. Ytre Elsnes, Trondenes s. 
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NOTER 
l Grunnleggende er Oluf Ryghs "Gamle Bygdeborger i Norge", trykt i den norske 

Fortidsminneforenings Arsb. (ndf. citert som Ab.), 1882, s. 33ff. Av den senere, om
fattende litteratur, som for en vesentlig del må søkes i tidsskrifter og samleverker, 
kan her særlig nevnes: H. Shetelig: Notiser om bygdeborger, Ah. 1908, s. 124 ff.; av 
samme forfatter er bygdeborgene også behandlet i hans "Norges Forhistorie", Oslo 
1925, s. 170-2. H. Schirmer: Fortegnelse over de hittil påviste bygdeborge. Ah. 1908, 

s. 113 ff. Bjørn Hougen: Østnorske bygdeborger. En hypotese om deres historiske 
miljø. Ah. 1928, s. 35 ff. Sigurd Grieg: Vestfolds minnesmerker. Univ. Oldsaks. Arb. 
1938-40, Oslo, s. 'Hl-52. Samme forfatter i "Listas jernalder", Univ. Oldsaks. Skr. I, 
Oslo 1938, s. 124-139. Helge Gjessing: Vest-Agder i forhistorisk tid, Vest-Agder I, 
Bergen 1925, s. 54. Jan Petersen: Lista i forhistorisk tid, 1926, s. 221-6. Bror Schnit
ter: Die vorgeschichtlichen BurgwaHe in Schweden. Opusc. Arch. Oscari Montelio 
septuagenario dicata. 1913. S. 335-50. Gustaf Hallstrom: Norrlands bygdeborger. 
Sartr. ur "Norrlands forsvar". 1927 Mårten Stenberger: bland under aldre jernåldern. 
Stockh. 1933. S. 213 ff. 2 Bror Schnittger anf. arb. s. 337. S. Grieg: Listas jernalder, 
s. 131 f. 3 H. Shetelig: Norges Forhistorie, s. 170. 4 Finska Fornm.for tidskr. 
XXXVI : ] , s. 14. 5 Med hensyn til disse våpens skudd vidde og de slutninger man 
kan trekke herav, henvises til Goran Posses kyndige opsats: "Fornborgarna som 
forsvarsanlaggningar", Upplands Fomm.for. tidskr. 45:2, s. 235 ff. Sml. også samme 
forfatters "Nar bygg des Uppsala traktens fornborgar?", ibid. 4fl : 2, s. 101 ff. 6 Denne 
tanke er først fremsatt av O. Rygh i anf. arb. s. 74. Man har under restaurerings
arbeidene, som foreløbig er blitt innstillet, opmerksomheten henvendt på muligheten 
av funn av murrester fra denne supponerte eldste borg. "Steinberg" er et navn som 
finnes på flere steder, sml. O. Rygh: Norske Gaardnavne, XIII, 399, ad no. 7-8. 
Særlig kan merkes Steinberg ved Jørånstad i Vågå, Gudbrandsdal, med sin bygde. 
borg (0. Rygh no. 64). En detaljert beskrivelse av denne borg, gjengitt av Rygh, 
har G. Schøning gitt i sin Reiseberetning 1775. 7 H. Shetelig: Norges Forhistorie, 
s. 172. 8 Johs. Brøndsted: En himmerlandsk Tilflugtsborg. Fra Nationalmuseets 
Arbejdsmark 1936. S. 37 ff. 9 Citert efter Mårten Stenbergers anmeldelse i Fornv 
1931, s. 248 ff. av Carl Schuchhardt: Die Burg im Wandel der Weltgeschichte. Pots
dam 1931, og Johannes Brøndsted: Danmarks Oldtid. HL Jernalderen. Kbh. 1940. 
S. 11. JO Efter velvillig oplysning av direktør dr. Jan Petersen. 11 Mulig har 
det dog vært en borg på gården Lynge i Horg, Støren pgd. i Gauldal. Den grend, 
som omfatter Lynge-gårdene, kalles nemlig med et felles navn "Slottet" eller "Slotts
grenda". Om dette navn skriver K. Rygh i "Norske Gaardnavne XIV, 260: "Grænde
navnet Slaattet, som vel opr. er Gaardnavn, l,an her neppe som ofte forklares i 
betydning af Slaatteng; snarere maa man her tænke paa den lndl. S. 76 nævnte 
Forklaring af en gammel "Bygdeborg", som har ligget i Nærheden." I et brev av 
23/JO 1925 oplyser lærer P. l. E. Horg, at lokaliteten, en isolert høide med flaug nesten 
til alle kanter, gjør denne forklaring sannsynlig. Murrester skal dog ikke kunne 
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pav1ses. Bergskrentene kalles i daglig tale "Slottsbergja". 12 Fra gammel tid har der 
gått frasagn om en bygdeborg: i fjellet Stolen ovenfor gården Farlcvam, Vågstrand s., 
Veøy pgd. G. Schøning omtaler stedet i sin Reisebeskrivelse I, s. 163, og efter ham 
trekker "muren" sig i en halvkrets langs kanten av en liten avsats oppe i fjellet. 
Hermed stemmer også B. E. Bendixen i Ab. 1877, s. 234; efter ham er plassen et 
litet skar, Botnen. I O. Ryghs fortegnelse har "borgen" no. 17L Imidlertid har 
P. Sæbø i Arsskr. åt Romsdals Sogelag 1928, s. 37 ff. vist at det her bare dreier sig 
om en morenevoll. 

G. Schøning I, s. 175 nevner også Aslaksteinen i Hustads., Bud pgd. Efter hans 
beskrivelse, som er gjengitt i O. Ryghs fortegnelse no. 172, og som vi her finner grunn til 
å citere, er det ikke helt utenkelig at vi har å gjøre med et av de utvilsomt ikke 
så få tilfluktssteder hvor mursperring har vært overflødig. Schønings beskrivelse lyder 
i moderne rettskrivning således: "Det øverste av denne klippe er nesten på alle 
kanter steilt berg, dannet omtrent firkantet, 30-40 alen høit, såvidt kan skjønnes, 
med en mot nordvest eller nord hellende flate ovenpå. Det kan ingensteds bestiges 
uten på den nordre kant, hvor man ad en meget besværlig, liten og trang sti kan 
komme dit op. At dette sted er brukt som et kastell, kan skjønnes såvel av det 
gamle sagn derover, som derav, at der oppe har vært 2 brønner, den ene på den 
høieste og sydlige kant av klippen, som nu er nesten tilgrodd, den annen på den 
nordlige kant, som tydelig kan sees å være gjort av menneskehender. Den holder 
bestandig vann og har vært omsatt med stokker av en favns lengde; men denne er 
nu også meget tilkastet eller tilgrodd. På klippens overflate kan avles 4 lass høi, 
som må bindes sammen i bundter og kastes ned over klippen." B. E. Bendixen fant 
i sin tid (Ab. 1877, s. 235) den ene brønn, den nordlige, nesten tilgrodd; men stenene 
som omga den, var kastet ut over fjellet, og de av Schøning omtalte stokker var 
ikke lenger i behold. Den sydlige brønn kunde han ikke opdage, og ingen kjente 
til den. I 1930 blev stedet besøkt av mag. Brage I. Larsen. Den nordlige brønn 
var fremdeles der, og det stod vann i den. Den blev åpenbart holdt åpen av hensyn 
til de sauer og geiter som beitet heroppe. No en sperremur var efter Larsens mening 
overflødig. Det sagn som Schøning hentyder til, har hensyn til forleddet i navnet 
Aslaksteinen, men Larsen oplyser at han også har hørt uttalen Aksla.steinen, og det 
er vel sannsynlig at dette er mere oprinnelig, og at vi som første ledd har ordet 
aksel, som jo ofte forekommer i fjellnavn. Efter det som he:r er meddelt, foreligger 
der således intet bevis for at denne borglignende høide, som unektelig har egnet sig 
godt som tilfluktssted, også er blitt brukt som sådant. Man tør derfor ikke registrere 
den blandt de sikre bygdeborger. De omtalte brønner kan jo dessuten bare være 
anlagt av hensyn til beitet heroppe. 

Ab. 1891, s. 66 f. omtaler R. Ziegler noen murrester som var funnet ved graving 
på det høieste punkt av den forøvrig lave øy Tautra i Romsdalsfjorden utenfor Molde. 
Det dreier sig dog her neppe om noen borg. 13 En unntagelse danner mulig 
Ryghs no. 174, "Slotsvik" i Halsa, men efter I. Ross's oplysninger Ah. 1887, s. Hl må 
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det ansees meget tvilsomt om det her har vært noe borganlegg. Navnet Slotsvik 
kjennes ikke nu, men Ross anser det mulig at det er identisk med "Slotsveggen" et 
stykke lengere ute ved fjorden, en steil, omtrent 50 fot høi berghammer, som nok 
kunde ha egnet sig som et tilfluktssted, men helt sikre spor av befestning kunde 
ikke sees. 14 Når O. Rygh i sin fortegnelse (no.181) opfører formen Håøya, stemmer 
dette ikke med bygdeuttalen, som er Hoøya. Betydningen blir jo imidlertid den samme. 
IS Særlig kan nevnes Rønsberg-funnene fra overgangstiden mellem romersk jernalder 
og eldre folkevandringstid, Ah. 1878, s. 198 og 279 ff. 16 Av den ganske omfattende 
litteratur om dette emne kan her særlig nevnes H. Shetelig i "Maal og Minne" 1912, 
s. 68, B. Nerman i Etnol. studier tilliign. N. E. Hammarstedt 1921, s. 213 ff. og Harald 
Hansson i Fornv. 1923, s. 225 ff. Se også Th. Petersen: Meldalsfundene, Norske Old
fund IV, Kria. 1923, s. 61. 17 Ah. 1874, s. 6. Borgen nevnes dog allerede i 1774 av 
G. Schøning (Reisebeskrivele I, 312), men han var ikke selv deroppe. 18 Bygdene 
Rissa, Stadsbygd og Leksvikstranda, alle innenfor Agdenes, nevnes ennu i Aslak 
Bolts jordebok (ca. 1430) som hørende Nordmøre til. Hvorvidt dette er et oprinnelig 
forhold, kan forøvrig visstnok være tvilsomt. 19 Borgen er første gang omtalt av 
Th. Petersen i "Antiquariske Notiser", Det Kgl. N. Vidsk. Selsk. Skr. 1904, no. 4, s. 15. 
2o Ah. 1868, s. 176. Rygh no. 190. 2t T. 6148. Ah. 1900, s. 273, no. 48. 22 Rygh 
no. 201. Nærmere beskrevet av K. Lossius: Arkæologiske Undersøgelser i 1896, Det 
Kgl. N. Vidsk. Selsk. Skr. 1896, no. 8, s. 13. 23 Th. Petersen: Litt om Frosta i den 
hedenske oldtid, Trondh. 1917, s. 38 f. 24 Rygh no. 197. K. Lossius: Arkæologiske 
Undersøgelser i 1897, Det Kgl. N. Vidsk. Skr. 1897, no. 5, s. 5 ff. Nattsjøen har sitt 
navn efter borgknausen. Første ledd i dette navn er ordet natt =fjellknatt. Cfr. 
G. Indrebø: Norske Innsjønavn Il, Skr. utg. av Det N. Vidsk.-Akad. i Oslo. li. 
Hist.-Filos. Kl. 1933. No. l. S. 5. 25 G. Schøning, Reiseberetning, Il, s. 195 ff. 
Rygh no. 192. Th. Petersen: Skeynafylke i den hedenske oldtid (Arne Vestrum: 
Skogns historie, I, s. 28 ff.). Levanger 1926. 26 L. D. Kliiwers utrykte Reiseoptegnel
ser fra 1823, efter N. Nicolaysen i "Norske Fornl." s. 631 f. 27 Se navnlig A. Bjørn: 
Fra den romerske jernalder i Trøndelagen, Det Kgl. N. Vidsk. Selsk. Skr. 1919, Nr. 6. 
S. 4 ff. 28 Th. Petersen, Skogn-Frol i den hedenske oldtid, s. 19. Første ledd i navnet 
Ratåsen er visstnok rat i betydningen skogavfall, et ord som inngår i en mengde 
lokalnavn; men det kunde vel også tenkes på bygdemålenes rata, styrte ned, og 
som i stedsnavn synes å være brukt om lokaliteter med bratt fall; sml. "Norske 
Gaardnavne" XVI, s. 24, ad no. 76. 29 Som første ledd i navnet Klingerhaugen 
har vi visstnok å se en ikke så sjelden sideform til kringla, klz"nga, som brukes om 
noe avrundet. I Sørli finnes således både et Klingervatn og et Klingerijønn, og 
begge er rundaktige. Der kunde nevnes en mengde andre eksempler. C fr. G. Indre bø: 
Norske Innsjønavn, I, s. 113. 30 Se navnlig Ah. 1870, s. 7 ff. og 1871, s. 19 ff. Th. 
Petersen: Karl Ditlev Rygh 7. juni 1839 - 10 marts 1915, Trondhjem 1916, s. 22. 
31 Opdagelsen av denne borg skyldes de arkeologisk interesserte brødre lærer 
P. Brønstad og kaptein l. Brønstad. Av den siste foreligger i Vitenskapsselskapets 
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Oldsaksamlings arkiv en beskrivelse ledsaget av et kroki, som er gjengitt her. Noen 
kartlegging av borgen har det ennu ikke vært anledning til å foreta. 32 Rygh 
no. 198. Ah. 1866, s. 78. K. Lossius i Det Kgl. N. Vidsk. Selsk. Skr. 1896, no. 8, s. 4 og 
1897, no. 5, s. 3. F. M. Qvam: Slottet i Gjævranmarken, Arb. frå Nordtrønd. Historie
lag 1933, s. 31 ff. 33 Borgen på Elnan er allerede omtalt i et gammelt manuskript 
"Efterretning om Inderøens Fogderie", som nu opbevares ved Universitetsbiblioteket 
i Oslo (Mnscr. no. 354, 4~, s. 43 f.), og som utvilsomt er forfattet av foged i Inderøy 
1774-88 Nils Dorph Gunnerus, en brorsøn av biskop J. E. Gunnerus. Se også 
K. Lossius i Det Kgl. N. Vidsk. Selsk. Skr. 1896, no. 8, s. 12. 34 K. Lossius i Det 
Kgl. N. Vidsk Selsk. Skr. 1896, no. 8, s. Hff. 35 Ab. 1897, s. 93. A. W. Brøgger: 
Ertog og øre, Vidsk.-Selsk. Skr. Il. Hist.-filos. Kl. 1921, nr. 2, s. 54. G. Gjessing: De 
norske gullbrakteatene, Univ. Olds. Skr. II, s. 128 og 133. Dateres av Gjessing til 
tiden umiddelbart efter 400. 36 T. 14616. Det Kgl. N. Vidsk Selsk. Museet. Th. 
Petersen: Oldsaksamlingens Tilvekst 1932, s. 42. 37 Kaptein H. Gjestvangs Inn
beretning til Norges Geografiske Opmåling 1883. Cfr. O. Ryghs håndekspl. av "Gamle 
Bygdeborge i Norge". 38 Ab. 1874, s. 96 ff. Rygh no. 205. O. Nicolaissen: Arkæo
logiske undersøkelser i Nord-Norge 1922. Tromsø Mus. Arsh. 45 (1922), nr. 5, s. 12 f. 
39 Brev fra G. Gjessing 9-4-1942. Det kan i denne forbindelse merkes at der på 
Indre Elgsnes er funnet et sverd av jern av eldre jernalders form (R. 189). Cfr. 
O. Nicolaissen l. c. s. 21 no. 9. Fra andre lokaliteter i Trondenes kjennes også funn 
fra samme tidsperiode. 40 Stein (sten) i borgnavn er oftere omtalt i litteraturen. Her 
kan fremheves K. H. Karlsson i Svenska fornm.føro tidskr. 10 (1900), s. 40; O. Almgren 
i Meddel. från Ostergotlands fornm.for 1906, Hanna Rydh i Fornv. 1917, s. 91; 
G. Gihl: Upplands fornborgar (Uppl. fornm.for. tidskr. XXXIII), s. 33 f., 79; Hugo 
Jungner i samme tidskr. XXXIX, s. 372; G. Hallstrom: Norrlands bygdeborgar, s. 38 
og A. Norden i Namn och Bygd 16 (1928), s. 126 f.; den siste tolker Helgediktenes 
Arasteinn og Frelmsteinn som borgnavn og ser i dem minner fra folkevandrings
tidens sagnskatt. 41 O. A Øverland: Trondhjemmerne og den gale Oberst. Kr. 1896, 
s. 5. 42 Alf Torp: Nynorsk etymologisk ordbok, s. 34. 43 Norges gamle Love U, 
s. 265 f. og 289, V. s. 818. Monumenta Historica Norwegiæ udg. ved G. Storm, 
.s. L VI-L VII, note 2. Se Johs. Schiøtz: 25-Aarsberetning om Skovbeplantning af 
Trondhjems Bymark 1872-96, Trondh. 1897, s. 7 f. 44 Brage Irgens Larsens reise
beretning 1931, s. IV-V. 45 G. Indre bø har som bekjent og visstnok med stor 
grunn hevdet Inntrøndelag og Uttrøndelag som de eldre fylker ("storfylker"), mens 
de fra historisk tid kjente 8 trønderske fylker er sekundære og stammer fra en senere 
fylkesinndeling. Se G. Indre bø: Fylke og fylkesnamn, Bergens Mus. Arb. 1931. Hist.
ant. rekke nr. l, passim, og samme forfatters "Den gamle norske fylkesskipnaden", 
Bergens Mus. Radioforedrag nr. 35, Bergen 1937, s. 20ff. 46 "- - und einem 
ziemlich friihen J ahrzehnt des L J ahrh. n. Chr. diirlte auch das Homnes-Exemplar 
angehoren". Gunnar Ekholm: Zur Geschichte des romisch-germanischen Handels, 
Acta Arch. VI, S. 62. Til karrets form sml. S. Miiller, Jernalderen fig. 187. Cfr. også 
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H. Norling-Christensen: Skrøbeshave-Fundet, Winther-Festskrift, Kbh. 1938, s. 117 ff. 
47 T. 465-79. Ab. 1868, s. 15 ff. Bronsefatet synes ikke å ha hatt hanker og tør derfor 
representere en eldre type enn S. Muller 319. Bemerkning av Gunnar Ekholm i brev 
til forf. av 24-11-1939. Det hele gravfunn er behandlet av A. Bjørn; Fra den 
romerske jernalder i Trøndelagen, Det KgL N. Vidsk Selsk. Skr. 1919, nr. 6, s. 4 ff. 
48 T. 3850, Skjerve, Skogn (brandgrav), T. 4123 By, Verdal (åpenbart en brandgrav), T. 532, 

Egge, Stod (brandgrav). Se Gunnar Ekholm: Bronskarlen av i:istlandstyp og vest
landstyp. En forberedande sammanstallning, Det Kgl. N. Vidsk Selsk. Skr., 1933, nr. 5, 

s. 28 og den der citerte litteratur. 49 T. 326. Katalog 1871, s. 43. Formen er ikke helt 
sikker, dog tilhører den neppe typen R. 353 (vestlandskjelen). Brandgrav. 50 T. 416 

(Rygg), T. 3805 (Berg), T. 5102 (Valberg), visstnok brandgrav, 3. årh.? Cfr. Johs. Bøe: 
Norsk gravguld fra ældre jernalder, Bergens Mus. Arb. 1926. Hist.-antikv. r. nr. 2, 

s. 62. Gunnar Ekholm ovf. nevnte arb. s. 28. 51 K. Rygh: Faste fornlevninger og 
oldsagfund i Nordre Trondhjems amt, Det Kgl. N. Vidsk. Selsk. Skr. 1870, s. 70. 

Brandgrav. 52 K. Rygh anf. arb. s. 56. Sml. Johs. Bøe ovf. nevnte arb. s. 65. Brand
grav. 53 T. 483. Ah. 1868, 15. Avbildet som flg. 9 i A. Bjørns anf. arb. s. 12. 

54 T. 12744. Videnskapsselskapets Oldsaksamlings Tilvektstfortegnelse 1923, s. 31 ff. 
55 T. 1281-83. Ah. 1873, 21; 1874, 46 f. 56 T. 3897, Opdøl, Alvundeid, Øksendal 
pgd. Ab. 1889, 82, hvor kjelen feilaktig er henført til Leangen, Sunndal. 57 C. 2507. 

Grødal, Hov s. Sunndal pgd. Brandgrav. Ah. 1877, 182. Funnet kan dateres til 3. årh. 
e.Kr. Sml. H. Shetelig: Arkeologiske Tidsbestemmelser av ældre norske Runeind
skrifter, s. 26, note 3, og S. Grieg: Hadelands eldste bosetningshistorie, Skr. utg. av 
Det N. Vidsk.-Akad. i Oslo. L Hist.-Filos. Kl. 1925. No. 2. S. 191, note 96. 58 Til 
yngre romersk jernalder kan man mulig henføre en kjel fra Sandnes i Veøy, av en 
form som representerer et tidlig stadium av vestlandskjelen. Sml. S. Muller 316-317. 

T. 12314, Tilvekstfortegn. 1921, s. 12 f. A. Bjørn: Bronsekar og glas hegre fra folke
vandringstiden i Norge, Det Kgl. N. Vidsk. Selsk Skr. 1929, nr. 6, s. 15. 59 Den 
samme iakttakelse er også gjort av A. Bjørn: Fra den romerske jernalder i Trønde
lagen, s. 13 f. 60 A. Bjørn anf. arb., s. 28. 61 Th. Petersen: MeJdalsfundene. 
En gravplads under flat mark fra ældre jernalder på Vahaugen i Meldalen, Norske 
Oldfund, IV, Kr. 1923, s. 47 ff. 62 Funnet av to førromerske ringe til en ringnål 
av bronse fra førromersk jernalder på Skjevlo i Ogndal, Sparbu, har vist at boset
ningen i det nordenfjelske ikke er brutt mellem bronsealder og jernalder. Tilvekst
fortegn. 1938, s. 31 og 1939, s. 37. Sml. også Th. Petersen anf. arb. s. 54. En brand
grav på Li (prestegården), Inderøy med brott av lerkar turde også være før
romersk Tilvekstfortegnelse 1933, s. 49 f. 63 Tilvekstfortegnelse 1933, s. 30 ff 
64 A. Bjørn: Bronsekar og glas begre fra folkevandringstiden i Norge, s. 15 f. G. Ekholm: 
Bronskaden av ostlands- och vestlandstypen, s. 29. 
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Henrik Suleng 

BOPLASS-FUNN FRA STENALDEREN 
I HALDENDISTRIKTET 
Pl. V-VII 

For å kunne forstå den tidlige bosetningshistorie i den sydlige del 

av Østfold, er det nødvendig med et par ord å omtale de levninger 

som isen og senere havet har efterlatt i distriktet. 

Breen har ved sin avsmeltning avsatt en serie av endemorener, av 

hvilke det store ra er det mest bekjente. Men både utenfor og innen

for raet er der mon',ner. Øyen var den første som påpekte at raet var 

tvedelt, eller som han kaldte det "dichotomt" (cfr. P. A. Øyen: "Nogle 

bemerkninger om ra-perioden i Norge" Norsk geol. tidsskrift BU 1911, 

og Rekstad: "Kvartære avleiringer i Østfold", Norges geoL Unders. 

Skr. nr. 91). - Men av kartet i den nevnte avhandling av Rekstad ser 

vi at også innenfor det store ra optrer en mindre morene. 

Utenfor det yttre ra har jeg selv påvist morener ved Klabauen ved 

Iddefjorden og likeså over Sponviken. "Dichotomien" må altså ikke 

tas altfor bokstavelig. 

Stort sett har skuringsstripene en temmelig konstant :retning i 

Haldendistriktet, ca. NØ-SV, lod:rett på mon3nene. 

Da isen forlot landet og trakk sig nordover, lå vårt distrikt dypt 

nedsunket under havet. Den marine grensen er for Idds vedkommende 

satt til 165m av de Geer; ved Krappeto sluse setter Brøgger den til 

168 m o. h. (Nivåforandr. Pag. 266). 
Under landets påfølgende stigning har det avsatt sig en serie av 

temmelig horisontale terrasser med mere skrålendte mellemrum. I en 

artikkel i ,,Naturen" (nr. l, 1941) har jeg søkt å fremheve hvordan disse 
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terrasser tar sig ut i Tistedalens bratte dalsider. Senere har jeg efter
søkt terrassene i hele distriktet mellem raet og kysten, og har funnet 

at de lar sig påvise fra Skjeberg til Idd. For å ha en bekvem beteg
nelse på dem, har jeg gitt dem følgende navn: 

[ Unne berg-terrassen (0-15 mo. h.) Yngre stenalder-bronsealder. 

H. Vik-terrassen (.25-30 m o.h. Yngre stenalder. 

III. Mosen-terrassen (50-60 m o. h.) Nøstvet-kultur .. 

IV. Voll-terrassen (80-90 m o.h.) Gammel stenalder. 

V. Rokke-terrassen (120-130 m o. h.) Fosna-kultur. 

A finne spor av mennesker i Østfold før og under den Btore istiden 

er ikke å vente. De store endemorener, raene, og morenene i Midt
Sverige, ligger som et klart vidnesbyrd om at her har breen hersket 

i al sin velde, den har nådd like til havet og endnu lengere, og nogen 
plass for mennesker er altså ikke å tenke på. 

Da så isen trakk sig tilbake var landet dypt nedsunket, man har 

observert en marin grense ved Halden av 160-170 m, og lavt som 

terrenget er, var det ikke store landstrekninger som dengang stakk 

op over havets overflate. Omkring Halden blir det en liten ø om 

Høiås, ellers havbunn altsammen. 
Men efter at isen var smeltet bort begynte landet å stige 1g1en, 

og efterhvert som stigningen skred frem, og de klimatiske forhold 

bedredes, vandret planter inn i landet og med dem dyr. Betingelsen 
for innvandring av mennesker begynte altså å foreligge. Det lot til at 
alt på et meget tidlig tidspunkt dukker der mennesker op i Østfold, 

nær den tid da landet var ved sit maksimalpunkt av nedsenkning. 
I Degernes og Rakkestad har brødrene Schie, Sarpsborg, påvist 

en rekke av flintplasser i en høide over havet av 150-180 m, altså 

meget nær den marine grense. Nummedal, som har underkastet disse 

flintplasser en inngående undersøkelse, sidestiller dem med sine flint

plasser på Mørekysten, dem han har benevnt Fosnakulturen. 
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Fig. 1. Oversiktskart over boplassfunn fra stenalderen Haldendistriktet. 
Distriktene B og A se fig. 2 og 3. 



Fra hvilken kant mennesket er vandret inn i landet er et åpent 
spørsmål. Vi er i Littorina-nivåets tid, og denne falder sammen med 

Ancylustid, og da var Danmark landfast med Sverige. Fra den kant 
kunne altså godt innvandringen være foregått. A. Bjørn har hevdet 

en annen mening: At det var Finnmarkens komsafolk, som på sin 
vandring sydover var ophavet til Vestkystens fosnakultur, og sann

synligvis drog videre kysten rundt. 

I Idd er endel flintplasser fra denne tid. På Sagholen ved Ide
bøen 120 m o. h. er en stor flintplass, omtalt såvel av Bjørn som 

av Nummedal. Her finnes bL a. adskillige skivespaltere av den tids 
primitive form. 

Fra Aspedammen fikk jeg forleden år en skivespalter og en større 
flintspån. Jeg har selv konstatert at der finnes litt flint på lokaliteten, 

som ligger på gården Herrebøkasa, 140-150 m o. h. 

Nær Halden har jeg, hittil med liten lykke, søkt efter slike høit
liggende flintplasser. Det eneste sted jeg har funnet litt bearbeidet 

flint er på gården Ulyås, ca. 140m o. h., bL a. en gravstikke. 

Fra disse høiestliggende flintplasser finnes der kontinuerlig boplasser 

nedover til lavere høider, like til nøstvetboplassene. 

10. juli 1932 var jeg med brødrene Schie og besøkte de da nyfunne 
boplasser i Degernes og Rakkestad. På veien hjemover besigtiget vi 

en rekke flintfinnesteder fra lavere høider. Således påvistes ved sjøen 
Langen (nord for Halden), 86 m o. h., boplasser både på vestsiden ved 
Langsholt og på østsiden ved Klever. Beggesteds nede i fjæren. Ved 

Guldtjern var også kullag og flint i veiskjæringen, ca. 100 m o. h. 

Også i skjellbanken på Skrællene fant vi en flintspån. Fra ingen av 
disse lokaliteter kom der for dagen noget karakteristisk redskap. 

Fra disse mellemhøider har jeg også nærmere Halden besøkt flere 

boplasser. 
Ved sjøen Aspern skal der ifølge en meddelelse være adskillig små 

flintspån nede i det sydvestre hjørnet .. Jeg har fått prøve av denne 

flinten, negl~store, brune fliser. Aspem ligger 104m o.h. 
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Lenger nede langs elven, ved Brekke kanal, ligger gården Ganerød.. 
I en nordvendt ake:r her finnes endel flint, hvo:riblandt kan fremheves 

en større skive og en vakker skivespalter, av tydelig fosnaform. Nogen 

mengde av flint kan jeg ikke si det optrådte her. Ganerød ligger 90 

a 100m o.h. 

Nær dampskipsbryggen i Tistedalen) og vis a vis, i stranden på 

Kokkehaugen har jeg også funnet nogen små flintspån i morene

materialet, uten at jeg tør kalle disse steder boplasser. Byen Tiste

dalen ligger ved Femsjøen, 80 m o. h. 

Fra Haldens nærmeste omegn må Grimsrudhøgda omtales. Fra 

byen fører den bratte Oskleven op til høgda, et temmelig flatt platå 

over hvilket der fører vei til Tistedalen. Langs veien er der i senere 

år reist mange villaer, og ved anlegget av havene avla jeg besøk her, 

og fant større og mindre flintspån, mest av grå flint. Høiden over 

havet kan dreie sig om 90-100 m. 

Mens de høiestliggende boplasser utvilsomt hører littorinanivået 

til, og således i alt faller sammen med Nummedals Fosna-boplasser, 

må disse lavereliggende finnesteder grupperes om nivået mellem littorina 

og tapes. Efter terrasseforholdene ved Halden har jeg henregnet de 

første som hørende til Rokke-terrassen (120-130 m o. h.), mens de 

siste faller på Voll-terrassen (80-90 m o.h.). 

Før vi forlater den eldre stenalderen vil jeg omtale et finnested for 

flint nær havets nivå; høist 8 mo. h. Det er nær den gamle Handels

foreningen i Sponviken. Her blev for endel år siden en liten have 

gjennemspadd, og forsynt, med betong-mur. Herunder kom en mengde 

flint for dagen, og blev fyldt på veien. Blandt denne flinten var ikke 

få artefakter, en diskos, skrapere o. a., og disse blev av Nummedal 

utvilsomt bestemt som hørende til samme periode som flinten fra 

Degernes; og sikkert er det at denne flint distinkt adskiller sig fra 

den øvrige i Sponviken. - Min mening er, og har altid vert, at vi her 

står overfor importert ballast-flint, noe der finnes nok av også ellers 

omkring Halden. 
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NØSTVETKULTUREN 

I høider fra 60 m til 40 m o. h. optrer hyppig rundt Halden en sær
preget kultur, nøstvetkulturen, med sine eiendommelige flintformer 
og stenøkser. 

Boplassene fra nøstvettid har også den egenskap felles, at de er 
beliggende i mer eller mindre skrånende terreng, gjerne beskyttet av 
en lunende fjellve~g på den ene eller på begge sider. 

For ordens skyld begynner jeg min beskrivelse av dem østenfra. 
I Haldens nordøstre hjørne går den før omtalte bakke Oskleven 

op til Grimsrudhøgda. Noe nær toppen av bakken, straks søndenfor 
det yttre ra, går en skrånende terrasse fra Månefjeldet over Holmse
løkken og Hofgårdløkken, forbi Asakveien. På denne terrassen ligger 
i rad boplass på boplass, jeg har ialt adskilt fire stykker, alle fra 
nøstvettiden: Månen, Holmseløkken, Hofgårdløkken og Lille Dyrendal. 

Den første og østligste er kanskje den interessanteste av dem. Den 
ligger like ved stupet ned mot Tistedalen. Jordarten er ler med ad
skillig mon'memateriale, grus og sten. Her har jeg funnet flere nøstvet
økser, rått forarbeidet, med slepen egg, og forresten slipt litt over det 
hele. Dessuten har jeg funnet en vakker, stor prikkhugget trindøks 
med tverr, slepen egg, og fragmenter av et par mindre trindøkser. 
Flint er her påfallende lite av. Blandt flintmaterialet kan fremheves 
en liten kjølskraper. Merkelig er rikdommen på røde sandstensbryner. 
En fin skiferspiss med tange fra yngre tid fantes også her. Månen 
ligger ca. 60 m o.h. 

På vestsiden av Oskleven møter vi Holmseløkken. Sammen med 
Hofgårdløkken danner denne et bekkenformig parti, i hvis nordrand 
det yttre ra går. Jordarten er nærmest mon~nen grusholdig sand, 
lenger nede ler i bunnen, overleiret av en gul støvsand. Boplassene 
holder sig til den grusførende sandjord øverst. 

Rikdom på flint og oldsaker kan vi ikke tale om hverken på Holmse
løkken eller på Hofgårdløkken. Løkkene er i de siste år blitt delvis 
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Fig. 2. Spesialkart over distrikt B (Haldendistriktet.) 

villabebygget, og ifjor blev hele Hofgårdløkken utparsellert til koloni
hager. Ved grundige undersøkelser er det lykkes mig å finne 5-6 nøst
vetøkser, tildels slipt over det hele, og en del småflint, mest bare 
avfall. Fra Holmseløkken har jeg en smal, lang kjølskraper, dessuten 
et par grove skrapere som Nummedal har erklært tilhørende tidlig 

metaltid. 
Videre vestover kommer vi til det gamle Guttehjenzmet, nu Mustorps 

eiendom. I haven her har jeg funnet endel flint, bare avfall. Nedenfor 
denne lokalitet fremkom der ved tomtegraving adskillige plantelevninger 
i støvsanden, nøtter av hassel, og kvister av kuldskjære løvtre:r, for
uten stengler av sumpplanter. Formodentlig er disse trelevninger av 
bekker ført ned i en myr, og under tapes-senkningen er så myren 

55 



blitt begravet av etpar meter tykkt lag av støvsand. Stedet ligger 

ca. 40 m o.h. 
På vestsiden av Asakveien har vi Lille-Dyrendal, hvor der i haven 

er fremkommet litt flint, fragment av en halvmåneformet dolk (?) av 

bergart og et par nøstvetøkser. Straks ovenfor Lille-Dyrendal brer sig en 

terrasse i 50 cm's høide, hvor der også optrer litt flint, spån og skrapere. 

Fra de vestligere deler av byen har jeg gjort noen spredte funn 
av flint, som he:r kan tas med, da vi fremdeles befinder oss i samme 

høide over havet. 
Rødsfjeldet er en høiderygg som strekker sig i retningen nord-syd, 

og avgrenser den gamle by mot vest. Det er beplantet med bjerke

skog, og er kjent fra byens krigshistorie. Reien når såvidt op i en 
høide av 60 m o. h. Det yttre ra går over her, og på heiens mindre 

bratte vestside er endel morenemateriale. Her har jeg funnet en simpel 
nøstvetøks, og en meget vakker skraper, fint retusjert, av sort flint. 

Begge gjenstander optråtte aldeles isolert, uten at noe avfall eller 

andre saker kunne finnes. 
Endda littt lenger mot vest går 1\jærlij{hetsstien fra Rød nordover 

mot Båstadlund. Her optrer igjen det yttre ra. I en aker ved veien 

fant jeg for endel år siden flere flintstykker, tildels bearbeidede, noen 

vannslitte. 
Ved Karrestad nær Båstadlund lå et større, velretusjert borr i veien, 

foruten et par stykker flint. Da der på veien til kirken, som går forbi 
her, i sin tid er påkjørt flintballast som veifyll, må funnene herfra ses 

på med noen skepsis, men jeg tror å kunne gå god for ektheten av 
de stykker som her er nevnt. Nærmere gården Karrestad er morenen 

mektigere. Her fant jeg i sin tid en stor flintknoll blandt de øvrige 

erratiske blokkero Slike flintstykker in situ er meget sjeldne i vår egn. 

Jeg har bare et lignende funn, nemlig fra morenen ved Gimle, ovenfor 
Hofgårdløkken, like ved veien til Grimsrud. 

Kjærlighetsstien og Båstadlund ligger ca. 60 m o. h. 
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Traktene omkring Berg kirke skjuler også funn av nøstvetalder. 
Det yttre ra går over her, det når adskillig mektighet ved Boberg, 
hvor der er et stort grustak. Fra mon~nen brer sig en skrånende 
sandflate mot syd, til sundet. 

Fra omgivelsen har jeg funnet litt flint ved Jvalsgård, i morene, 
ca. 60 m o.h., og fra Arneberg har jeg fått endel buttnakkede t:rind
økser med slipt egg, i samme høide. 

Videre vestover senker terrenget sig. Jernbanen følger et søkk som 
forløper fra Unneberg til Skjeberg. Her er overflaten over alt lavere 
enn 50 m o.h. Vi møter ikke nøstvetboplasser igjen før vi nærmer 
oss Svinesund. 

Her har jeg støtt på litt flint på flere lokaliteter, Skotta) ca. 60 mo. h., 
Leiren; ca. 70 m o. h., og ovenfor Svinesund; hvor veien tar av til 
Løve.rdalen, ca. 60 m o. h. På samtlige steder fant jeg bare ganske 
lite flint, ingen typiske redskaper. 

Løverdalen (60 m o.h.). 

Her har vi den østligste av Sponvikens rike boplasser. Oldsakene 
finnes her i en ake:r som sk:råne:r mot syd. Løverdalen er en ikke bred 
spalte som i øst og vest begrenses av skogbevokste heier. I vest 
grenser heien inn til akeren, i øst skråner terrenget først ned mot en 

bekk, som følger dalen sydover til Svinesundet. Østenfor bekken 

løfter heien sig" 
Jorden i potetakeren e:r en sterkt stenholdig sandet ler. I akerens 

nedre, sydlige del e:r et vannsig, så at leren er seig og klissen. Old
sakene er funnet spredt over hele stykket, mest i de nedre deler. 

Hvad angår de sten som fins i akeren er å bemerke rikdommen 
på eruptive oslobergarter, mest tette, diabaslignende. Stenene er svært 
ofte slått istykker, mange tydelig i bevisst hensikt av mennesker. 
Flint er her ikke svært meget av, men dog har jeg funnet flere gode 
redskaper, tildels former som jeg ikke har funnet andensteds, små, 
rundtomhugne flintøkser, f. eks. Noen av flintene er vannslitte. 
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Av de redskaper jeg i somrene 1933 og 34 har funnet her, kan merkes: 
9 nøstvetøkser, samt bruddstykker av et par tiL At antallet ikke 

er større beror på at gårdens eiere selv plukket økser straks akeren 
blev pløid op. Av dem blev etter sigende funnet elleve stykker. 

Av bergart fantes videre flere flat-slåtte skiver, tildels med tydelig 
slagbule og senere kantbehandling. Disse minner i form meget om 
Nummedals levallois-spån fra Finnmarken. De er omtalt av Bjørn i 

hans avhandling "Nye stenalde:rsfund fra Østfold og Telemark" (Univ. 
Oldsaksamlings Arbok 1930), likesom jeg selv har omtalt dem i en 
liten opsats i Naturen "Et nøstvetfund fra omegnen av Halden", 1931. 

Slike spån er ganske tallrike, omend de fleste mangler den over
bevisende levalloisform. Visstnok foreligger avfall fra økshuggingen. 

Av flint kan merkes: To kjerneøkser (kfr. førnevnte optats i Naturen). 
Kje:rneskrapere (kfr. Bjørn). Dessuten borr, skrapere, knuter, større 

og mindre flekker, o. s. v. 
Løverdalen støter i nord og øst til gården Svinesund. I en mark 

like ved Løverdalen har jeg funnet adskillig grå avfallsflint, og blandt 
dette skaftet av en flintdolk, omhyggelig tilslått, fra en langt senere 
tid. Denne, ved siden av en ituslått skafthuløks, som jeg fant i 

bekken, vidner om at stedet har vært tilholdssted for mennesker 
i lange tider. 

Vestenfor Løverdalen ligger Stensrud> i hvis marker jeg også har 

funnet litt flint. Av konen på gården fikk jeg tre vakre økser, to 
buttnakkede trinøkse:r og en nøstvetøks. 

I skogen mellem her og Sponviken støter vi ofte på flintbeter 

langs stiene. 

Nordskogen og Sørslcogen ca. 70 m o. h. 

Disse to gårdene ligger ved veien til Sponviken, øverst oppe ved 
skogbrynet. Når vi står i de øvre ender av ak:rene, her oppe hvor 
barskogen begynner, ser vi nedover den skrånende, stenete sandsletten 
som over Stensrud fører til Rørbæk, nedenfor Løverdalen. Oppe i 
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akrenes øverste partier finnes 

litt flint og bearbeidet bergart, 

men typiske redskaper har jeg 

ikke funnet. Et flatt stykke berg

art, kanthugget ved meget grov 

:retusj, så ut til å kunne være en 

stor, primitiv skraper. Numme

dal sammenlignet dette stykke 

med sine Finnmarksfunn. 

K}ølerbakken nordre og 
søndre, 50-60 m o. h. 

Kjølerbakke-gårdene ligger 

nordvest for No:rdskogen. 

Gårdene ligger på toppen av 

et pass, som fra Svalerød i syd
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Fig. 3. Spesialkart over distrikt A. 
(Sponvikendistriktet.) 

vest fører mot Røsnes i nordøst. Svalerødkilen fortsettes i et bredt 

bekken med åser på begge sider forbi Svalerødgårdene op til Kjøler

bakken, hvorfra et nytt bekken fører nedover til den lavtliggende 

sletten omkring Røsnes. Oppe på toppen av passet er en rik boplass 

fra nøstvettiden. Morene fører over her, så der vrimler av større 

og mindre rundskurte sten; ellers er jordarten sand. (Pl. VI, l og 
PL VII, 2). 

I flere år har jeg besøkt Kjølerbakken, og funnet tallrike oldsaker, 

såvel fra nøstvettid som fra yngre deler av stenalderen. Såvel i skrå

ningen ned mot Svalerød som på flatveien mellem gårdene, og på 

nordheldet mot Røsnes, finnes artefakte:r og rikelig avfall. I Oldsak

samlingens tilvekstfortegnelse i årbøkene 1933-36 vil man kunne 

gjøre sig et begrep om den rikdom på oldsaker denne boplass f:rembyr. 

Kjøle:rbakken er utvilsomt det rikeste finnested jeg har støtt på i 

Haldens omegn. Siden 1936 har jeg rent leilighetsvis passert forbi 

Kjølerbakken og forøket :funnene litt. 
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Mellem Kjølerbakken og Granli, vestenfor, går vei over morenen. 

Langs denne vei har jeg på et enkelt sted også funnet et par nøstvet

økser, en kjølskraper, og ellers litt flint. 

Granli ca. 40 m o. h. 

Dette sted ligger ved veien fra Kjøle:rbakken til Svale:rød, i skrå

bakken ned mot dypbekkenet. Jordarten er sand og mon3nemateriale, 

Her har jeg funnet noe flint i haven, men ikke større redskaper. 

Under en samtale med stedets eierinne fortalte hun at man under 

brønng:ravning på stedet hadde iakttatt følgende profil: 

Øverst ca. 5 m sand med grus og blokker. 

Et lag aurhelle. 

Ca. 1 m seig ler. 

Underst brun sand. 

Lerlaget kan vi gå ut fra befinder sig omkring 30 m o. h. 
Vestenfor Kjøler bakken brer sig morene, skogbevokset. Her hever 

terrenget sig op mot Røsnesåsen, 117 m o. h. På toppen her er en 

stenrøis, ødelagt, så gravkammeret midt i er blottet, og den mektige 

takhelle skutt tilside. Langs stiene i skogen finner man fleresteds små 

flintfliser, men noen boplass har jeg ikke støtt på. Dette gjelder hele 

halvøen fra Røsnesskogen sydover til Mørviken. 

Spon viken. (PL 1 og 2.) 

Hårbyløkken og Berget 40-50 m o.h. 

Spredt om i hele Sponviken finner man dels boplasser, dels enkelte 

flintsaker, mest fra yngre deler av stenalderen; i de høiereliggende 
marker optrer boplasser f:ra nøstvettid. 

Den største av disse tidlige boplassene finnes på en skrånende 

mark straks ovenfor vannbassenget. Den nordlige del av denne skrå~ 

sletten tilhører gården Hårbyløkken, den sydlige delen utgjør gården 
Berget. 
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Terrenget skråner jevnt mot vest. Nordenfor og østenfor de dyr
kede marker er heier med skog. I øst er heien temmelig høi; den 
bærer sammenhengende østover mot Rørbæk, og oppe på den går en 
morene, som fra Sponviken fører nordover til Røsnesåsen. Fjellet 
stuper bratt av mot Svinesundet. 

Med morenen i minne faller det ikke merkelig å finne så meget 
sten i Sponvikens marker. Oslofeltets bergarter er forholdsvis rikt 
representert, såvel eruptive som sedimentære. 

Det rikeste finnestedet er en lun bakke, beskyttet av heier på alle 
kanter, undtagen hvor det bærer ned mot vest. Jordarten her er en 
stenrik sand. Her har jeg gjort ganske rike funn av nøstvetøkser og 
flintredskaper, også et par buttnakkede trindøkser kan nevnes. Øksene 
optrer helst i de øverste deler av marken. I de nedre deler fant jeg 
også et par små stykker av et lerkar. Angående funnene henviser 
jeg igjen til Oldsaksamlingens årbøker fra 1933 utover. 

Kidø 

er ingen ø. Et smalt eid forbinner den med fastlandet. På veien til 
den yndede badestranden Pina går der en annen vei opad, og her, nær 
det høieste parti, går veien gjennem en utstrakt boplass, ca. 40 m o. h. 

Under lyngen er der, her og der, kullholdige lag, og flinten er jevnt 
utbredt, spesielt ved bakkens høieste parti. Boplassen er nordvendt. 
Noen øks har jeg ikke funnet her, men jeg tror allikevel jeg tør regne 
denne boplass til nøstvettiden, for flintredskapene har et gammelt preg. 
Øyen erklærte dem i et brev for å være "overgang palæolit". 

Tverrpiler og eneggete pilspisser er temmelig alminnelige herfra, 
ellers henvises til Arbøkene. 

Nøstvetkulturens flintplasser ser vi altså regelmessig ordnet omkring 
en høide 40-60 m o. h. På de fleste boplasser finner vi blandt de 
skarpkantete flinter en og annen vannslitt; kanskje endog denne senere 
er opskjerpet. Dette peker muligens hen på at boplassene engang i 
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løpet av den tid de blev benyttet stod under vann, og dette styrker 
troen på en transgressjon. 

At vi her befinner oss i tapesnivået er sikkert. Skjellforekomst i 

Skjeberg og en torvmyr ved Svinesund er blandt bevisene for dette. 
Den terrassen i Haldendistriktet som knytter sig til denne høiden, har 
jeg kaldt Mosen-terrassen (60-50 m o.h.). 

DEN YNGRE STENALDER 

Også fra tider yngre enn nøstvetkulturens har vi mange boplasser 
rundt Halden. Det kan falle vanskelig ofte å skille disse yngre bo
plassene ut fra nøstvettidens, fordi der er en kontinuerlig overgang 
mellem dem. Helst gjelder dette kystegnene, Sponvikens omgivelser 
og likeså Skjebergs. Nærmere byen derimot ser det mere ut som der 
er et tydelig sprang mellem de eldre boplasser i en høide av 50-50 m 
o. h., og de yngre som faller fra 30 m o. h. og nedover. 

I min gjennemgåelse av de av mig opdagede fHntfinnesteder fra 
yngre stenalder vil jeg igjen begynde østenfra, fra Iddefjordens bredder 
i Idd, og gå kysten langs til Skjeberg. 

Sannerød og Skottane i Idd (40-20 m o. h.). 

Granittplatået på østsiden av Iddefjorden blir delt op i flere avsnitt 
ved den flate lavsletten, som fra Y stehedekilen brer sig nordover. 
Nordenfor kirken kløver den sig i to armer, Store- og Lille Iddeslette. 
Den første strekker sig mot nordvest, mot Fredriksten, den andre går 
mere rettlinjet mot nord med litt øst, til Tistedalen. 

I de sydligste deler av sletten optrer en fin gulaktig støvsand. 
Ved kirken er jordarten ler. Her optre:r skjell nede i bekken. På 
sletten kan iakttas flere te:rrassehøider. Således se:r vi nord for Øde
berg og Sofienlund to tydelige terrassetrin i østskråningen; det laveste 
av disse er ca. 60 m o. h. 
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Granitten stuper bratt ned mot Iddefjorden undtagen hvor !dde
sletten og Y stehedekilen munner ut. 

I 1938 besøkte jeg Sanderød, straks syd for Y stehedekilen. Stedet 
bærer sitt navn med rette, jordarten er den gule støvsand, tildels rik 
på grus. Såvel på Sanderød som på den lille plassen litt syd for fyr
løkten optrer litt flintspån i sandjorden på skråbakken ned mot fjorden. 
Også ved landhandleriet lenger nord ved hovedveien fant jeg en større 
flintknoll og en flekke. Flinten var frisk og av mørk farve. 

Rødnabbene 15-20 m o.h. 

Rødnabbene er ett av de få stedene langs Iddefjordens bredd hvor 
der er en liten brem mellem fjellsiden og sjøen. Her er en liten sand
strand, og så nær byen som vi er, er det ikke rart at her er opført 
badehus. Nede i stranden er sandlaget ikke tykt, isocardialeren med 
dens skjell dukker frem. 

Litt oppe i den bratte stien, som fører ned til badet, har jeg funnet en 
del flint, mest små flate spån av mørk, frisk flint. Dessuten et stykke av 
kålhodestørrelse, hvorav der var slått stykker. Flinten ligger i støvsand. 

Også nærmere byen, ved Eskevikeny har jeg funnet et par flinter, 
den ene en retusjert skraper. 

Over på Sauøen har jeg gjort en del mindre funn fra yngre tid. 
Sauøen er en temmelig stor holme eller ø. Den ligger straks syd for 
dampskibsbryggen, og er vesentlig opfyldt av bratte heier. Bebyggelsen 
er knyttet til den mot byen vendte nordside. I de lune, grunne viker 
på sydsiden er badeplasser. Fra nordsiden fører vei sydover til bade
plassene. V ei en fører opad, når sitt høidepunkt ca. 30 m o. h. nær 
bebyggelsen; herfra bærer det igjen nedover. I nordskråningen her 
er det jeg har funnet flint, friske spån og matt grå, uten videre 
bearbeidelse. Også i syd, nær badeplassene, har jeg leilighetsvis funnet 
flint. Herfra har jeg også e:rhvervet en vakker flintmeisel, omhyggelig 
tilslått og slipt over det hele, spesielt i eggen. Flinten her er vesentlig 
funnet i høider lavere enn 20 m o. h. 
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Dalføret Halden-Tistedalen. 

Langs elven er en rekke boplasser, vesentlig på nordsiden. De for

skjellige terrasser kan vi lett erkjenne her i dalføret, de danner forme

lige trappetrin i de bratte dalsider. 
Morsomt er det å konstatere at disse yngre boplasser er knyttet 

til en bestemt av disse termssetrin, netop den som Rekstad nevner 
i sin avhandling: "Et profil fra de løse masser ved Fredrikshald", Norsk 
geoL Tidsskrift J2 1907, i forbindelse med en transgressjon fra en tid 

yngre enn Tapesnivåets. Denne transgressjon anslår Rekstad til minst 

7-8 m. Terrassen ligger iflg. Rekstad 20-24 m o.h., den stiger noe 

opover dalen. 
lviate:rialet i denne jevne terrassen er nesten ren elvesand, ap

blandet med litt grus og en og annen større, vannslitt sten. 

Resten av denne sandsletten støter vi på nede ved papirmasse
fabrikken Kaken, kloss inntil fjellet. Her fant jeg et par bearbeidede 

flinter ved en liten skjellbanke. 
Angående denne skjellbanken kan jeg i denne forbinnelse nevne 

at her ikke foreligger isocardialer. Rekstad påviste ved selve Kaken 
en rik forekomst av isocardiaselskapet, og slike banker har jeg på

truffet såvel på Rødnabbene som på Sauøen; men her står vi overfor 
en littoralbanke med ganske annen faunabestand. 

Noe utenfor terrassen, og litt høiere oppe, (ca. 30m o. h.) har jeg 

funnet flint i akeren til forhv. Michelets eiendom i Oskleven. Her 

fant jeg bl. a. pilspisser og håndtaket av en dolk av skifer. Skifer
redskaper er sjeldne i Haldendistriktet. 

På selve terrassen igjen har jeg funnet friske flintspån på sand
sletten nord for Skåningfoss bro) og på sydsiden av elven på den 
gamle Reperbanen. Her fant jeg ikke så få, men ganske små flint
beter, blandt dem et vakkert lite bor. 

Videre har jeg funnet flint langs den bratte vei fra den Ankerske 
papirfabrikk til Grimsrudhøgden; her på den samme terrassen, og 
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ennu lenger mot øst fant jeg flint på sletten ved elven på Fosse

løkken. 

Noen redskaper som berettiger mig til å henregne disse funn til 
yngre stenalder foreligger ikke, men den tydelige terrassen, og dens 
høide over havet, taler et sprog som ikke er å misforstå. 

Haldens vestlige omegn. 

Vestenfor byen har jeg gjort to funn av flint, et mindre straks øst 

for Rød herregård, ovenfor stadion (ca. 30m o.h.). Her fantes fire-fem 

flintspån og -flekker. 

På Refne, ved fjellveggen ved stallbygningen, er et lite opdyrket 

stykke, hvor jeg for flere år siden fant ganske mange flintstykke:r, 
tydelig tilslått, men ikke noe bestemt selskap. Stedet ligger ca. 30 m 

o. h. Også ellers på markene her skal der være fremkommet flint. 
Ellers har jeg ikke kommet over flint før bortimot Sponviken. 

Et par flint i veigrøften fra Lundestad til Isebakke kan likeså gjerne 

være påkjørt ballast. Det samme gjelder litt flint som lå i marken 

på Stangeløkken, like ved bygrensen. 

Rørbæk. 

Dalsprekken fra Løverdalen munner ut ved gården Rørbæk, hvis 
marker hovedsakelig strekker sig vestover op mot Stensrud. Terrassen 

her har en gjennemsnittshøide av 30m o.h. 

Her har jeg gjort mange funn av sten og flint, tildels overgangs
former mellem nøstvetkulturen oppe i Løverdalen og saker fra yngre 

.avsnitt av stenalderen. 
Av betydning er også å nevne at der rundt en av markene er en 

rekke ildsteder, ca. 2 m's diameter, opbygget av rullesten og stedeget 

materiale, flere lags tykkelse, og omgitt av en krans større sten. En 
av disse brøt jeg op, men kom snart ned på fast fjell (1/z m's dypde). 
Noen artefakter kom ikke for dagen. 
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På Rørbæk kan man ikke peke på noe bestemt sted og kalde 
dette boplassen. Flinten finnes overalt, og i forskjellige høider. Også 
oppe i skogen mellem her og Sponviken finnes flint langs tømmer
veiene. Jordarten er grus- og stenrik sand øverst, ler i bunnen. 

Arbøkene vil fortelle at jeg også fra Rørbæk har kunnet sende 
inn adskillige funn. 

Sponviken. (PL VII, 1.) 

Over hele området i Sponviken, ned til 10-15 m o. h., kan Vl 

støte på flint. De lokaliteter som er nevnt før, fra ca. 40 m o. h. og 
opover, hører nøstvetkulturen til, sakene fra de lavereliggende finne
steder tilhører yngre tider. Men det kan ofte være et vanskelig 
spørsmål å avgjøre hvor nøstvetkulturen ender, og den yngre sten
alder begynner, boplassene fortsett~r uten tydelig overgangfra nøstvet
boplassene ned til de lavereliggende flintfinnesteder. 

Likkapellet og fhv. Cafe Solhøi. 

I flukt med og sammenhengende med nøstvetboplassen på Hårby
løkken, optrer temmelig meget flint i en høide av 20-30 m o. h. på 
en skrånende mark ovenfor Sponvikens likkapel, og på den andre 
siden av veien i haven til den nedlagte Cafe Solhøi. Her er funnet 
betydelige mengder av flint, hvoriblandt mange vakre redskaper. Også 
redskaper av bergart er funnet, bl. a. eggpartiet av en øks, delvis 
prikkhugget, men ellers slipt nesten over det hele, firkantet tverrsnitt 
med plane sideflater. 

Ellers henvises til Arbøkene hvad de øvrige funn angår. 

By bakken, 

Bybakken er de siste :rester av den gamle veien til Halden. Det 
er en bratt, stenet bakke, som skråne:r mot sydvest. Midt i bakken 
går 30 m's coten. I denne høide finnes flint såvel i selve Bybakken 
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som i veiskråningen søndenfor. Jordsmonnet er en sterkt sten- og 
grusholdig sand, vi er midt oppi Sponvik-morenen. Flint finnes spredt 
over hele dette område, mest mørk, frisk flint. Redskapene minner 
meget om sakene fra Cafe Solhøi. Blandt dem vil jeg nevne ett som 
jeg savner i Arboken: Det er et nydelig lite redskap av flint, ca. 4 cm 
langt, trekantet tverrsnitt, og tilspisset i begge ender som en pren. 
Flinten er tilslått med små slag, og stykket er omhyggelig kantretusjert. 
Dette er et av de mest forsiggjorte redskaper jeg har funnet. 

Kidø. 

Også her finnes i de lavere deler av øen saker av yngre alder 
enn nøstvet, f. eks. i de dyrkede marker som passeres på vei til Pina. 
Flint har jeg også funnet helt nede i fjæren på sine steder. 

Helleren på Korterød. (Pl. VI, 2.) 

Fra Spon viken fører vei nordover til Svalerødkilens bunn. Veien 
fører gjennem et lavt pass, hvis høieste punkt ligger omtrent ved 
Fagerli. På begge sider strekker sig temmelig bratte heier, langs den 
østlige går morenen. Den vestlige er stupbratt, på sine steder utover
hengende. Nordover avtar høiden. 

Korterød ligger i Sponvikens nordlige deler, ved Korterødkilen. 
Dens marker strekker sig langs dalføret ind til den bratte fjellsiden. 
I gårdens nordligste parti henger berget sånn frem at det danner tak 
over et rommelig område, der fremkommer en formelig heller. 

For noen år siden underkastet jeg denne helleren en nærmere 
undersøkelse. Store sten er i tidens løp falt nedfor fjellsiden, og 
disse, såvel som mange rullesten, er av folk ryddet av akeren og lagt 
inn til fjellsiden. Veggen i helleren er glattskurt av isen, så at de 
nedfaldne sten må være kommet fra fjellet høiere oppe. Da jeg be
søkte 13tedet hadde folk rotet endel omkring i jorden inne i helleren. 
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Jorden overalt herinne var sterkt kullholdig, hvilket kan være et fenomen 
av temmelig ny dato. 

Jeg grov et lite profil og fant øverst ca. 9 cm humus, så ca. 18 cm 
kullag, begge meget stenholdige, og stenene sterkt ildskjømet. Neden
for kullaget var et kalkholdig lag med fossiler, merkelig nok bare av 
Ostrea (østers), Littorina (strandsnegl) og mere sjelden Mytilus (blåskjell). 

Ved å lete fant jeg i det kullholdige lag litt dyreknokler, hvoriblandt 
en større fiskehvirvel, et tvilsomt lerskår, en stenflis med slepen side 
(måskje bare bite av en rullesten). I den tilgrensende del av akeren 
fant jeg en flintflis og en flintknoll av valnøttstørrelse. 

Den ene knokkel, et ribben, var tydelig bearbeidet, men itubrutt. 
Om vi her har for oss levninger etter skjell-etere tør jeg ikke si. 

I nærmeste naboskap i syd optrer skjell i leren og sanden, såvel på 
Korterød, som i morenen, men faunaen er langt alsidigere enn i helleren. 

Langs veien fra Sponviken til Svalerød finnes flint i veifylden, men 
dette kan jo være påkjørt materiale fra nærliggende flintplasser. Nær 
Fagerås har veien sitt høieste punkt. ca. 20 m o. h. 

Fagerås og Steinsvik. 

Oppe i veiskråningen, 5-8 m over flat-terrassen, ligger Fagerås. 
Eieren, snekkermester J. Janssen, har under brønngravning og have
arbeide støtt på to slepne stenøkser og et stort bryne av rød sand
sten. Disse gjenstander blev velvilligst forært mig. Øksene er uten 
skafthull. Den største er 12 cm lang, bredest i eggen 5,5 cm, 3,5 cm 
i nakken. Den annen har lengde 8,5 cm, bredde 6 cm over eggen, 
5 cm i nakken. Bergarten er for begges vedkommende tette Oslo
eruptiver; deres forvitring tyder på at de har ligget i myr. 

Jordarten på Fagerås og videre opover skråningen et stykke er fin 
strandsand, åpenbart en littoraldannelse fra den tid havet forenet 
Svalerødkilen med Korterødkilen, og Steinsvik med Fagerås lå på en ø. 

Også på Fagerås er flinten av den friske, glatte sorten. Den grå, 
mere ru flinten spiller en beskjeden rolle. Flintens utbredelsesområde 

68 



er stort sett haven på Fagerås. Langs veien mot Steinsvik finnes litt 
flint sålangt sandjorden rekker, men hvor mon~nen begynner med sine 

store blokker, hører flinten op. Redskaper er sparsomme. To tykke 

spån og endel flekker av forskjellig flint. Et tynnt spån av frisk, grå

hvit flint har en underlig sagtakket rand, vistnok redskap til å glatte 

bennåler. Dessuten en liten velretusjert flekkeskrape:r og en spiss 

med tange. Tilslutt kan nevnes fire vannslitte flinter, hvoriblandt en 

retusjert skraper. 

Litt vestenfor Fagerås fant jeg på Steinsviks område en slipt sten

øks. Øksen er av en tett, grønn eruptivbergart, og eJr nu meget be

skadiget. Steinsvik ligger ca. 30 m o. h. Også her finnes spredt flint 

i de sandholdige marker. 
Skjellbanken i morenen ved Korte:rød, som høist sannsynlig hører 

Trivianivået til, tidfester alle disse lavtliggende boplasser til sikker 

yngre stenalder, sannsynligvis samtidige med de nevnte fra Tistedalen. 

Vikane og Myra. 

Innerst i Svalerødkilen ligger gården Vikane i en sydvendt bakke, 

ca. 10 m o. h. Herfra går veien gjennem en liten dalkløft til gården 

Myra, som ligger 30 m o. h. Fra Myra strekker sig en flatere sand

slette nordover. Her begynner den store, tette nåleskog, som brer sig 

over hele Røsnesåsen like til Sjøbubakken og Røsnes i nord og til 

den lange, smale Røsneskil i vest. 

Nede ved Svalerødkilen er en langgrunn sandstrand, et yndet bade

sted. Fra stranden strekker dalføret sig opover, forbi Vikane. I veien 

her optrådte adskillig flint, nesten like ned til havets nivå. Nær stranden 

lå et stort flintstykke, mattg:rå flint med kva:rtsdruser i, som der var 

slått biter av helt rundt. (Slike har jeg forresten funnet flere av om

kring Sponviken). 

Den flinten jeg har samlet på Vikane og op mot Myra stammer 

altsammen fra veien. På Vikanes marker har jeg forgjeves søkt. 
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Ovenfor Vikane ligger en sommerhytte kloss i veien, her var der 

mest flint. Dessuten er der et bra finnested straks ovenfor Myra, i et 

lite sandtak ved veien vestover til Hågvik. Flinten optrer dog sammen

hengende fra Myra til forbi Vikane. 
Mange redskapsfunn har jeg ikke gjort her. Jeg plukket nokså 

minutiøst op den flint jeg fant, så at det samlede antall kan ha en viss 
interesse: 312 flintstykker, mest ganske små biter. Av disse er bare 10 

stk. vannslitte, og heller ikke disse har lenge vært utsatt for slitasje. 
Av redskaper kan merkes en høi skraper, "Tortoise core", av dimen

sjoner 5x4x2,4 cm. Fem skrapere, spån og flekker med retusjert egg. 
En knute av valnøttstørrelse; et bor av lengde 2,5 cm; to tvilsomme 

tverreggete flekkepiler og en spiss med tange. Det merkeligste stykke 

fantes i sandtaket ovenfor 1\llyra: En 4 cm lang flint, den ser ut som 

en kjølskraper, men avspaltet med slagbule på undersiden foran. 
Nøiaktig maken har jeg senere funnet på Hørbyløkken. Ildskjørnede 

flinter fantes bare spor av. Gjenstander av bergart fant jeg sågodtsom 

ikke. I sandtaket ved Nlyra lå to større flak av rød sandsten, slipe

sten, og nede ved Vikane fant jeg en liten flat øks. Dens mål er 

7x3,5xl cm; avrundet eggparti, og sidene er svakt hvelvet. 

Også over på svenskesiden, ved Saltbacken, finnes flint fra disse 
yngre tider. 

Fra Røsnesåsen til Skjeberg. 

Nordenfor Røsnesåsen er jeg lite kjent. Rent leilighetsvis har jeg 

foretatt utflukter til Grimsø-halvøen og Grimsøkilen, og på noen 

steder her har jeg funnet flintspån i landeveien, i ganske lave høider; 
men å dra noen sluttninger ser jeg mig ikke istand tiL 

Som bindeledd mellem Sponviken og Skjeberg spiller jo disse funn 

en viss rolle, de viser at hele kyststripen har vært tilhold for men· 
nesker i yngre stenalder. 

Av steder hvor jeg har gjort litt flintfunn kan fremheves Holmen 
og Ilekasa på Grimsø. Der optrådte her rent ubetydelige funn. 
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Nordenfor Grimsøkilen har jeg funnet flint på Utenga og Myre. 
Samtlige disse lokaliteter har en ganske lav høide over havspeilet. 
Flintspån med slagbule viser at vi har artefakter for oss. Der må visst
nok kunne finnes mer i disse trakter når en søker nøiere efter. 

Traktene omkring Hø is and og Skje berg. 

Fra Singlefjorden mellem Sponviken og Hvaløene strekker Skjeberg
kilen sig langt mot nord, op mot stasjonsbyen Skjeberg. Den innerste 
arm av kilen er grunn, og ut i den munner en liten elv, som slynger 
sig i meandre gjennem det flate, vass-syke terreng. 

Heistrekningene på østsiden av kilen er høiere enn på vestsiden, 
og stuper ganske bratt ned mot stranden. Jørstadberget er et høi-

. platå, hvis høide over havet over alt overstiger 90 m. Men lenger 
mot nord, i kilens bunn, senker terrenget sig, slik at vi omkring Høi
sand, og derfra nordover, ingensteds når stort over 60 m o. h. Vi er 
her kommet bort i det utstrakte søkk som kan følges fra Unneberg 
vest for Halden, nordvestover forbi Skjeberg til Sarpsborg og videre. 

Den yttre gren av det tvedelte ra følger nordøstsiden av denne 
langstrakte sletten. Vi kan følge morenen over Berg kirke og lngedal 
kirke til traktene omkring Høisand og Skjeberg. Spesielt på disse 
sistnevnte steder er morenen mektig. Rullesten og sand karakteriserer 
overalt landskapet. 

Sommeren 1933 tilbragte jeg på Høisand og utforsket omgivelsene. 
Jeg fant adskillige enkelte flintbiter langs veiene og stiene i skogen, 
og en del boplasser også. Høiden over havet, sedvanligvis omkring 
eller mindre enn 30 m., gir oss et fingerpek om at det er yngre sten
ålder vi her er borte i. 

Sandviken. 

Fra badestranden på Høisand løfter en dyrket skråbakke sig op 
mot øst, til gården Sandviken. Gården selv ligger i en høide av 
30 m o. h., og veien, som herfra fører øst-, senere nordover til jern-
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banestoppestedet Torgauten, følger Sandvikens marker omtrent 

samme høide. 

I disse marker har jeg funnet endel flint, og likeså i veien, og de 

få redskaper som var iblandt vidner tydelig om yngre stenalder. 

Finnestedet har sin store interesse også i kvartærgeologisk henseende, for 

såvel ovenfor som noe nedenfor har jeg påvist optreden av rike skjellag. 
Like øst for Sandviken stiger en hei op til en høide av vel 60 m o. h. 

Trakten her er opfyldt av mon3nemateriale, grus og sand, skogbevokst. 

På toppen, ved villa Kollen, optrer skjellag under overflaten. Det 
skjellførende lag lot til å ha en viss utstrekning, for i nærheten av 
dette finnested befant sig et annet, hvor jeg dog ikke fant andre fossiler 

enn st:randsnegl, Littorina littorea. Alt tyder på at vi her står overfor 
en littoralbanke, vi er nær datidens strandlinje. Blandt skjellene var 

østers, Ostrea edulis, hvilket berettiger oss til å henregne banken til 
tapesnivået, hvorved tapesgrensen skulle være fiksert her i distriktet, 
ca. 60 mo. h. 

Straks nord for Sandviken, og ubetydelig lavere enn denne gård, 
ligger en annen skjellforekomst ved Kafe Skogheim, høide ca. 30 m o. h. 

Morenematerialet her er åpenbart avsatt under vann, for det er tydelig 
sortert og laget. Store sten optrer, men hovedmengden er fra knyttneve

størrelse nedover til sand. Over laget morene kommer det skjellførende 
lag, som igjen er overleiret av laget, utvasket grus og sand. Denne 

banke må skrive sig fra trivianivåets tid, hvilket tidfester flintfunnene. 
Sandvikens flintmarker befinder sig ubetydelig over siste skjellbanke. 

Såvel i skråbakken ned til badestranden som i markene langs veien 

til Torgauten, og kanskje især i selve veien, fant jeg adskillig flint, 

men mest små avfallsstykker. Av bergart fant jeg et par diabas-skiver, 

og en øks eller klubbe. Denne har form som en simpel nøstvetøks, 

men består av en løs, kleberstenlignende bergart. Den har en rende

formet fordypning helt rundt, på tvers. Dimensjonene er 14x5x4 cm. 

Av flintredskaper kan fremheves et bor, flere pilespisser, tildels om
hyggelig retusjert, og med tange. Dessuten spån og flekker. 
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Fra Sandviken har Oldsaksamlingen fått tilsendt en :l:lintdolk, for
talte folk mig, og også fra Kollen er der blitt innsendt 3 halvmåne
formede flintsaker, funnet ved brønng:ravning ikke langt fra skjellbanken. 

Jørstad. 

Fra Sandviken fører vei sydover til Øvre Jørstad. Såvel i denne 
vei som i den grusførende sand i skogen på vestsiden, fins spredt 
flint, oftest smått avfall, grå og sort, hvoriblandt litt ildskjømet. Det 
eneste redskap jeg fant i veien var en kjølskraper, temmelig simpel, 
lengde 5 cm. 

Fra Jørstad fører en bratt skogsti ned til Sildeviken, og i akeren 
langs denne sti, og i de øvre deler av nedstigningen, optrer såpas 
meget flint, at vi tør si at her foreligger en boplass. Herfra har jeg 
en del skrapere og avfall, av såvel flint som bergart. 

Fortsetter vi veien videre sydover til Myrdal, optrer litt flint i en 
høide av 60 m o. h. Her fant jeg en del større avfallsstykker av en 
meget forvitret, grå flint, dessuten litt smått avfall, tildels vannslitt. 
Blandt de større stykkene var der et langaktig med grov retusj langs 
de to sideflatene, og slagbule under. En slags kjemehøvl. 

Ellers kan man støte på småflint langs de fleste skogstier rundt 

Høisand Bad. Skjeberg er også et viktig sted hvad gravrøiser og 
helleristninger angår. 

Skjeberg. 

Omkring selve byen Skjeberg har jeg også søkt efter boplasser 
uten dog å ha funnet annet enn spredt flint langs veiene. På vest

siden av kilen fant jeg en del flint i marken ved Blomsterberg, og 
langs veien herfra til Valberg. Finnestedene her er meget lavtliggende. 
20 m o. h. og derunder. Blandt flinten kan nevnes bruddstykker av 
flekker, små spån med kantretusj; og en grov skraper med grov retusj. 

Østover fra Skjeberg stasjon hever terrenget sig op i høide:r på 
omkring 60 m o. h. I en bakke her fant jeg et par nøstvetøkser, den 
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ene er jevnt slipt på hele opsiden, bergarten er en tett, mørk diabas
bergart. Den annen manglet eggpartiet, materialet var gabbro. Her 
er vi altså oppe i nøstvetkulturens høiereliggende terrasse. 

Fra badestranden ved Sandviken er også den stenklubben kommet 
som er beskrevet og avbildet i "Arkeologiske Misceller" av A. Bjørn: 
"En dansk stenkølle fra Østfold" (Oldsaksamlingens Arbok 1933-34). 

Klubben er funnet ved stranden av Hans Johansen, Sandviken, og 
innkjøpt av mig. 

Funn av stenalder lenger inne i landet. 

Det er ikke mange funn jeg kan nevne fra steder borte fra kysten 
og merkelig nok ligger finnestedene alle langs det yttre ra. 

Hovedveien fra Skjeberg til Halden fører forbi det yttre ra ved 
gården Sm.edkasa. Her har jeg funnet litt flint i mon'men. 

Gården Åsekjær i Berg ligger også ved det yttre ra. Her har jeg 
leilighetsvis gjort noen flintfunn, bl. a. en vakker, brun hammersten 
av frisk flint. I morenen like ved husene er der funnet en prektig 
tynnakket øks av bergart. 

Fra Svalsgård har jeg fått en halvmåneformet sag av flint. Tross 
søkning fantes her ikke mere flint. 

Fra Rascheprangen, en av gatene op mot Fredrikssten, har jeg 
fått en usedvanlig, tungeformet øks. I denne gaten har jeg søkt og 
funnet flere flintstykker, spån bl. a., likesom jeg også har funnet flint
spån fleresteds på vestskråningen av festningen. 

Den yngre stenalders boplasser faller for en vesentlig del på 
terrasse II, Vik-terrassen, 30-25 m o. h. De aller laveste streifer 
også den nederste: Unnebergterrassen, 15-0 m o.h. 
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Gutorm Gjessing 

STALl-lUENE FRA BEJARN 
OG ANDRE NORSKE STALHUER 

FRA MELLOMALDEREN 
Plansje vm:. 

Skulle en illustrere norsk våpenhistorie i mellomalderen bare med 

det våpenmateriale som er bevart ned til vår tid, ville bildet se 

nok så trøstesløst ut i all sin ensidighet. Vi har riktignok noen angreps
våpen, likeens noen få skjold og noen mer eller mindre fragmentariske 

ringbrynjer. Men hvor lite dette i virkeligheten sier, ser vi først når 

vi drar bildematerialet - malerkunst, skulptur og ikke minst sigillene -

inn i undersøkelsen. 
l sitt store arbeid om byfunnene fra mellomalderen, der det er ofret 

etter måten brei plass på våpnene, kan Sigurd Grieg bare nevne en 

eneste bevart hjelm. Det er den såkalte "Sct. Olavs hjelm", en salade 
fra 1400-å:rene, som svenske tropper tok med seg fra erkebispeborgen 
på Steinvikholm i 1564, og som nå er i Statens Historiska Museum, 

Stockholm. 1 Videre refererer han ei melding av N. Nicolaysen fra 1860-

å:rene om "en simpel rundpullet jernhat med nedhængende rand, som 

formodentlig er fra det 16de hundreaar og maaske ældre end reforma

tionen", som Nicolaysen har sett på gården Rike i Valle, SetesdaL2 

Det har ikke vært mulig å få greie på hvor denne hjelm har tatt veien. 

Vi får foreløpig regne med at den er forsvunnet. Noe vitenskapelig 
verd har den såleis ikke. Det er da klart nok at hvert eneste hjelm
funn som blir gjort har sin betydning. 

I januar 1940 kom det inn til Tromsø Museum et ganske merkelig og 

interessant funn, nemlig en så å si fullstendig mellomalder-hjelm og 

restene av en annen av samme slag (pl. VIII, 1, fig. 6). Begge hjelmer har 
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vært av samme form, den vanligste i norsk mellomaldersk våpenutstyr

en rundpullet hatt med brem, som ofte ikke var ulik den moderne engelske 
stålhjelm. Etter Hjalmar Falk er det denne hjelmform den gamle norrøne 

litteratur sikter til med uttrykket stalhufa, eller som den også uttryk

kelig blir kalt, f. eks. i Sturlunga-sagaen, stalhitfa norrØn.3 I de gamle 
svenske lover blir den kalt iarnhatter eller kætilhod og i den jyske 

lov heter den likeens kaetelhod,4 et navn som henger i hop med det 

tyske Kesselhut. Vi holder oss her til det gamle norske navn. Det 

blir senere høve til å behandle formen og kronologien til stålhuene 

nærmere, men av omsyn til tolkningen av funntilhøvene er det nød
vendig alt her å gjøre oppmerksom på at disse to nordnorske stålhuer 

i hvert fall vanskelig kan være yngre enn midten av 1300-årene. 
Begge stålhuer er funnet sammen på gården Strand (gnr. 45), 

Bejarn s. og pgd., Nordland. Funnmeldinga er dessverre heller spinkel. 
De skal være funnet omlag 30 cm djupt på en mo som ligger 30-40 m 

høyere en sjølve dalbotnen. De lå i et svart jordlag med morkne bein

rester og masser av runde, knyttnevestore steiner. A gi noen sikker 
tolkning på dette grunnlag er ikke gjørlig, så mye mindre som en snautt 

nok kan tenke seg noen fast busetting her i den tid hjelmene kom 

i jorda. 
Gården Strand ligger innerst i Bejarfjorden, der en vel nok kunne 

tenke seg at den eldste busetting i bygda hadde vært. Men Bejam 

ser i det hele tatt ikke ut til å ha hatt noen gammel busetting å 

snakke om. Utenom ei skiferpil fra Tolå (Ts. 1917) og en kvartsitt
spiss fra Nes (Ts. 2225), har Nordiska Museet i Stockholm et funn 

med en liten spydspiss av jern som skal være funnet sammen med 
ei øks på Gråtådat Øksa ble ikke tilvaretatt, og det er ingen opp

lysninger utover at der er "f. i jorden sammen".5 Holger Arbman som 
har vært så elskverdig å undersøke spydspissen for meg, skriver (i brev 

av 17 febr. 1940): "Spjutspetsen ar ytterst dåligt bevarad, till formen 
skulle man snarast vara frestad att kalla den for en sen attling till 

E-typen utan skåror på holken, . . . . den skulle mojligen aven kunna 
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vara medeltida." Bortsett fra dette ene, og i grunnen nok så dubiøse 
jemalderfunn, har vi et hustuftfunn antakelig fra sen mellomalder og 
tidlig etterreformatorisk tid fra Eitrjord (Ts. 3290), og hit hører trolig 
og en jemkniv som ble funnet på samme gård litt senere (Ts. 3370). 
Endelig er det funnet noen udaterte rester av et kopperkar på Evjen 
(Ts. 2793). Det er alt. 

Heller ikke gårdnavnene ser ut til å føre langt attover. Det fins 
et land-navn, Nordland, som vel er oppkalling. Det er nevnt første 
gang i 1614. Videre er der et stadir-navn, Arstad, som vel kan være 
gammelt. Etter Norske Gaardnavne XVI s. 197 er den trolig et opp
havlig Arastaoir, sammensatt med mannsnavnet Ari, og er i det høve 
kanhende et gammelt navn. Det er i hvert fall det eneste Arstad
navn i Nord-Norge. Navnet er overhodet ellers bare kjent i Stange 
på Hedmark. Aslak Bolts jordebok nevner tre gårder i Bejam om
kring 1440.6a Av disse ligger de to, Gilset og Kjøpstad nå i Gilleskål, 
mens det tredje af miosunde er forsvunnet. Denne gård kan derfor 
teoretisk ha ligget i Bejam, men den kan like godt ha ligget på steder 
som nå hører under Gilleskål eller Bodin. I fremste rommet ser 
ryddinga av Bejam ut til å høre hjemme i 1500-1600-årene. Så sent 
som i Hans Olufsens Relation av 1599 blir den enda kalt en flnne
fjord.6h Og til og med Petter Dass regner åpenbart vesentlig med 
flnnerydninger der inne: 

"Men indenfor Gildeskaal aabnes en Fjord, 
Som Beieren kaldes, hvis Egner og Jord 
De boende Finner betræder, 
Et Folk, som sig nærer af Ager og Kvæg 
Og haver saa vidt fremfor Lappen en Streg, 
De synes lidt finer' i Seder. 

I Beieren voxer en kostelig Skov 
Af Furu og andet, som gjøres Behov 
Til Bygning, til Huser og Tømmer. 
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Der hugger Bu-Finnerne Planker og Bord, 
Af hvilke de kjækkeste Jægte:r blir gjord, 
Som nogensteds flyder paa Strømmer;" 

heter det i Nordlands Trompet. 

Etter Norske Gaardnavne XVI kjenner en to gårdsnavn fra 1567, 
1610 er tallet vokst til 16, fire år senere til 19, og i 16()1 til 25. 

Dette gir naturligvis ikke noe fullt korrekt bilde av gårdshistorien 
der inne. Men hovedinntrykket er trolig nær innpå det rette, fordi 
det i det hele stemmer godt med det vi vet om ryddinga av de indre 

fjo:rddistrikter nordpå. 
Ryddinga av disse indre strøk ser ut til først og fremst å grunne 

seg i det krakk i fiskerinæringa som fulgte hansaveldets fall og hånd
festinga av 1536. Det store tyske kornmarked som var åpent for 
hanseatene, ble stengt, og de førte til en svær stigning i kornprisene 
i tilhøve til fiskeprisene. Sulten tvang folk til å gi opp havet og flytte 
inn i fjordene og dalene. Da som senere kunne nyrydding og nybrott 

bare bli et krisetiltak for folk her nord. Men ryddinga av de indre 
strøk må likevel ha begynt så smått tidligere. Fra senmellomalderen 
har vi hustuftfunnet fra Eitrjord som vitnemål om at den var kommet 
igang i Bejarn. Dette henger sammen med at krakket i 1500-årene 
åpenbart var forberedt lenge før. I 1477 kommer den første klage 
over at kornprisene røk i været, og alt i 1368 vet vi at Bergensgjelda 
her nord var stor. Da hadde de tyske kjøpmenn 30 000 mark lybsk 
utestående her oppe.? 

Heller ikke disse fenomener gir noen rimelig forklaring på hjelm

funnet fra Strand. For noe holdepunkt for rydding med fast busetting 
så tidlig som senest ved midten av 1300-årene har vi i alle høve ikke. 
Den naturligste løsning blir da trass i alt at stålhuene er kommet i 
jorda under en bestemt situasjon. 

Det ble ikke funnet noen andre gjenstander enn de to stålhuer, 
slik at en kunne være fristet til å oppfatte funnet som et depotfunn. 
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Men det svarte jordlag med morkne bein, og mengdene av små steiner 

taler avgjort mot en slik tanke. Det ligger da kanhende nærmere å 

tenke på stridigheter enten med samene eller karelere eller kvæner, 

som en vet gjorde innfall i Hålogaland i mellomalderen. Vinteren 

1278-79 tok de kongens sysselmann Torbjørn Skæne til fange og 

drepte 35 mann for ham oppe i fjellet. Den sparsomme funnrnelding 

gir lita rettleiing, den vil kunne tolkes nær sagt i hva lei en vil. Det 

var i hvert fall tydelig at alle de runde, nevestore steinene var så 

konsentrert at de må ha betydd noe. Men de var for små til å ha 

hatt noe direkte med husmu:r e. L å gjøre. På den andre sida tyder 

det svarte kulturlag med beinrester på at folk har holdt til på stedet 

i noe lengre tid. En tenkelig mulighet e:r at stedet har vært en leir

plass for folk på en straffeekspedisjon inn i Finnmarka i Bejarn, og 

at steinmassen har vært et ammunisjonslager, slik steinsamlinger nå 

og da må forklares i bygdeborgene. Både Sverre-sagaen og Håkon 

Håkonssens saga har mengder av meldinger om at steinkasting fra 

liknende ammunisjonslagrer var et effektivt og vel brukt ledd i krigs

førslen i mellomalderen og. l\1en ennå vil enhver forklaring bare bli 

gjetning. Mye avhenger naturligvis av hvordan finnestedet lig~er 

strategisk til i lendet. Etter beskrivelsen ser det snarest ut til at 

moen, der funnet ble gjort, er en terasseflate og er da terrassekanten 

bratt nok, er det ikke utrolig at forklaringa av stedet som leirplass 

treffer nær inn på det rette. 

Bare den ene av stålhuene fra Bejam e:r så fullstendig at det nytter 

å beskrive den (pl. VIII, 1). Men av den andre fins det likevel frag

menter nok til at vi med full visshet kan konstatere at de i alt vesentlig 

har vært helt like, til og med i omering. Vi kan også se at det har 

vært ett og annet avvik som og har sin interesse (fig. 6). 
Den best bevarte stålhue har høy, rund pull som er drevet ut til 

en til en liten pigg i toppen. På hver side av pullen er det to åpninger 
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Fig. 1. Hellig Olavs fall på Stiklestad. Fra Olavsantemensalet. 

med form av et si:rkelsegment med et vertikalt bånd mellom, som nå 
er litt defekt på begge sider. Rundt disse åpninger er det små fir
kantete naglehull, som viser at det har vært et jernunderlag. På den 
mest defekte hjelm er det bevart rester av dette underlag, og mellom 
de innsendte fragmenter var det et nesten rundt, hvelvd stykke som 
viste seg å holde til under disse åpninger på høyre side av den best 
bevarte stålhue. Naglehullene som ikke er plassert helt symmetrisk, 
høver her helt til hverandre. 

Denne oppdeling av hjelmen med slike segmentformete åpninger 
er kjent fra bildekunsten og. Mest kjent er kanhende stålhuene på 
det såkalte Olavsantemensale fra tida omkring 1300, som nå er i 
Trondheims domkirke (fig. 1-2).8 Likeens finner en dem på Schiertz' 
akvareller av de forsvunne takmalerier fra Vang kirke i Valdres, der de 
forekommer i fremstillingen av Hallvardslegenden (fig. 3).9 På grunnlag 
av akvarellene til Schiertz har Sigurd Grieg oppfattet disse stålhuer 
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Fig. 2. Detalj av St. Olavs fall. 

som spangehjelmer med lærunderlag. Men på begge Strandhjelmene 
er det altså jernunderlag, det samme gjelder tre av de andre stål
huer som her skal bli publisert. Og på Olavsantemensalet er det 
tydelig nok at stålhuene har jernunderlag. Fargen på underplatene 
er alltid jernfargen - blått eller grått. Det gjelder også stålhuene 
fra Hallvardslegenden i Vang kirke, der underplatene er grå likesom 
brynjeskjortene. Derimot er det en av kongsmennene i fremstillingen 
av Olavs fall på Stiklestad på Olavsantemensalet, som ser ut til ikke 
å ha annet underlag under åpningen i hjelmen enn brynjehua under. 

11 - Viking. 191-2. 81 



Fig. 3. Detalj fra Hallvardslegenden 
i Vang kirke (etter Schiertz' akvarell). 

Apningen er i hvert fall skravert 
omhyggelig på samme mfl ten som 
ringbrynj ene. 

De segmentformete åpninger 
ser også ut til å være et bruk
bart dateringsgrunnlag. De fins 
ikke på noen av de mange stål
huer på Kaupanger-antemensalet 
fra midten av 1200-årene, eller på 
det samtidige Kinsarvik-antemen
salet, heller ikke på den kjente 
gravstein til Bjøm Finnsson fra 
siste halvpart av hundreåret. 10 

Både Olavsantemensalet og tak
maleriene fra Vang skriver seg fra tida omkring 1300. Derimot er stål
huer med slike åpninger igjen ukjent i senere mellomaldersk kunst. 
Det yngste eksempel jeg kjenner, på maleriene i koret i Amneharads
Råda kirke i Varmland fra 1328, er svært usikkert. 11 Her er avbildet 
en kriger med ringbrynje, brynjehue og stålhue. På pullen er det to 
runde figurer som mulig vil kunne tolkes som tilsvarende åpninger i 
hjelmen. Men det ser nærmest ut til å ha vært noen pålagte figurer 
av et eller annet slag. 

I Norge ser stålhuer med slike åpninger derfor ut til å ha vært 
mote ei kort tid omkring 1300. Denne datering blir også bekreftet av 
sjølve formen, som er helt den samme som vi treffer på takmaleriene 
fra Vang. I utlandet har typen delvis vært i bruk en del tidligere. 
I England møter vi den alt i midten av 1200-årene i St. Albans-munken 
Matthaeus av Paris' slag bilde fra Stanford Bridge-slaget i 106!:>.12 (Fig. 4.) 
Litt senere er en fremstilling fra maleriene i Painted Chamber i West
minster, fra ca. 1260, avbildet av Charles H. Ashdown. 13 Foruten 
krigere med koniske hjelmer og en med bare brynjehue, er her en 
rytter med enegget sverd med rund knapp og svunget hjalt, lite tresidig 
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skjold med våpenmerke og stål

hue med liten nedhengende 

brem og tilsvarende åpninger 

på sida. 

Pullen på stålhuene fra Bejarn 

er skåret ut av ei 3 mm tjukk, 

rund jernplate. Det har sann

synligvis vært brukt sjablong, 

og denne har igjen vært arbeidd 
ut med passer (se konstruksjons

tegning fig. 5). Prinsippet er i 

virkeligheten svært enkelt, og 

bygger på en fire- og seksdeling 

av sirkelen. De to breieste 

stykker foran og bak utgjør 

hvert 1/6, mens sidestykkene er 

smale bånd. Fm- og bakside 

har så vært bøyd i hop, slik at 

hjelmen er åpen på begge sider, 

hvor det har vært en omlag 

3,5 cm brei åpning, som har vært 

Fig. 4. Detalj av Matthaeus av Paris' bilde 
av slaget ved Stanford Bridge. 

fylt ut av de smale sideflike:r. Øverst er pullen trukket ut i en lav pigg. 

Nederst er den klinket til en omlag 2 cm høy oppstående kant på 

bremmen med ialt antakelig 10 jernnagler :i. små, firkantete naglehulL 

En kan he:r minne om Sturlunga-sagaen som sier: "hann hjo sundr 
stalhufubaroit sva at pegar gekk fni." Her har med andre ord pull 

og brem vært laget i to på samme måte, og Studunga-sagaen skriver 

seg også fra omlag samme tid, idet en mener at den er skrevet om
lag 1290.14 Pullen rekker omlag 5 mm nedafor underkanten av bremmen 

og langs med kanten her er det ei rekke ganske små, runde hull med 

snaue 2 mm' s tverrmål. Avstanden mellom disse hull kan variere 

ubetydelig - den er vanligvis 1,9 cm. Den første tanken som slo 
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Fig. 5. Konstruksjonstegning av pullen til den komplette hjelmen fra Strand i Bejarn. 

meg var at disse hull hadde vært til å feste brynjevev i, at vi med 

andre ord her støtte på litteraturens halsbjprg, som i hvert fall ofte, 

om ikke alltid har vært brynjevev. Når en i bildematerialet støtt ser 

det henger brynjevev fra stålhua ned over akslene, er dette antakelig 

oftest ei hel brynjehue, som en vet var vanlig å ha under hjelmen. 

På Olavsantemensalet så det og ut til å ha vært slik. Men på den 
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Fig. 6. Hjelmreste:r fra Strand. Nederst til høyre detalj av utsida 
ved skjøten mellom pull og innerplate. Nederst til venstre 

kinnskjerm med detalj av overkanten på innsida. 



andre sida er det ingen tvil om at brynjeveven også nå og da har 

vært festet direkte i stålhua. Biskupa sogur snakker om brynjuhals
bjprg - vid stalhufuna, og av den videre fremstilling er det helt 
sikkert at halsskjermen her har vært festet direkte på stålhua. Imidlertid 
er det jo ganske klart at skulle en ha et slikt monstrum på hodet, 
måtte den fOres ut med lær e. L, om ikke annet så for å dempe litt 

på hogg og andre støt, som en jo måtte være forberedt på å bli utsatt 
for når en i de tider tok hjelm på seg. Det ser også ut til å gå fram 

av Eirik Magnussons retterbot av 1282 om handel og priser i Bergen, 

der det heter at sverdslipere skal ha en ertog for å sette lær på ei 

stålhue og polere den med voks (Ertugh, eJ hann (slipdri) leiJrar 
stalhufu olc vexir). 15 Det er derfor vel så naturlig å oppfatte de små 

hull langs underkanten som feste for ei slik lærforing, dette så mye 
mer som de fins rundt hele kanten (altså også foran). 

Bremmen er 5,7 cm brei og faller litt skrått nedover, den er noe 

tjukkere enn pullen og har en fortykket kant ytterst. Langs midten 

er den dekorert med tre parallelle, rundtløpende linjer. Pullen er 
dekorert med to parallelle linjer mndt åpningene. Det har vært to 

underplater i hver hjelm, ei på hver side. Den ene underplata som 
er bevart viser hvordan formen på disse har vært. Den har hørt til 

høyre side av den best bevarte hjelm, og har vært klinket til pullen 

med nagler i små firkantete naglehull. 
Den andre stålhua fra Bejam er dessverre svært defekt (fig. 6). Det 

er bevart en del små løse fragmenter, og dessuten et stykke av pullen 

med litt av den ene underplata sittende på plass. Som før nevnt har 
de vært praktisk talt helt like, til og med med samme dekorasjon. 

Derimot har denne defekte hjelm et viktig trekk som den best bevarte 

mangler. Innerplatene på den sistnevnte har vært trukket ut nederst 

i et nærmest kvadratisk, smalere felt som har vært rett avsluttet 

nederst. På den mest fragmentariske ser en her nede et helt og 

restene av et annet firsidig naglehull. Enn videre er underkanten 

brettet over på innsida. 
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Mellom de løse fragmenter lå det ei svakt hvelvd jernplate med 
et helt og :rester av et annet firkantet naglehull i den ene enden som 

va:r brettet over på den ene sida. Lengden av denne plate er øyen
synlig den opphavlige, ellers er konturen svært defekt. Den ene skrå 

sidekant er likevel i det vesentlige den opphavelige et godt stykke 

oppover, da en ser rester etter en innsmidd linje parallell med kon

turen. Dette stykke som har en lengde av 12,9 cm, har uten tvil 

vært en kinnskjerm, kinnbjprg. Naglehullene har samme dimensjoner 
og står i samme avstand fra hverandre som på hjelmen, og de om

brettete stykker på hjelm og kinnskjerm har ligget fast og støtt til 

hverandre slik at kinnskjermen er holdt ennå bedre på plass. Sturlunga
sagaen (I s. 375) snakker om løse kinnskjerme:r på stålhua til Askatle 

(stalhufan var hplluo a hofoi Askatli) ok lausar lcinnf?jargir). Rimelig

vis er det også kinn skjermer det tenkes på med uttrykket peklcrelhwæ 
cum slappor som vi finner i den interessante inventarlista over Magnus 
Eirikssons private rustkammer på Båhus slott fra 1340. 16 Bengt Thorde
man tar :riktignok opp K. F. Soderwalls omsetting av ordet slappa) en 

nakkeskjerm som henger ned fra hjelmenP I gammelnorsk ser det 

ikke ut til at ordet har vært brukt annet enn på dette ene sted. Det 

fins i hvert fall hverken i Fritzners eller Heggstads ordbøker. Imidlertid 

blir nakkeskjermen alltid omtalt i entall, mens kinnskjermene derimot 

som rimelig kan være blir nevnt i flertall, og ordet slappa må henge 

sammen med verbet sleppa) som bl. a. kan bety å gli) men som 
også må ha kunnet ha en betydning som mer svarer til å henge 
(sml. subst. slapp i= slapp ing, slapp el. slakk kar 18). Av sjølve ordet 
kan vi derfor ikke lese annet enn at det skulle være som henger ned 

(fra hjelmen), og i flertallsformen kan det vanskelig være nakkeskjermen, 
men vel kinnskjermene, som i gammel islandsk hette kinnbjargirJ og 

som vi delvis har bevart på den mest defekte av stålhuene fra Bejarn. 

* 
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Under arbeidet med disse to stålhuer har det synt seg at de ikke 
er de eneste bevarte norske eksemplarer. I P.M. Vosgraffs norske 
krigshistorie er det avbildet ei stålhue av helt samme form. 19 Den er 
funnet på Eiker i Buskerud> og hører til de aller eldste ervervelsene 
i Universitetets Oldsaksamling (C. 8), men ble i si tid overlatt De 
Sandvigske Samlinger, Lillehammer, i bytte, og har senere greidd å 
føre et tilvære skjult for våpenhistorikerne. I omtalen av denne stål
hua føyer Vosgraf til: "At denne Form og Sammensætning ikke har 
været den eneste er rimeligt, dog synes den at have været den al
mindeligste her i Landet, saasom flere :Ternhatte af denne Dannelse 
ere fundne her." (Uthevd her). Etter det jeg har kunnet få greie på 
bygde Vosgraff denne melding på Eikerhjelmen og dessuten de følgende 
to eksemplarer fra Østfold og Hedmark som alle i alt vesentlig er 
konstruert på samme måte som hjelmene fra Bejarn. De bekrefter da 
it høy grad de inntrykk en også ellers sitter igjen med, at stålhuene 
med åpninger på sidene har vært svært vanlige i et kortere tidsrom, 

som vi har sett må ha ligget omkring 1300. 

Stålhua fra Eiker er i form så lik de nordnorske at den må være sam

tidig med disse (pl. VIII, 2). I Oldsaksamlingens katalog heter det: "En 
Hjælm af Jern; af meget gammeldags Form (omtrent svarende til den i 
Johns Værk Tab. 4 N-? 4 afbildede); den egentlige Hovedbedækning, der 
omtrent er 6 T~ høi, bastaar af en korsformet Jemplade; Aabningerne 
mellem Korsets Arme ere udfyldte med indvendig paaldinkede tynde 
J ernplader; i Korsets Midte, over Issen, er en li den Bule; :rundt om 
den nedre Rand løber en udvendig paanaglet Skjerm af Brede omtr. 
2 1/2 T~." Underplatene har også samme form, og mangler, som det 
best bevarte eksemplar fra Bejarn, naglehullene for kinnskjermene. 
Det eneste vesentlige avvik mellom denne og de nordnorske stålhuer 
er at pullen er knepet litt inn nederst, slik at største vidde sitter noe 
høyere enn bremmen. Det er helt ubetydelig, og skulle heller bidra 
til å trekke hjelmen noe lengre tilbake i tid enn senere. Samme form 
finner vi alt på en øksebærende kriger fra en av vindusåpningene i 

88 



sørveggen i Thorup Kirke, Fredriks berg Amt, Danmark, som av J. Magnus
Petersen er datert til ca. 1230,20 og som i hvert fall vanskelig kan være 
yngre enn midten av hundreåret. Ellers er Eiker-stålhua så å si identisk 
med de nordnorske, til og med i dekorasjonen, som forresten ser ut 
til å være særlig knyttet til dette slag stålhuer. Den mangler likevel 
de parallelle, rundtløpende linjer på bremmen. Jeg refererer her en del 
mål, som velvilligst er sendt meg av amanuensis frk. Thale Gjessing, 
De Sandvigske Samlinger, sammen med verdifulle opplysninger og 
fotografier av denne og de følgende stålhuene. Tverrmål over brem
men= 33 cm, tverrmål av pullen= 21 cm, bredden av bremmen= 6,1 cm. 
Total høyde= 19,6 cm, høyden av den oppstående kant på bremmen 
= 1,5 cm. Høyden fra denne kant til de segmentformete åpningene 
= 2,6 cm største bredde av utskjæringene= 8 cm. Bredden av det smale 
sidebånd, øverst= 5,7 cm, nederst 3,2 cm. 

Samtidig med stålhua fra Eiker ble det også overlatt De Sandvigske 
Samlinger en hel del ette:rreformato:riske våpen, blant dem har det vist 
seg å være ialt tre mellomalderske stålhue:r tiL Den ene har i lengre 
tid vært oppbevart i Skiptvet i Østfold før den kom inn til Oldsak
samlingen. Etter utseendet å dømme er den jo:rdfunnet, men det er 
ikke kjent hvor den er funnet. Også denne stålhue er praktisk talt 
helt av samme form (pl. VIII, 3). Apningene på sida er litt mindre, og 
bremmen er naglet på med litt større nagler med mindre flathamrete 
hoder. Det er avviket. Dekorasjonen er også den samme, bare at bremmen 
har to tredobbelte linjebånd. Formen på pullen er den samme som på 
stålhuene fra Bejarn. Av vesentlig interesse er det at også denne 
har hatt kinnskjermer, festet omtrent på samme måte som på den 
mest defekte av hjelmene fra Bejarn. Thale Gjessing skriver om dette: 
"På Skiptvet-hjelmen har lappene også denne formen; men he:r e:r 
remfestet (d. e. festet for kinnskjermene) lagt mellem dette og brem
men. Det er de smale "korsarmene" som løper ut i remfeste, tror 
jeg." Målene på stålhua er disse. Tverrmål over bremmen= 31,2 cm, 
tverrmål over pullen nederst= 21,3 cm, bredden av bremmen= 6 cm. 
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Total høyde= 17,2 cm, høyden av den oppstående kant på bremmen 

=l cm, høyden fra denne kant til de segmentformete åpninger = 4 cm. 

Største bredde av åpningene = 7 cm. Bredden av det smale sidebånd 

øverst = 4,5 cm, nederst 2,3 cm. 

Sterkt beslektet med disse er også et annet eksemplar, som hadde 

vært oppbevart i Ringsaker på Hedmark før det kom inn til Oldsak

samlingen, og som også har preg av å ha ligget i jorda. Det er kon

struert på samme måte, men ellers er formen noe annerleis, idet hjelmen 

er høyere med spissere pull og helt smal brem (pl. VIII, 4). Bremmen er 

også tjukkere enn på de foregående, idet den er 1.1 cm tjukk ytterst, mens 

den innerst ved pullen bare er 0,5 cm tjukk. Den står da på mange 

vis nær den før nevnte stålhua f:ra Painted Chamber, Westminster, 

som likevel har sterkt nedhengende, men ganske smal brem. Den 

smale, flate brem finner vi imidlertid igjen på stålhua fra Thorup Kirke 

i Danmark fra omlag 1230. Enda om den høye, etter måten spisse 

pull nok kan minne om enkelte "morions" fra slutten av 1500-årene 

og 1600-årene, er det derfor liten grunn til å datere Ringsaker-stålhua 

senere enn de andre med samme konstruksjon. Til stønad for dette 

kan en og peke på stålhuene fra Olavsantemensalet, som også har 

den helt smale brem og spissere pull, sjøl om den er heller lav. 

Underplatene har nærmest pæreformet kontur, og går kant i kant med 

med underkant av pullen. På undersida av bremmen er naglet til en 

skarpvinklet bøyle på hver side. Om de har vært til feste for kinn_ 

skjermet elle:r for hakereim, kan ikke avgjøres. Målene på Ringsaker

stålhua er disse: Tverrmål over bremmen = 25,4 cm, tverrmål over 

pullen nederst = 20,3 cm. Høyden av de segmentformete åpninger 

= 17,5 cm, største bredde av åpningene = 6,3 cm. Bredden av det 

smale sidebånd nederst 2,3 cm. 

Den fjerde av stålhuene i De Sandvigske Samlinger er derimot av 

en annen form (pl. VIII, 5.). Den skal væ:re funnet mellom 1820 og 1830 

i ei steinrøys i Svenes sogn, Nord-Aurdal, Valdres, og kom i 1846 inn 

til Oldsaksamlingen. En vet ikke at det ble funnet andre saker i røysa 
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og tolkningen av funnet er derfor uviss. Mulig dreier det seg bare 
om ei gammel · ryddingsrøys. Pullen på denne stålhue er drevet ut av 
ett stykke og uten piggen i toppen. Bremmen er vid og noe ned
hengende. Den er klinket utapå pullen. Målene er disse: Tverrmål 
over bremmen = 39,5 cm, tverrmål over pullen nederst= 24 cm, bredden 
av bremmen = 8,4 cm, høyde = 23,4 cm. Mest av alt minner denne 
stålhua om de to eneste svenske jernhatter (stålhuer) som er bevart, 
begge i Statens Historiska Museum, Stockholm. De er begge praktisk 
talt like hverandre med høi pull. Bremmen er flatere enn på Svenes
stålhua, og er i motsetning til denne drevet ut i ett med pullen. Den 
ene av de svenske jernhatter stammer fra de gamle Antikvitetskollegiets 
samlinger. Dit kom den alt i 1600-årene. Andre opplysninger har en 
ikke om den. Den andre derimot ble funnet i 1919 sammen med to 
økser med treskaft, en sigd, en hulcelt og tre hestesko i Hornborgasjon, 
Vastergotland. 21 Både disse og eksemplaret fra Sven es skriver seg 
trolig fra slutten av 1300-årene, idet de kommer heller nær noen av 
de mange stålhuer som er avbildet i Flatøyboka (utført av den islandske 
prest Magnus Torhallsson ca. 1390).22 Andre av stålhuene i Flatøy
boka har derimot en annen og mye spissere pull. 

Endelig fins det ei melding av biskop Neumann: Antiquariske 
Exkursioner i Fjordafylke (Urda Il, s. 33): "Dog har Musæet erholdt 
herfra (Eid pgd. Sogn og Fjordane) en skjøn, men af Tiden meget mis· 
handlet Stormhue, funden i en Gravhøy." Etter velvillig melding fra 
Johs Bøe skal hjelmen være bestemt av R. Cederstrom, som en, snarest 
ungarsk, hjelm fra ca. 1600. Den faller derfor utafor rammen av 
denne artikkel. Derimot har Bergens Museum, etter velvillig mundtlig 
melding fra Haakon Shetelig, som jeg fikk etter at manuskriptet var 
innlevert til trykning, ei stålhue fra ukjent sted på Vestlandet med 
samme konstruksjon av pullen som de andre norske stålhuer. 

Det viser seg altså at vi har en hel liten gruppe av norske mellom
alderske stålhuer bevart, ialt sju eksemplarer. Av dem slutter i hvert fall 
de fem seg nær sammen, dels i form og i hvert fall i konstruksjon, også 
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med en del bildefremstillinge:r. De skriver seg alle fra tida omkring 
1300. Sju eksemplarer er sjølsagt i og for seg ikke noe stort materiale, 
men trass i alt er det overraskende stort, når en tenker på det tilfang 
som fins i andre skandinaviske museer. Jeg har alt nevnt de to svenske 
hjelmer. Endelig har det danske Nationalmuseum ett eksemplar, trolig 
fra 1400-årene.23 Det er det hele. Og rundt omkring i Europa fins 
det nesten ikke bevarte eksemplarer, og de få som fins er alle fra 
senmeUomalderen. 

* 

Dette at stålhuene er så merkelig sjeldne får bære en del skyld 
for den kranke skjebne de har hatt i våpenhistorisk forskning. Men 
først og fremst ligger nok grunnen i hele utviklingen av det våpen
historiske studium, som i første rekke er grodd fram av ridder-romantiske 
ambisjoner. Stålhua var ganske enkelt for simpel, den hadde ikke til
strekkelig ærerik og adelig posisjon. Vi skal se at dette har stilt seg 
noe annerleis, i hvert fall her i Norge. 

I Norge kom stålhua i bruk omkring 1200. Når Bengt Thordeman 
uttaler at den kommer i bruk i slutten av 1200-årene,24 kan det ikke 
gjelde for Norge. Den er nevnt flere ganger i Sverre-sagaen, første 
gang i kap. 48. Så lenge det ikke rår enighet om hvor langt den 
rekker, den del som abbet Karl Jonsson har skrevet (Gryla), kan det 
ikke avgjøres om denne melding om stålhua er skrevet i 1180-årene 
eller først bortimot 1220. Somme har ment at Gryla omfatter 109 kapitler, 
andre har gjettet på 100, andre igjen bare på 39, noe som på flere 
vis ser ut til å kunne være rett.25 I alle høve kan vi med full visshet 
slå fast at stålhua er kommet i bruk i Norge før 1220. Det samme 
gjelder vel og Danmark, der den som nevnt er kjent i bildekunsten 
så tidlig som omkring 1230. 

I den eldste form vi kjenner norske stålhuer i bildekunsten er de 
lave, uten den vesle piggen i toppen og med smal, nedb.rettet brem. 
Utme.rkete eksempler på denne type har vi på Kaupanger-antemensalet, 
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Kinsarvik-antemensalet, gravsteinen til Bjørn Finnsson og Heraklios·· 
antemensalet fra Nedstryn, alle fra midten og siste halvpart av 1200-

årene. Men vi finner den også på takmale:riene fra V ang Kirke fra 
tida omkring 1300. Før den type er gått av bruk er det så kommet 
inn en litt annen form, den vi fant på stålhuene fra Bejarn, Eiker, 
Skiptvet og Ringsaker. Bremmen er blitt rettet opp, pullen er gjort 
høyere og med pigg i toppen. Til det kommer konstruksjonen med 
åpningene på sida. I Norge møter vi, som før sagt, ikke denne type 
før omkring 1300. I Sverige kjenner jeg den uten åpningene fra en 
Olavsstatue fra Kullerstad Kirke, Ostergotland, fra samme tid, der 
trollet Skalle som kongen står på, har ringhrynje og stålhue med etter 
måten smal, men flat brem.26 Ennå eldre er en sjakkbrikke som fore
stiller en rytter med stålhue fra Kalmar gamla stad, men formen på 
stålhua kan likevel ikke sikkert bestemmes til a være denne type. 
Derimot er den danske maling fra Thorup kirke sikker nok, mulig 
har den også åpningene. Midt på pullen går det to linjer som buer 
inn mot hverandre, og som nok kan tenkes å skulle forestille ramma 
omkring åpningene. I det høve er det det eldste eksempel vi over
hodet har på disse åpninger. På den andre sida har det også fore
kommet andre måter å skjøte pullen på nettopp på stålhuer av samme 
form, slik at en foreløpig får sette spørsmålstegn ved det direkte sam
band mellom Thorup-stålhua og de norske som her er publisert. 

Utviklingen av stålhua ute i Europa er for lite klarlagt til at vi 
kan avgjøre sikkert om disse to typer går ut fra ulike utgangsformer, 
eller om de må ses som sideordnete varianter av samme grunntype, 
Det fins et utall av variasjoner i de avbildete stålhuer rundt om i 

Europa, og enda om en vel nok kan samle disse i visse kronologiske 
hovedgrupper, er det vanskelig å gi noen kulturgeografisk gruppering, 
eller å avgjøre slektskapet mellom de ulike varianter. Den utvikling 
som blir nevnt nedafor må derfor bli sett på som en ren skisse. 

Stort sett ser det ut til at den europeiske stålhue har to grunn
former. Det er stålhua der både pull og brem er drevet ut av ei plate. 
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Den har, i hvert fall i sine eldste former, mer eller mindre nedhengende 
brem. Den andre grunnform har særskilt påklinket, flat brem, og pullen 

er skjøtt på ymse vis. Begge typer kommer i bruk i løpet av 1100-årene. 
Den første grunnform får snart stor utbredelse og har så stor 

variasjonsrikdom at det kunne være fristende å tro at den og måtte 

deles opp i to eller flere grupper med ulikt opphav. Alt i 1100-årene 

kan det i hvert fall skjelnes mellom to former av denne grunntype, 

en lav med etter måten vid brem som vi kjenner fra veggmalerier i 

domen i Braunschweig fra siste halvpart av 1100-årene,Z? og som ut

over i 1200-årene blir svært vanlig ikke minst i Frankrike, der den er 

kjent i illuminerte manuskripter og fra sigiller. Den vinner også inn 

i England, der den blant annet er kjent på veggmalerier i Trinity 
College, Cambridge, kanhende utført av Matthaeus av Paris, - i hvert 

fall er de fra midten av 1200-årene. Samtidig kommer den også til 

Skandinavia, sjøl om det her ser ut til at bremmen blir noe smalere. 
V ed sida av alle andre varianter av stålhuene holder denne type seg 

uendret helt til første halvpart av 1500-årene. Den fins ennå på Amster

dams bysegl fra 1529.28 De høye stålhuer med helt smal brem ser ut 

til å være avgrenst til de nærmeste årtier omkring 1200, og er kan
hende en fransk lokalform. Hvordan det skal forklares at praktisk talt 

samme form dukker opp igjen i et illuminert fransk manuskript fra 

omkr. 1440 ("Miroir historia!" i Bibl. nation. Paris) får stå hen.29 Typen 

har i alle høve mindre interesse for oss. Heller ikke interesserer den 
oss nevnende, den eiendommelige, vidbremmete og høypullete hjelm 
som er kjent fra et slagbilde i det bøhmiske Boleslavs manuskript fra 
slutten av 1100-årene eller omkring 1200}0 

Alt ved midten av 1200-årene kan den lave stålhue en og annen 

gang få en pigg, eller den får noe høyere pull med en innknipning 
på midten og nesten vinklet overgang til toppen, slik vi møter den 
på en av figurene fra Villard de Honnecourts album fra ca. 1248.31 

Denne utformning fører over til en type som blir svært vanlig utover 

i 1300-å:rene, men særlig i 1400-årene, - den som av enkelte forskere 
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med mer eller mindre rett 

har fått navnet chapel de 

Montauban, idet en har 
ment å kunne identifisere 

den med de chapels de 
Montauban som er be
skrevet i det senmellom

alderske skrift "Costume 
militaire des Francais en 
1448". Identifiseringa med 

chapels de Montauban får 
en sette et heller stort 

spørsmålstegn ved. Hjel

mene av denne type ser 

først og fremst ut til å 

være en tysk modell. Den 

fins i Germanisches Mu-
seum, Nurnberg, i Stadt

zeughaus Wien, og er også 
ellers kjent fra Tyskland, 
Bøhmen og Østerrike. Men 
den er også kjent fra 

Fig. 7. Detalj av Heraklios-antemensalet 
fra Nedstryn kirke. 

Frankrike, og hit hører likeens det før·nevnte danske eksemplar. 
Den flate form med pigg som vi møter ute i Europa ved midten av 

1200-årene, opptrer her oppe i slutten av hundreåret på antemensalet 

fra Nedstryn (fig. 7) og takmaleriene fra Torpe kirke (fig. 8). Utviklingen 
foregår her som i Europa ellers under innflytelse fra den foregående 

form, noe en særlig ser ved at pullen få:r en bratt avsats nederst. 
I denne form treffer vi den i åpningsinitialen til Landvernbolken i 

Hardenbergs codex fra begynnelsen av 1300-årene.32 Rimeligvis er det 
snarest denne typen vi møtte på den førnevnte maling fra Amnehiirads

Råda kirke fra 1328. En noe annen type møter vi derimot i Flatøyboka 
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Fig. 8. Detalj fra takmaleriene i Torpe kirke. 

f:ra slutten av hundreåret. Bremmen er blitt vid og pullen høy med 
innknipning nederst, og oftest trukket ut i en spiss (fig. 9). Den minner 
i grunnen mest om den omlag 200 år eldre hjelm som forekom i det 

bøhmiske Boleslavs manuskript. 
På kontinentet varieres stålhua med utrolig og ofte rent barokk 

oppfinnsomhet. En hjelm fra det franske manuskript "Lancelot du Lac" 
fra 1310-20 (Bibl. nation. Paris) har uvanlig vid brem og svært lav 
pull med en lav, lite markert avsats. Alt ved midten av hundreåret 
er hjelmen blitt sværere og ofte plassert oppå en mindre rundpullet 
hjelm (bascinet). Bremmen er da konstruert slik at den kunne svinges 
opp og ned omkring nagler i sidene. Denne mildest talt fantastiske 
ide opptrer i Eng]and på samme tid. En annen utviklingsrekke som 
får svær utbredelse innledes ved at hjelmen omkring 1350 får en skarp
kantet rygg på langs fra brem til brem. Utover i første halvpart av 
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Fig. 9. Hellig Olavs fall på Stiklestad. 
Etter tegning i Flatøyboka. 

1400-årene blir hjelmen ofte gjort så svær at det må skjæres ut en 
spalte i bremmen for at innehaveren overhodet skulle kunne se.33 

Denne type har andre identifisert med den før nevnte chapel de 
Montauban. 

Det er nyttesløst å komme inn på alle disse mer og mindre rasjonelle 
utslag av en grotesk fantasi, enda om også disse sene former sikkert 
for en stor del har vært i bruk i de nordiske land og. På et maleri 
fra ca. 1430 i korhvelvinga i Kongsted kirke, Faxe Herred, Danmark, 
med fremstilling av Kristus som bærer korset, ser vi en kriger i full 
rustning med en hjelm som kommer nær hjelmene fra Flatøyboka, 
men med mye mer hengende brem, - på hvelvmaleriene fra Kumla 
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Kirke, Vastmanland fra slutten av 1400-årene, er det en hel del 
eksempler på den sene form med skarpkantet rygg og sterkt hengende 

brem, og på de sene malerier fra Rimito kirke, Finnland, fra begyn
nelsen av 1500-årene, har hjelmen også fått spalten til å se gjennom.34 

Samme hjelmform finner vi og på de fornøyelige tegninger av svenske 
bondekrigere, som han laget i skisseboka si, den tyske landsknekt 

Paul Dolnstein, etter beleiringen av Elvsborg slott i 1502, som han 
sjøl hadde vært med på.35 

Derimot kan det være atskillig grunn til å se litt nærmere på den 

andre grunnform, den som vi har bevart i seks av de norske stålhuer. 

Den skiller seg ut ved å ha særskilt påklinket, flat brem, og pullen 
er skjøtt eller satt sammen på ulikt vis. Typen kommer i bruk alt 

omkring 1100 i Italia. Fra denne tid har vi en hjelm på en mosaikk 

fra Marcus-kirka i V enedig med flat brem, og en pull som ser ut til 

å være delt på langs i to halvparter og med ei lita kule på toppen.36 

Ellers er vi ikke særs godt underrettet om den eldste utvikling av 
denne hjelmform. I første halvpart og midten av 1200-årene finner vi 

den i Frankrike, Danmark og England, omkring 1300 også i Norge. 

Både i Frankrike og England har den, særlig ved midten av 1200-årene, 
kunnet lages med flat pull, en form som dukker opp igjen i 1500-årene, 

da den ble brukt av fotsoldatene under Ludvig XIV. Ellers pleier 
disse stålhuer å være rundpullet, de kan ha ei lita kule på toppen, 

og pullen kan nå og da være knepet litt inn nederst ved bremmen. 
Pullen kan være satt sammen av to eller fire like deler, eller den kan 
være klipt ut av ei plate. Sikre eksempler på det siste er bare kjent 

fra England og Norge. Når hjelmen er satt sammen av to eller flere 
fire stykker ligger det gjerne et metallbånd e< L over skjøten. En Goliat

fremstilling i et engelsk manuskript fra omkring 1280 har en tunget 

kam på langs over skjøten. På sidene er pullen dekorert. Enklere er 

stålhua til en bueskytter i et annet engelsk manuskript fra samme tid, 

der det bare ligger et flatt bånd på langs over skjøten. Helt tilsvarende 
finner vi på ei fransk stålhue i et litt yngre manuskript (bortimot 1320)< 
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Her er pullen delt i fire og med enkle metallbånd lagt i kryss over 

skjøtene.37 Noen sjølstendig utvikling framover får ikke disse hjelmer. 

Utviklingen går i nært samband med den forrige grunnform, der hjel
mene nå og da kan ha påklinket brem, slik vi også har sett det på 
stålhua fra Svenes. En gang i mellom fmne:r vi former av mer opp

havlig preg, som dukker tilsynelatende spontant fram, slik som når 

engelske "pikemen" på Cromwells tid hadde en rundpullet hjelm med 
påklinket, etter måten brei, hengende brem og en lav kam på langs 

tversover pullen. Dessuten hadde de kinnskjermer i likhet med to 
eller tre av våre stålhuer.38 

Som forbilde for stålhuene som helhet har W. Boeheim pekt på 

en bronsehjelm, antakelig fra 300-årene, funnet i ei grav ved Sesto
Calende i Italia.39 Hjelmen har påklinket, flat brem og med en dekorativ 

kam på langs over den runde pulL Det er da i virkeligheten helt samme 
type som den grunnform vi sist har behandlet, og som har sin første 

opptreden nettopp i Italia. Vansken med denne løsning ligger i det 
store tidsrom som ligger mellom. Spørsmålet er derfor kanhende ikke 

endelig løst. Til Norge er typen åpenbart kommet fra England. Den 

hører til de sterke engelske påvirkninger i Håkon Håkonssons og 
Magnus Lagabøters tid. Det er for så vidt betegnende nok at første 

gang vi støter på denne spesielle variant er i et bilde utført av den 

engelske klostergeistlige, Matthaeus av Paris som sjøl kom til Norge 

i 1248 for å ordne opp etter underslagsaffærene til abbed Bjørn ved 

klosteret på Nida:rholm og for å bygge opp igjen et kristelig og verdig 

klosterliv blant munkene som nok hadde tatt til å skeie betenkelig 

ut. Både på det kirkepolitiske, handelspolitiske og militærpolitiske 

område var sambandet overlag intimt, bl. a. ble forbundet og handels
traktaten fra kong Sve:rres tid fomydd i 1223. At norsk våpenutstyr 
ble påvirket av det engelske utover i hundreåret er bare helt rimelig. 

Her i Norge og på Island fikk disse stålhuene åpenbart fort uvanlig 
popularitet. Alt i Sturlunga-sagaen fra ca. 1290 blir det flere ganger 

snakket om stålhue:r med påklinket brem. Det dreier seg ikke bare 
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om det ene sitatet som jeg har plukket ut ovafor. Og det er ikke 
utrolig at det nettopp er denne type forfatteren av sagaen, Sturla 
Tordarson, tenkte på med uttrykket stdlhufa norrøn - den norrøne 
stålhua. 

Vi kommer så tilbake til den sosiale posiSJOn til stålhua. Den 
vanligste oppfatning som går igjen i litteraturen er at stålhua har til
hørt fotsoldaten- den menige soldat. Den som kjenner litt til feudal
vesenet i mellomalderen vil skjønne at en da ikke har sett på stålhua 
nettopp som noe overklasseplagg. Wendelin Boeheim sier i den kjente 
Handbuch der Waffenkunde fra 1890 (s. 36): "Die Kopfbedeckung des 
Ritte:rs war bisher jener des Ho:rigen und gemeinen Soldners wesentlich 
verschieden. Der FuBknecht, der Bogen- oder Armschutze trug vom 
12. Jahrhundert an eine weit weniger komplizierte Kopfbedeckung, die 
Eisenhaube (isenhut, chapel)." Og en moderne våpenhistoriker som 
Bengt Thordeman sier et sted: "Denna ankla jarnhatt bars val huvud
saklingen av gemene man ... ", og et annet sted: "Den torde dock 
huvudsaklingen anviints som soldat- ej som riddarplagg".40 Men han 
gjør begge steder oppmerksom på at gravsteinen til ridderen Bjørn 
Finsson i Trondheims Domkirke viser at til og med riddere en sjelden 

gang kunne bære stålhue. Vi er her ved et kjernepunkt i problemet. 
Og det tør være at stålhua til ridder Bjørn ikke er så forbausende likeveL 

Det er riktignok ikke vanskelig å finne ryttere med stålhue. Det 
ser særlig ut til å forekomme i Frankrike, England og Norge. G. Demay 
har gjort den iakttakelse at de ryttere en finner på franske sigiller og 
som har stålhue, fortrinnsvis kjemper med lanse, aldri med sverd. 
Derimot fins det også fremstillinger av ryttere med bue.41 For Englands 
vedkommende slår ikke dette tiL Den før nevnte stålhue fra Painted 
Chamher i Westminster, tilhører en rytter med sverd. Fra Tyskland 
kan nevnes en sjakkfigur av elfenbein som fremstiller en rytter med 
stålhue og sverd.42 Men denne kommer snarere inn i en liten gruppe 
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sjakkfigurer kjent fra Tyskland, Frankrike, Danmark og Sverige som 

grupperer seg om det kjente funn av sjakkbrikker fra 1200-årene fra 

Lewis på Hebriderne, der også flere ryttere med stålhue er kjent, 

Figurene fra Hebriderne er norske arbeider i kvalrosstann, og det e:r 
all grunn til å tro at også den tyske og den franske figur er norske 

arbeider. Særlig kan nevnes at den franske har ei stålhue som ser 
ut til å være av helt samme type som de norske fra Bejarn, Eiker 
og Skiptvet. Den står også i stilkjensle overlag nær Hebrider-brikkene, 

- så nær at en kunne være fristet til å tro at den var gått ut fra 

samme verksted. For den tyske brikkes vedkommende kan det nevnes 
at Kunstgewerbe Museum i Koln har en sjakkfigur av kvalrosstann 

som er anerkjent norsk arbeid. Det er ei sittende dronning fra første 

halvpart av 1200-årene. Den tyske rytterbrikke er noe yngre, antakelig 
fra 1300-årene, og har strengt tatt ikke stålhue, Hjelmen har skarp 

midtrygg, og bremmen er dradd mer ut bak enn foran, noe som gjør 
at den nærmer seg 1400-årenes salade. Rytteren har sverd med rund 

knapp og trekantet skjold med familien Schanches våpen Og for 

å markere hans sosiale posisjon ytterligere, er han omgitt av en hel 

del små krigere med armbrøst. En helt tilsvarende figur, også med 
Schanche-våpenet i skjoldet, skal etter velvillig opplysning fra Tho:r 

B. Kielland være funnet i mellomalderske bylag i København. Det er 
derfor ikke utrolig at også rytterbrikken kan være kommet fra Norge.43 

Den som står fjernest fra denne gruppe er kanhende den svenske 
brikken. Om den også er norsk kan derfor ikke avgjøres sikkert. 

Bortsett fra Frankrike, England og Skandinavia er ryttere med stålhue., 

etter det jeg vet ikke kjent. De engelske, franske og svenske eksempler 

er heller ikke mange. Fra Norge kan derimot, utenom sjakkbrikkene, 
også nevnes takmaleriene fra Torpe kirke fra siste halvpart av 1200-
årene. I fremstillingen av Margareta-legenden ser vi her stattholderen 

(oppfattet som konge med kongekrone!) som med sine folk rir ut for å 
oppsøke den hellige Margareta og by henne si hånd (fig. 8). Kongen 

(stattholderen) blir fulgt av to riddere med stålhuer, langt trekantet skjold 
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og sve:rd.44 Og på He:raklios-antemensalet fra Nedstryn ser vi en ridder 

i følget til kongen, til hest og med stålhue. Når vi derfor tar unna 

Norge, kanhende også England og Frankrike, er det derfor ikke umulig 

at det kan være noe i at stålhue og hest ikke godt går ihop. Vanske
ligere er det kanhende å godta teorien om den eksklusivt lave sosiale 

posisjon stålhua skal ha hatt. 

En ridder hadde flere rustninger. På sigillene avbildes han gjerne 

i stridsharnisk- det opplysende Båhus-inventar snakker om ørløshes 
benwapn. Han hadde også sin turneringsmstning - stækætygh heter 

det i Båhusinventaret, der er også nevnt to torneys hiæbnæ. Men 

også i det sivile liv var det :rådelig å ha våpen med seg: 

Våpni sine 

skal man på vollen 
ikkje ganga eit fet ifrå. 

Uvisst er å vita 

når på vegom ute 
det spyrjast kan etter spjot, - er et vist ord fra Håvamål. 

Det gjaldt også i mellomalderen. Men den tunge lukkete hjelm var 

for upraktisk. V el var heller ikke stålhua det mest ideelle hodeplagg, 

men det lønte seg å ha den fram for å risikere en kløvd skalle. Her 

har vi forklaringa på at stålhua har fått ord på seg for å være så å 

si et fattigmannsplagg. I kampglade tider vil helten gjerne poengtere 

heltemotet sitt med å bli avbildet så martialsk og krigersk som mulig, 
- og den mindre heltemodige trenger ennå mer å illudere som den 
helt han ikke er. Slikt oppnår en bedre med en krigersk lukket hjelm 

enn med stålhue. Derfor ble ridderen med økonomisk evne til å holde 
seg med flere rustningssett avbildet med strids- eller turneringshjelm. 

Men sivile embetsmenn - dommere, borgermestre og byrådsmed

lemmer - som ikke hadde krigen som håndverk, de kunne avbildes 

med stålhueo45 Og i krig ble stålhua vesentlig en infanterihjelm. Først 

utover i senmellomalderen, da infanteriet igjen kom til heder og ver-
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dighet, "und die adligen Herren den Soldnern zu scheicheln begannen, 
da trugen selbst die Konige zuweilen die Eisenhaube. "46 

I Norge (og, om enn i langt mindre grad, også i England) har hele 
dette problem tedd seg noe annerleis. Her var infanteriet en militær 
faktor gjennom hele mellomalderen i langt høyere grad enn sørover 
på kontinentet. Buen var det avgjørende i norsk våpenteknikk fra 
gammelt av. I mellomalderen spilte den også en vesentlig rolle i 
engelsk krigsførsel. Da var de engelske bueskytterne kjent og fryktet 
over hele Europa. Norsk krigsførsel foregikk som infanterislag eller 
som sjøslag, men da også med infanterislagets teknikk. Og som en 
del av en infanteri- eller marineuniform egnet den relativt lette stål
hua seg unektelig bedre enn den tunge lukkete hjelm, som det skulle 
både mann og hest til for å bære. Den svenske Sodermannalagen 
har et tillegg som bestemmer hva hver "hamna", som motsvarar vårt 
skipreide, skal sørge for av utrustning. Her er jernhatten obligatorisk.47 

Og Kongespeilet rår til å bruke hangandi stålhufur i sjøkrig. De 
norske Gulatings- og Frostatingslovene nevner derimot ikke noe om 
stålhua, som først ser ut til å være kommet i bruk etter at disse 
ble redigert. Denne særmerkte krigsførsel førte til at stålhua i Norge 
(og i England?) aldri fikk det samme mindreverdstempel som krigs
hjelm, som den fikk på kontinentet. Og det førte igjen til at det 
skarpe skille mellom rytter- og fotfolkhjelmer ikke eksisterte her
oppe. Derfor har vi de etter måten mange fremstillinger av ryttere 
med stålhuer. 

Sverre-sagaen sier: "Da sa bisp Nikolas: . . . . . Se nå her messe
ermet mitt, og han løftet opp skjoldet,- og nå har jeg den mitra og 
den stav, som jeg skal bære på pavens bud, men det er stålhue og 
sverd, - inntil du er drept eller jagd av landet." Og om kong Sverre 
sjøl, som denne tirade var rettet til heter det: "Kongen reid på en 
brun hest. Han hadde god brynje med sterkt panser utapå og ytterst 
ei rød kofte, vidbremmet stålhue, slik som tyskerne bruker og brynje
hette under (vioa stålhufu, svå sem suormenn hafa, ok undir bryn-
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kollu), sverd ved sida og spyd i hånda." Av Båhusinventaret så vi 

at kong Magnus Eiriksson hadde stålhue med kinnskjermer ved sida 
av en hel del andre rustninger. Kunne kongene være seg kjent av 

å gå med stålhue, kunne saktens ridderen Bjørn Finnsson la seg av

bilde i stålhue på gravsteinen sin. Og her er dessuten å merke: Han 

er ikke i rustning. Han har nok sverd og skjold, men han har lang 

elegant kjortel med stor sølje i brystet. Det er :ridderen i det sivile 

liv - med stålhue. I Landvernbolken i Magnus Lagabøter landslov 

er det bestemt at alle menn som eier mellom 6 og 12 mark skal ha 

skjold og stålhue. Den som eier mellom 12 og 18 mark skal ha skjold 

og stålhue og panser eller brynje ok r,>ll full wipn. Tilsvarende er det 

i hans bylov. Og Hirdskrå gir nærmere bestemmelser som viser klart 

at stålhua ikke bare hørte hjemme i de lavere klasse:r. Det heter 

der 32: "fylgoarmenn (følgesmenn særlig hos en høvding) skulu lwfa 
tz1 fylgoar fagra .stalhitfu. 33: varOhaldsmenn (vaktmenn) skulu 
hafa i frioi . . . . stalhufu . . 35: skutilsveinn (hoffembete for høyt

stående hirdmenn) hverr skal eiga ... hjalm eaa stalhitfu .... gestir 
(menn hos kongen med halv hirdmannslønn) skulu eiga stalhufu (like

ens kertisveinar =unge høyættete hi:rdsveiner) 45 gesti skulu hafa 
til varoa (vakt) ... stalhufu." 

I skiftet etter Eirik Bukk på Finnen på Voss fra 1350, er det nevnt 

fire stålhue:r, en jernhatt og en lukket hjelm, utenom en hel del andre 

våpen.48 I testamentet etter Nidaros-kanniken Ogmund Olavsson av 
13/z-1381 heter det at han gir sitt panser, sverd, jernhatt og stålhanske 

til Ogmund Clemmetsson, og det største sverdet som han åtte, stål

hanske, bæinvapnen og ei stålhue til Ivar Jonsson. Videre kan nevnes 

at den rike Marga:reta Hallvardsdatter i 1362 ga Asleiv Gudbrandsson 

to gårder på Romerike, ei sjøbu i Oslo og noe løsøre, blant det var 

en jernhatt, en krage (brynjekrage?) og en panserrustning. Det ligger 

nær å tro at det svenske navnet je:rnhatt som kommer inn i diplomene 

omkr. 1350 har betegnet en særlig type av stålhuer, - ellers ville 

snautt nok be~ge navn ha kommet inn i to diplomer på denne måten 
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som vi finner i skiftet etter Eirik Bukk og i testamentet til Ogmund 

Olavsson. Derimot er det ikke noe grunnlag for Hjalmar Falks an

takelse at jemhatten var en hjelm av enkleste slag uten brem.50 Det 

er da heller hjelmen med pigg og avsats på pullen som har fått dette 

svenske navnet. Typen utvikles i løpet av første halvpart av 1300-

å.rene, og vil naturlig nok først komme fram i skifter og testamenter 

noe senere. Formen ser ut til å være av kontinentalt opphav, og det 

er ikke utrolig at den er kommet i bruk i Norge gjennom svensk 

påvirkning. Men en kunne vel og tenke seg at det var stålhuer av den 

typen vi har representert i eksemplaret fra Svenes (pL VIII, 5), som i hvert 

fall er en type som må ha vært vanlig i Sverige. Hva form jernhatten 

enn har hatt, får vi vel se den som et utslag av unionen fra 1319 av. 

Om den kan ha samband med den norske import av svensk jern, lar 

seg derimot vanskelig si, da det ikke er brakt på det rene når denne 
import for alvor satte inn. 

Noe eldre enn disse diplomene er testamentet etter fehirden 

(kongelig skattmester) Bjarne Audunsson i Tunsberg av 4/z-1320, der 

det er nevnt en blå skins plato, ei breiøks og ei stålhue. For å gi et 

begrep om den sosiale rangen til en fehirde, kan nevnes at i det for

mynderstyre som ble innsatt for Eirik Magnusson ved Magnus Laga

bøters død i 1280 satt også den tidligere fehirde, baronen (lendmannen) 

Andres Plytt. For ikke å snakke om den mektigste av dem alle, Audun 

Hestakorn - fehirde og seglbevarer - fremragende jurist (i 1273 blir 

det sagt om ham at han var "den kyndigste mann i landsloven"), 

sendemann i diplomatisk missjon hos Philip IV av Frankrike i 1295. 

I Paris opptråtte han som storrnaktsambassadør, og fikk svindlet 
gjennom en dristig bluff-traktat om storstilt norsk, militær støtte

aksjon i Frankrikes krig mot England. Han ble tilslutt dømt til 

døden - visstnok for landsforrederi - og hengt på Nordnes ved 

Bergen i 1302. Bjarne Audunsson sjøl hørte forresten til Håkon V's 

fremste menn, lærd og med et bibliotek som inneholdt noen av de 

ypperste bøker. 
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Det er derfor ikke tvil om at stålhua i Norge i hvert fall, i heller 

stor utstrekning var et stormannsplagg, men på den andre sida viser 

lovene også at den gikk inn mellom folkevåpnene - d. v. s. de våpen 
som en hver var pliktig til å ha. Stålhua som på kontinentet etter 

vanlig mening bare skal ha vært hjelmen til ufri småfolk, den var i 

Norge i utpreget grad den frie manns hjelm på tvers av klasser og 
stender- fra småkaren til kongen. Trass i den standskilnad som blir 

rullet opp i de gamle lovene, blir den derfor litt av et symbol på en 

uvanlig sterk og seig tradisjonslinje i all norsk kulturhistorie Den 
som gjorde at det gamle, frie norske samfund aldri lot seg kverke av 

det romerske feudalvesen med dets veldige klassekontrast og ufrihet 

som ruget over de kontinentaleuropeiske samfund i mellomalderen. 
Stålhua var i mer enn ei mening et folkwipn - stalhufa norrøn. 

-::· 

Under verdenskrigen 1914-18 kom stålhua IgJen til heder og ver~ 
dighet i de europeiske hærer. Den viste seg på slagmarkene som den 
samme typiske infanterihjelm som den mellomalderske hadde vært. 
Den moderne stålhjelm har fått ulik form i de ymse staters armeer. 

Mens den engelske står påfallende nær stålhuer fra siste halvpart 

av 1200-årene og omkring 1300, kommer den tyngre tyske nærmere 
kontinentale 1400-talls former. Den franske minner igjen mer om 

renessanse-landsknektenes "morion". De direkte forbilder for den 
moderne stålhjelm er det vel vanskelig å ettervise i det mellomalde:rske 

materiale. Men ideen til stålhjelmen må ikke desto mindre være in

spirert fra disse stålhuene og etterkommerne deres utover i mellom

alder og renessanse. 

Også på grunn av denne aktuelle interesse stålhua har, kunne det 
være grunn til at den en gang ble tatt opp til detaljert undersøkelse. 
Det ville være litt av et kulturhistorisk resultat om det lot seg etter

vise at de store krigførende makter hadde hentet forbildene innafor 
sitt eget gamle, nasjonale våpenutstyr. 
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NOTER 

l S. Grieg: Middelalderske byfund fra Bergen og Oslo, Oslo 1933 fig. 287. Det 
har alltid før vært sagt i litteraturen at hjelmen var tatt i Trondhims Domkirke. 
Men etter opplysning fra R. Cederstrøm til B. Thordeman var det ikke herfra, men 
fra Steinvikholm, se Nordisk Kultur XV:B. Drakt (1941) s. 171. 2 N. Nicolaysen: 
Norske Fornlevninger s. 258, note 4. 3 Hj. Falk: Altnordische Waffenkunde, Vidsk. 
Selsk. Skr. (Kri.a) Il H.-F. Kl HH 4 nr. 6, s. 170. 4 B. Thordeman: Medeltidens folk-
vapen, Svenska Vapenhist. Arsskr. 1940-41 s. 14. 5 I. Undset: Norske jordfundne 
oldsager i Nordiska Museet i Stockholm, Chri.a :1888 s. 34. Nord. Mus. 50. 258. 

6a P. A. Munchs utg. s. 93. 6b J. Qvigstad & K. B. Wiklund: Dokumenter angaaende 
flytlapperne m.m. II, Kri.a 1909 s. 282. 7 F. Bruns: Die Liibecker Bergensfahrer 
und ihre Chronistik, Hansische Geschichtsquellen, Neue Folge H (Berlin 1900) 
s. LXVIII. 8 H. Fett: Norges malerkunst i middelalderen, Kri.a 1917 avb. s. 150. 
9 Fett: I. c. avb. s. 66. to Fett: l. c. avb. s. 63. ll H. Hildebrand: Sveriges 
medeltid H s. 297, fig. 95. t2 H. W. C. Davis: Mediaeval England, London 1924 

flg. 187. 13 Ch. H. Ashdown: British and Foreign Arms and Armour, London 1909 

fig. 154. 14 F. J onsson: Den oldn. og oldisl. Litteraturs Historie U: 2, Kbh. 1901 
s. 739. 15 N. G. L. UI s. 15. 16 Dipl.Norv. HI, 202. l7 B. Thordeman: Strids-
drakten under forntid och medeltid, Nordisk Kultur XV: B (1941) s. 106, sm. K. F. 
Si:iderwall: Ordbok over svenska medeltidsspråket, Lund 1884-1918. 18 L. Hegg. 
stad: Gamalnorsk ordbok, Oslo 1930. 19 P.M. Vosgraff: Norriges Krigshistorie i 
Middelalderen. Første Deel. Krigskunst, Krigsmaterial og Krigsskueplads, Chri.a 1834 

s. 221, pl. L. 20 J. Magnus-Petersen: Beskrivelse og Afbildninger af Kalkmalerier 
i danske Kirker, Kbh. 1895 s. 98, pl. XII : 7. 21 Den første er avbildet i B. Thordeman: 
Stridsdrakten s. 105, fig. 16, der bildeunderskriften ved en inkurie er blitt misvisende. 
Homborgasji:i-jemhatten er offentliggjort i Fornvannen 1920. Tillvaxt s. 4, fig. 13. 

22 Flateyarbok (Codex Flateyensis) with an Introduction by Finnur J onsson, Corpus 
Codicum Islandicorum Medii Aevi I, spalte 584 øverst. 23 Nationalmuseet. Vei
ledninger. Middelalder og Nyere Tid til 1750, Kbh. 1938, sml. A. Demmin: Die 
Kriegswaffen in ihrer historischen Entwickelung, Leipz. 1869 s. 282f., fig. 83. 24 Thorde-
man: Stridsdrakten s. 105. 25 Sverre-soga, Norrøne bokverk nr. 12-13, 3. utg., Oslo 
1941. Merknad s. VII. 26 Thordeman: Lagman.Birgers gravsten i Uppsala Dom 
kyrka, Uppl. Fornm. for. Tidsskr. 10 (1927) fig. 10. 27 Hildebrand: Sveriges Medeltid U 
s. 506, fig. 393. 28 A. Demmin: Die Kriegswaffen fig. 75, fig. 325. 29 Viollet-le-Duc: 
Dictionnaire V s. 80, fig. 9, s. 265 fig. l, s. 270 fig. 8. 30 Demmin: Die Kriegswaffen 
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s. 192f. 31 G. Demay: Le Costume au moyen age d'apres le sceaux, Paris 1880 
s. 323. 32 Fett: Malerkunst fig. s. 57, 59 og 196. 33 Om disse formene se f. eks. 
Viollet-le-Duc: Dictionnaire Vs. 267 fig. 3, s. 207 fig. 1, s. 267 fig. 4, s. 268 fig. 5, s. 271 
flg. 9, s. 481 fig. l, s. 329 fig. l, s. 358 fig. 16. Arms and Armour fig. 177. 34 Magnus
Petersen: Kalkmalerier s. 132 f., pl. XXII : 2, Hildebrand: Sveriges Medeltid U s. 858 
fig. 774, S. Rinne: Rimito kyrkas medeltida målningar, F. M. 1929 s. 26, fig. l'L 
35 H. Dihle: Zur Belagerung von Elfsborg i. J. 1502, Fornvannen 1930 s. 108ff, 
fig. 34-35. 36 V. Ga y: Glossaire archeologique du moyen age et de la renais
sance I, Paris 1888 s. 323. 37 Viollet-le-Duc: Dictionnaire V s. 266 fig. 2, Ashdown: 
Arms and Armour fig. 111, Demmin: Die Kriegswaffen fig. 114, Ashdown: l. c. fig. 112, 
158, Viollet-le-Duc: Dictionnaire V s. 23 fig. 1 bis. 38 Ashdown: Arms and Armour 
s. 317, flg. 427. 39 W. Boeheim: Handbuch s. 24 fig. 1. Formen går igjen tilbake på 
eldre forbilder som kan føres så langt tilbake som til 7. hundreår f. Kr. Se Leon 
Coutil: Casques antiques, Le Mans 1915 s. 184ff., fig. 29-37. 40 Thordeman: 
Lagman Birgers gravsten s, 32 note l, dens: Stridsdrakten s. 105. 41 Demay: Glossaire 
s. 136, Viollet-le-Duc: Dictionaire V s. 46 fig. 4his. 42 J. B. v. Heffner-Alteneck: 
Trachten, Kunstgewe:rbe und Geratschaften vom fruhen Mittelalter bis Ende des 
Achtzehnten Jahrhundertsiii pl. I: 154. 43 V. Gay: Glossaire s. 596, H. Enlart: Manuel 
d'archeologie Fran9ais HI, Paris 1916 s. 456, fig. 405, Hildebrand: Sveriges Medeltid H 
s. 506, fig. 393. 44 Fett: Malerkunst avb. s. 57. 45 Demay: Le Costume s. 138 f. 
46 Boeheim: Handbuch s. 36. 47 Thordeman: Medeltidens folkvapen s. 14. 48 Dipl. 
No:rv. I, 321, S. Grieg: Skiftet efter Eirik Bukk på Finnen, Vid. Akad. (Oslo) Avh. U. 
Hist.-Filos. Kl. 1933 nr. 6. 49 Dipl.Norv. IV, 432, sml. 433. 50 Falk: Waffenkunde 
s. 173. 51 Dipl.Norv. XVI no. 2. s. 4. 
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Sigurd Grieg 

NORRØNE HlJS 
PÅ VESTHi\VSØ'YENE 
FRA DE SENERE ABS UNDERSØKELSER 
IPL. IX- XIII 

D en gamle bygningsskikk var i høy grad avhengig av de klimatiske 
og plantegeografiske faktorer. Dette forhold har ofte vært påpekt 

i litteraturen og kanskje tydeligst av ERNST KLEIN som fremhever de 
særlige klimatiske forhold som både før og nu har gjort seg gjeldende 
på Norges Vestland, i visse deler av Jylland og på Vesthavsøyene. 
Innenfor dette område finner vi hyppige vekslinger av været og tallrike 
stormer, likesom nedbøren er meget sterk. Karakteristisk for vekstlivet 
er mangel på barskog og liten tilgang på løvtrær, blandt hvilke hårdføre, 
men krokete bjerketrær er det mest alminnelige. Det er derfor bjerken 
som sammen med jord og sten danner det viktigste byggemateriale 
og likeledes den viktigste brensel ved siden av torv. Innenfor visse 
deler av dette område som for eks. Færøyene og Island, savnes så 
godt som alt hjemlig trevirke og man er henvist til bruk av rekved 1 

eller innført tømmer, I andre deler av dette område, som f. eks. Jæren, 
Nordvest-Jylland og de østfrisiske øyene har det varmere klima gitt 
høve til utviklingen av en rikere løvskog, som dog i historisk tid er 
blitt utsatt for en slem medfart og derfor nå er så godt som forsvunnet. 

Som helhet kan dog dette område karakteriseres som et trefattig 
løvskogområde. Grensen mellom bar- og løvskogområdene dann{(r 
overalt i Europa en viktig skillelinje med hensyn til den folkelige 
bygningsskikk,2 og vi kan derfor stort sett si at hus av jord og sten, 
og i nyere tid av bindingsverk, hører hjemme i Vest-Europa, mens 
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laftebygningene opprinnelig tilhører i de store barskogsområder i 
Øst-Europa. 

Før vi går over til å behandle bygningsskikken på Vesthavsøyene 
i gammel tid, skal vi minne om at V ALTYR Gu5MUNOSON i sin bok om 
,,Privatboligen på Island i Sagatiden" (Købh. 1889) inndeler de islandske 
hus i tre grupper, henholdsvis første) annen og tredje sammenstillings
form. I den første sammenstillingsform, som ansees som den eldste, 
er alle hus anbrakt i en :rekke med gavlene mot hverandre, eller det 
er bygd en stor bygning som ved tverrvegger er inndelt i mindre hus. 
Det er med andre ord den samme grunnplan som vi kjenner så godt 
fra gårdene på Tyskebryggen i Bergen. 

I annen sammenstillingsfo.rm, er gårdenes hus anbrakt i en linje 
som i første, men bak den ene rekke hus, er anbrakt et eller to andre. 
Denne form er ikke lenger i bruk på Island, men typen har vært kjent 
i eldre tid, hvilket ennu kan sees av ruiner av gårder fra 1300-å:rene. 

Den tredje sammenstillingsform er den mest fulkomne av de tre, 
og utviklingen har i den nådd siU høydepunkt. Men mens det ved 
de to første former gjerne er to ganger som fører inn til huset, er det 
her oftest bare en) og husene er anbrakt på begge sider av gangen, 
det ene bakenfor det annet. Denne form er ganske sikkert den yngste. 
Likesom i Norge, har man på Island flere hus på hver gård, som hvert 
er til sitt bestemte bruk: Stofa, skali, eldhus, bur, forstofa, og forskali 
og :i den senere tid bygdes også uthus sammen med de øvrige. Bare 
smien ble på grunn av brannfaren gjeme stående alene. 

I 

En gammel norsk hustype møter vi i de såkalte Black Houses 
på Hebriderne som i det ytre minner meget om de gamle norske 
jemaldershus fra Vest-Norge, men som i konstruktiv henseende adskiller 
seg fra disse derved at taket ikke har hvilt på frittstående stolper, 
men på sperrer som hviler på veggene og er anbrakt i kryss i gavlen. 
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Fig. 1. Plan og opbygning av et typisk "Black House" på Skye, 
Hebriderne. (Etter CuRWEN). 
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Det eksisterer en fyldig litteratur om disse hus, især fra eldre tid, 
men vi henter våre opplysninger om dem fra en avhandling av 
CECIL CuRVEN fra 1938.3 

Betegnelsen "black house" er en oversettelse av det gæliske tigh 
dubhy og er knyttet til de primitive annlegg som ennu kan sees i stort 
antaH på øya Lewis og mange andre steder på Hebriderne, omenn ikke 
i den opprinnelige form (pl. IX 1-2). Fra først av hadde disse hus hverken 
vinduer eller ildsteder, men bare en åre til torv midt på gulvet, og 
røken måtte oftest finne sitt avtrekk gjennom døren eller gjennom en 
ljore i taket. Foruten ljoren, fantes det gjerne en særskilt lysåpning i 

taket som nå oftest er utstyrt med glass. Adskillige av "black houses" 
er i tidens løp blitt underkastet forandringer hvorved det er blitt satt 
inn vinduer i veggene, likesom ildstedet er blitt flyttet inntil en ny 
skillevegg eller til en av gavlene. Black houses har som :regel en 
avlang grunnplan. De kan være fra 30-60 fot lange og omkring 
20 fot brede. Veggene, som i alminnelighet når en høyde av 6 fot, er 
bygd av tørr kampesten uten kalle De er dobbelte og mellom
rommet er utfylt med torv eller småsten for å gjøre dem tette og 

husene lune (fig. 1.) Veggene kan ha en tykkelse av fem fot ved basis, 
men avtar i tykkelse oppetter, slik at de bare er 3 1/2 fot tykke øverst. 
Ved de gamle hus er hjørnene avrundet utvendig og stenene er rå 
kampesten, ved de nyere anlegg, er hjørnene ofte rettlinjet og stenen 
tilhugget. Taket bæres av kryssvis anbrakte spe:r:rer som øverst holdes 
sammen ved en trenagle. Sperrene er laget av grener eller av et annet 
erholdelig trestykke, og de hviler gjerne på veggenes indre mur, slik 
at den ytre mur ligger fritt. Taktekningen består av halm eller strå 
som er lagt løst på og som holdes i stilling ved hjelp av tauger flettet 

av lyng i hvis nedre ende det er festet store sten for å hindre at taket 
blåser bort i vinterstormene. Av samme grunn er taket avvalmet ved 
gavlene slik at det ikke finnes noen fremspring som vinnen kan få tak 
i (pL IX 2). Endelig e:r også takryggen avvalmet. I våre dager er disse 
"lyngtauger" oftest blitt erstattet med fiskegarn eller je:rnnetting. 
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Husets indre er :i alminnelighet delt i to eller tre rom ved hjelp 

av simple trevegger. I den ene ende av huset finnes gjerne fjøset, 

gjennom hvilket inngangen stuen fører. Døråpningen omfatter oftest 

veggens hele høyde og er hyppig utstyrt med en tynn, flat sten som 
ha:r tjent som dørkarm. Oftest er døren anbrakt i en av husets lang

sider, nær den ene gavl. Fra fjøset fører en åpning i tverveggen inn 

til den egentlige stue med ildstedet i midten og kjelen hengende ove.ro 
Etter gammel skikk, som også stemmer vel med primitive folks sedvaner, 

må varmen ikke noensinde få lov til å slokne. Den dekkes til med 

to:rvaske om kvellen og holdes tilstrekkelig vedlike til å kunne blusse 

opp om morgenen. Hvis ilden slokner, anses det for et ulykkestegn. 
Som følge av de dårlige avtrekksforhold, blir både taksperrer og strå 

dekket av et fastsittende sotlag, som hver gang taket blir fornyet, blir 
omhyggelig oppsamlet og brukt til gjødsel. Taket blir tatt av en gang 

årlig for å settes i stand. Langs stuens vegger e:r anbrakt kister, 
langbenker, et skap servise og en rokk, alt forholdsvis gamle og 

elegante møbler. Husets sove:rum består av et avdelt parti i den ene 

ende hvori det i to nisjer er anbrakt to brede tresengere Hver seng 

er omtrent 5 fot bred og 5 eller 6 fot lang. Nu til dags er disse små 

sovebåser opplyst ved hjelp av glassglugger som er anbrakt i den 

lavereliggende del av huset.4 Slik som det her er beskrevet, ser de 

enkelte Hebriderhus ut, og leseren vil snart ha oppdaget at vi her 

står overfor en hustype som er beslektet med GuoMuN5SONS første 
sammenstillingsform. 

En mer komplisert type av "black houses" finner vi på Lewis, 

særlig på denne øys vestkyst hvorfra vi avbilder noen eksempler fra 
landsbyen Arnol (pL I, 2). Disse hus ble første gang beskrevet av 
kaptein TnoMAs i 1867. Selve husenes byggemåte er den samme som 

ved den ovenfor beskrevne type, men disse gårdsanlegg består av to 
eller fire bygninger av ulike lengde som er anbrakt bak hverandre, 

altså i overensstemmelse med Gu5MUN5SONS tredje sammenstillingsform 
(sl. fig. 2 a og b). 
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Fig. 2 a. Plan og tverrsnitt av et typisk "Black House" 
på Lewis, Hebriderne. Dette hus er bygd i overens
stemmelse med Gu8MuN8SoNs tredje sammenstil-

lingsform. (Etter CuRWEN). 

Vi finner her flere av
lange bygninger av ulike 
lengde som ligger parallelt 
i forhold til hverandre, slik 
at de lange skillevegger er 
felles, mens hvert hus dog 
er dekket av et særskilt 
tak. Når regnet strømmer 
ned fm de to tilstøtende tak, 
trenger vannet ned i grun
nen gjennom de tykke 
vegger uten at det gjøres 
noe forsøk på å få vannet 
bort ved hjelp av takrenneL 
Det ser imidlertid ikke ut 

at denne fuktighet har 
genert beboerne av disse 
hus, da luften alltid ble holdt 
varm og tørr av den stadig 
brennende åreild. 

CuRWEN fremhever at 
når husene på denne måte 
er sammensatt av tre pa
rallelt løpende bygninger, 
er den midterste i alminne~ 
lighet den lengste, bredeste 

og høyeste og denne inneholder husets hovedrom, mens de to andre 
hus gjerne består av et bislag (eller forrom) og et fjøs. I bislaget finner 
en ofte anbrakt en håndkvern på et veggfast bord ved inngangens ene 
side og et avdelt rom til oppstalling av en hest, på den annen side. Det 
største rom kan innvendig være fra 30-50 fot langt og 12-14 fot bredL 
Da kaptein THOMAS besøkte disse hus i 1867, bestod hovedrommene i 
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alminnelighet av to deler som bare var adskilt 

fra hverandre ved et trappetrinn, men ikke ved 

noen slags skillevegg. Rommets største del 
dannet et fjøs, mens den minste del av rommet 

tjente som bolig for familien og var utstyrt med 

det sedvanlige ildsted midt på gulvet. Der hvor 

disse hus gjeme lå med lengdeaksen rektangu~ 

lært etter bakkens fall, ble det i alminnelighet 

et betraktelig fall i grunnplanen fra bygningens 

øvre til dens nedre ende. Av den grunn ble 

fjøset alltid anbrakt i bygningens nedre ende slik 

at gjødselen ikke direkte gen erte husets beboere. 

For ytterligere å sikre beboelsesrommet mot 

i 

e 

b 
Fig. 2 b. Plan av et islandsk 

gårdsanlegg av tredje 
sammenstillingsform. 
(Etter Gu&MuN6soN). 

urenslighet fra fjøset, lå dettes gulv gjeme et trinn høyere enn fjøsets. 

Dyrene ble oftest tjoret rundt fjøsets vegger, og da gulvet kun ble ren

gjort en gang om året, medførte opphopningen av gjødsel at dette, en 

større del av året, tross de ovenfor nevnte foranstaltninger, allikevel 
kom til å ligge over stuens plan. Adgangen til stuen måtte derfor gå 

gjennom fjøset, da man ellers hadde vært nødt til å trekke dyrene ut og 

inn gjennom stuen. I fjøsets gavl var del: ved disse gamle hus en 6-7 fot 

bred åpning fylt med en voll av torv som det var lett å fjeme når fjøs

gulvet en gang om året ble renset for gjødsel og kreaturene sloppet ut. 

THOMAS har gitt følgende beskrivelse av stuen i et hus av denne 

type slik som den så ut i 1867: 

"Utvendig er intet synlig :røkfang eller vindu, men begge disse 
formål er tilgodesett ved hjelp av to huller som er omtrent en fot i 
tverrsnitt ved takets nedre del. Denne skikk skyldes ønsket om å 
beholde røken slik at den fyller og metter takhvelvingen. Selv når solen 
skinner klart, synes disse hus å være helt mørke inntil ens øyne har 
vennet seg til det svake lys innvendig. Ilden som aldri slokkes, finnes 
midt på gulvet. Ved ildstedets høyre side er en benk av tre, sten 
eller torv på hvilken mannfolkene sitter, på den motsatte side utfører 
kvinnene sitt husarbeid. Border og stoler er nesten ukjent, men til 
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gjengjeld er det øyensynlig moderne med senger og en skjenk Jeg er 
ikke sikker på når dette inventar ble innført, men det kan neppe være 
særlig lenge siden, da treverk er sjeldent. Bak skjenken er kalvenes 
særlige oppholdssted fordi det er nær varmen, og om vinteren tjores 
kuene langs veggene. En dør likeoverfor inngangsdøren fører inn til fjøset 
som i alminnelighet tjener til sovested for den oppvoksende ungdom. ''7 

Opprinnelig var det skikk og bruk at kuene alltid skulle se ilden, 

men mot denne direkte forbindelse mellom fjøs og stue, har det britiske 

helsedepartement nedlagt forbud, slik at disse to rom nu som oftest 

er adskilt ved en skillevegg av tre. 

Den såkalte crub, eller innbygde seng, svarende til gammelnorsk 

lokhvilur, var alt på kaptein THoMAS tid gått av bruk, men han traff 

da folk som kunne huske hvordan den hadde sett ut. Sengen vm· 

gjeme anbrakt i en nisje i veggen som var anbrakt to fot over gulvets 

overflate. Ved munningen kunne den være 2 1/z fot og 3 fot høy 

og den strakte seg gjerne 5 eller 5 fot inn i veggen og var tekket 

med heller. Den som skulle sove i en slik seng lå gjeme med hodet 

mot nisjens åpning og benene inn mot veggen, 

I de eldste husene på Lewis som kaptein THOMAS besøkte, var 

i alminnelighet en slik innebygd seng i veggen like overfor ildstedet, 

og der hvor der var en på hver side av ildstedet, syntes man at huset 

var særlig godt utstyrt,8 Slike lokhvilur kjennes ikke bare fra Hebri

derne, men også fra Shetland og Orknøyene.9 I våre dager brukes 

det på Hebriderne oftest kasse-senger, som er av ganske rått arbeide, 

og som snarest må oppfattes som etterligninger av tidligere tiders 

himmelsenger. Slike senger er jo utvilsomt ganske praktiske i de sotete 

Hebriderhus hvor svarte drypp fra taket (i det vindusløse rom) forteller 

oss når det regner utenfor. Den hustype vi her står over for, med 

menneskebolig i den ene enden av huset og rom for husdyrene i den 

annen ende, er meget gammel og kjennes bl. a. fra vest-norske jern

alderhus.10 Som påvist av AAGE RousSELL, må Hebriderhuset utvilsomt 

oppfattes som en etterligning av de vest-norske jernalderhus, og det 

må forutsettes at selve typen er innført på øyene av nordmennene. 
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De gamle keltiske hus hadde nemlig en ganske annen form. Det er 

dog den viktige konstruktive forskjell at Hebriderhusenes tak bæres 

av sperrer, mens de gamle vest-norske husene har åstak båret oppe 

av frittstående stolper. 

RousSELL fremhever at sperretaket slik som vi finner det 

Hebriderne er en meget brukbar konstruksjon nettopp der.. Denne 

bygningsform synes å ha vært alminnelig på Island i den senere del 

av sagatiden. 

All ting tyder på at vi her har for oss en vestnordisk hustype 

som er blitt innført på de treløse Hebrider nettopp fordi bygningsformen 

passet så godt til øyenes klimatiske vilkår. Dengang THOMAS besøkte 

Hebriderhusene brukte man ennu mangesteds stråmatter eller kuhuder 

som dør. Dette er i virkeligheten den mest primitive som kjennes. 

Slike dører nevnes i danske folkeviser, men de har utvilsomt vært i 

bruk langt tidligere. I det danske jernaldershus ved Ginderup i Jylland 

ble det funnet en stråmatte, som meget vel kan ha tjent som dør. 

Stort sett er disse hus av nordisk opprinnelse selv om det kan være 

enkelte trekk som f. eks. sengenisjene i veggene og de enkle hvelv· 

konstruksjoner som kan være overført fra de keltiske hus, oppført av 

øyenes eldste beboere. Ved Hebriderhusene står vi i virkeligheten 

over for to hustyper, hvorav den enkle enlengede bygning (GuoMUNCiSONS 

første sammenstillingsform) går tilbake på vestnorske jernalderhus, 

mens det mere kompliserte ganghus av tredje sammenstillingsform i 

virkeligheten viser slektskap med islandske og grønlandske hus fra 
middelalderen" Dog må vi være oppmerksom på at kombinasjonen av 

våningshus og fjøs ikke treffes over hele det norrøne område, men 

hittil bare kjennes fra Vest-Norge, Hebriderne, Orknøyene og Shetland, 

mens vi på Island og Grønland gjerne finner beboelseshus og fjøs i 
særskilte bygninger. 11 For oss har Hebriderhusene størst interesse 

derved at de bortsett fra enkelte detaljer ved takkonstruksjonen gir 

oss et begrep om hvordan de norske jernalderhus så ut dengang de 

var i bruk (se pL IX fig. 1-2). 
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Det primitive jordbruk som ennu drives på Hebriderne, stiller ikke 

store krav til uthusbygninger, særlig fordi avlingene på marker og åkre 

er små. Av spesiell interesse er dog en liten bygning "the kiln" der 

som navnet sier rommer en tørkeovn for korn. Denne ligger på grunn 

av brannfaren et stykke fra våningshuset og ser ut som de øvrige hus 

bare med den forskjell at den er liten og lav. Like innenfor døren 

finner vi et ildsted fra hvilket en overdekket kanal av murværk fører 

frem langs veggen til et 70 cm høyt stillas i rommets annen ende. 

Varmekanalen avsluttes i bunnen av en kjellignende fordypning. 

Kjelen er dekket med stokker og strå og oppå disse plaseres så de 

avrevne aks. Når ilden er tendt, trenger varmen frem til kornet og 

finner siden sin vei ut, hva enten det nu er hull i taket eller ikke. 

Treskningen foregår deretter like utenfor korntørkehuset.l2 

n 
I 1937 og 1938 foretok museumsdirektør A. O. CuRLE utgravninger 

på det gamle vikingesete Freswiclc i Caithness, som omtales i Orkn

eyinga Saga (fig. 3). CuRLE inndeler husene der i tre grupper, og vi 

skal her i all korthet referere resultatene av hans undersøkelser.!3 

Gruppe A består av fem hustufter. 

Hus I var avlangt og hadde en lengde av 30 fot, og en bredde av 

14 fot. Der hvor veggene var best bevart, hadde de en høyde av 

2-3 fot. Huset var bygd av sten og jord, og døren var anbragt i 

nordre langside omtrent 11 fot fra vestre ende. Dens bredde var 3 fot. 

I husets østre ende fantes en liten rektangulær oppbygning som var 

to fot høy. Husets gulv var brolagt med svære heller som lå i to 

tydelige markerte rekker med brolegning på begge sider (fig. 3). Den 

nordre av disse hellerekker dekket over en grøft. V ed nærmere 

undersøkelse viste det seg at konstruksjonen i vestre ende i virkelig

heten var rester av et kammer hvis vegger i tidens løp var falt ned. 

Dette rom var omtrent 5 x 4 fot med inngang fra syd. Kammerets 
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Fig. 3. Plan av de undersøkte hustufter på Freswick i Caithness. (Etter CuRLE.) 

gulv var praktisk talt brolagt undtagen på et enkelt sted hvor 
det fantes et ildsted fylt med brente sten, blant hvilke det lå 
torvaske. Det viste seg senere at den nevnte renne førte inn i dette 
rom. Det hele avslørte seg ved nærmere undersøkelse som en badstue) 
og ved dennes nordre vegg var anbrakt et lite rom. Vi står altså her 
overfor rester av et gammelnorsk bad, som har vært brukt på den 
måte som kjennes både fra Norge og Finnland. En lignende badstue 
er som bekjent funnet på Grønland ved de danske utgravninger. Det 
viste seg ved nærmere undersøkelse at badstuen på Freswick er et 
sekundært anlegg som sannsynligvis skriver seg fra middelalderen da 
det der ble funnet rester av middelaldersk lertøy. 14 

Som det fremgår av planen (fig. 3), lå et annet hus (nr. Il) like ved 
foregående, som var adskilt fra dette ved en felles vegg som samtidig 
dannet badstuens bakre vegg. Dette hus var 30 fot langt og 11-12 

fot bredt. Veggene på langsidene og i østre ende var meget sterkt 
skadet. Den felles gavl mot vest hadde opprinnelig vært gjennombrott 
av en dør, og ved veggenes søndre ende var det en nisje. Veggen 
var her bygd av flate stener. Gulvet bestod nu av møddingsrester og 
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opprenskingen av dette, ble det ikke gjort noe funn.. Det ble 

funnet spor etter at det hadde vært gjort opp ild her og der, men det 

fremkom ikke noe sentralt liggende ildsted. Under gulvet fantes 

rester av en eldre bygning som imidlertid var meget ødelagt. Den 
eneste gjenstand som fremkom i dette hus, var overliggeren til en 

håndkvem. Nær hus I's syd-vestre hjørne lå en del bygningsrester 
som var i en meget ødelagt tilstand (nr. III på planen fig. 3). Det 

kunne nu skjelnes to rom som var forbundet ved en dør i en felles 
tver.rvegg. Disse hadde tydeligvis tjent som smie med et tilstøtende 
verksted. Det østligste rom hvis vegger var meget tarvelig bygd 

målte ca. 12 fot i lengde, mens bredden varierte mellom 11 og 

12 fot. Gulvet var dekket av fire heller og hadde sitt høyeste punkt 
på midten. I gulvet fantes rester av et ildsted som dog antas å være 

sekundært. Den eneste gjenstand som fantes i dette hus var rester 

av et spinnehjul av ben. Skilleveggen mellom de to hus var bygd av 

tynne flate sten og stod ennu i en høyde av litt over en fot. Dørens 

åpning var to fot bred og den førte inn til et brolagt parti i østre 
ende av det annet :rom. Dette roms vestre vegg og nesten hele søndre 

vegg var blitt fjernet, og rommets dimensjoner kunne derfor ikke 
bestemmes nøyaktig. Men der hvor veggene var bevart, kunne det 

konstateres at bredden hadde vært 13 fot og husets lengde antas å 
ha vært omkring 21 fot. Den søndre vegg bestod ennu av fire-fem 
rekker av sten og hadde en høyde av 1 fot og 9 tommer. 

Inne i smien fantes en stor åre som var 10 fot lang og 8 fot bred. 

Den var nu dekket av et tykt lag av torvaske. Ildstedet var på tre 

sider begrenset av en innfatning av sten, og ved døren var gulvet 

brolagt. Det synes ikke bare å ha vært brukt til smiearbeide, 

men også til matlagning, da det der fantes adskillig kjøkkenavfalL 

Når en ser boJCt fra det areal som inntas av ildstedet, kan det 

neppe være tvil om at vi her står over for gårdens smie. Det ble 

nemlig funnet store mengder av slaggklumper - tydeligvis rester av 
my:rjern hvorav jernet var blitt dårlig utsmeltet. Derimot fantes det 
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intet spor av blester likesom det heller ikke ble funnet slagg i torvasken. 

Av oldsaker fremkom seks bryner og en nål av bronse med rektangulært 

hode (CuRI.E pl. L, 7) muligens fra vikingetiden. Ennvidere fantes halvdelen 

av. en langkam med horisontale linjer, ganske sikkert fra middelalderen 

og endelig en liten flat fingerring av bronse med tilspissede ender. 

Hertil kommer en del småsaker som ikke kan tidfestes. 

Nord for hus Il og i øst-vestlig retning lå :restene av hus IV. Det 

lå ca. 23 fot fra foregående. Det er av en noe annen form enn de 

tidligere beskrevne, men må være oppført omtrent samtidig med disse. 

De to dører i nordre vegg var nu sperret, men disse tyder på at huset 

engang har dannet et ledd i et større kompleks eller en rekke av 

bygninger som opprinnelig har strakt seg nordover. 

Hus IV (fig. 3) målte innvendig 29 fot i lengden og noe over 12 
fot i bredden, dog således at bredden avtok ved vestre ende. V eggene 

som alle synes å skrive seg f:ra samme periode, var 2 fot 6 tommer 

brede undtagen ved østre gavl hvor bredden var 3 fot 3 tommer. I østre 
langvegg var det en dør som var 3 fot bred, mens det i nordre gavl 

var to dører som nu va:r fyllt igjen. 

Foran inngangen var anbrakt et utbygg slik som det ofte har vært 

tilfelle ved hus fra vikingetiden. Av dette var det nu bare grunnmuren 

igjen. Opprinnelig hadde dette utbygg tjent som vern mot den vold

somme vinn fra nordostkysten - og det har altså nærmest hatt 

karakteren av en vegg eller skjerm. Mellom denne og døren var det 

blitt bygd en passasje som førte frem til hoveddøren - denne var 
to fot vid og var anbrakt like utenfor bygningens sydøst:re hjørne. 

I midten av passasjen fantes et b:rolagt parti som var 12 fot bredt og 

5 fot langt. Forann inngangen lå det et massivt dØI·trinn bestående av 

en helle som var satt på kant. 

Inne i huset, i dets midtakse og noe øst fo:r sentrum, lå et ildsted 

- tydeligvis langilden - som var 12 fot lang og 6 fot bred. Opp

rinnelig hadde dette vært omgitt av en innfatning av sten, men nu 

var alle stenene fjernet. Fra kanten av nordveggen og langsmed åren 
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stakk det opp adskillig sten som tydeligvis hadde dannet støttepunkter 

for en benk I det sydvestre hjørne, til venstre for inngangen var et 
avlangt område 5 x 4 fot som var omgitt av en stensetning. På dette 

sted har det åpenbart stått en seng som har vært anbrakt på en platform 
(CuRLE pl. XLIII, 2). Et lignende arrangement kjennes fra et vikinge
tidshus ved Jarlshof på Shetland.l5 

Av oldsaker fra denne hustuft kan nevnes et fragment av en 
bronsekjel, en jemkniv, en krok, et bryne, en overligger til en kvern

sten og en del bensaker - deriblandt ilere spinnehjuL 

Ved husets nordre vegg fantes rester av en smal fold av den slags 

som man pleier å drive husdyrene inn når de skal melkes.l6 Nordøst 

for hus I og omtrent rett øst for hus IV ved V på planen, fantes et 
inngjerdet område som etter all sannsynlighet utgjør rester av grunn

muren til et naust eller en båtstø hvori båtene kunne trekkes opp 
om høsten. Som planen (fig. 3) viser har naustet nærmest hatt u-formet 
konstruksjon slik at den bakre vegg i hus I-Il dannet den søndre 

vegg i naustet. I denne bygning fantes rester av et par lerkar av 

grovt gods - et kokekar og skår av et smalt beger. 

Gjennom vitnesbyrd i Orknøyinga saga er det godtgjort at det har 

vært en vikingegård på Freswick alt i 1000-å:rene. Samtidig viser fun

nene at det ennu har bodd folk på stedet i 1200-årene. Blandt lerkar
skårene er det nemlig lykkes CuRLE å påvise et skår av et kar av 

samme form som ett som kjennes fra Raleigh Castle. Dette slott ble 
ubebodd noen tid før 1277. Blandt de øvrige middelaldersaker fra 

Freswick var det ingen som er yngre. Direktør CuRLE antar derfor 

at Freswick er blitt forlatt av nordmennene en gang mellom 1250 og 
1270, og så melder året 126-i seg så å si av seg selv. I dette år, 

altså året etter slaget ved Largs, sendte Alexander HI en hær til 
Caithness for å inndrive en bot fra befolkningen fordi den hadde under
kastet seg kong Haakon det foregående år. 17 Hæren ble stående i 

Caithness til om høsten og dro bort sjøveien med de skatter den hadde 
samlet, hvorav dog adskillig gikk tapt på sjøferden. Det er en rimelig 
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slutning at grunnen til at nordmennene ble drevet fra Freswick av 
Alexanders folk må ligge i at de som sjøfolk var bedre i stand til 
å yde den norske konge støtte enn andre. 

CuRLE fremhever at de undersøkte bygninger på Freswick kan deles 
i tre grupper etter deres relative dybde under terrengets overflate. 

Husene i gruppe A består som vi har sett av to avlange bygninger 
som opprinnelig har tjent som våningshus, men som i sitt siste stadium 
hadde gitt plass for en badstue eller likefrem var blitt ubebodd eller 
brukt til lagerrum, smie o. s. v. 

Gruppen synes å være en del av et samlet annlegg omkring en 
gård, ikke et kompleks (eller passasjehus) slik som det kjennes fra 
Grønland. Vi finner her badet og smien i anleggets søndre fløy -
muligens har man tenkt på å isolere disse bygninger på grunn av brann
faren, men i så fall med lite hell. Uthusbygninger som staller, fjøs 
og låve er ikke representert ved dette anlegg med mindre noen av 
tilbygningene til de større hus skulle kunne oppfattes som slike. 

I detaljene stemmer våningshuset dårlig overens med det typiske 
vikingehus som ble avdekket på Jarlshof på Shetland i 1934 (se neden
for) eller det nedenfor beskrevne hus i gruppe B. Det fantes således 
intet spor av pall til benker langs veggene og heller ikke ble det funnet 
gruver til kjøkkenavfall og aske i gulvet. Alt det avfall som fantes 
på gulvet tyder på at beboerne har levet under forholdsvis smussige 
forhold i all fall under den siste bosetnin~speriode. 

Av husene til gruppe B vil vi her bare omtale hus VI (fig. 3 og pl. X, 2). 
Det bestod av et våningshus og en liten tilbygning ved østre gavl. 
Våningshuset lå i retningen øst-vest. Langs søndre langvegg fantes 
:rester av en eldre bygning, og langs dennes ene langside var vårt 
hus oppført. 

Denne langvegg var 56 fot lang, og i nærheten av husets vestre 
gavl ble det funnet spor av en igjenmurt dør som hadde hat en bredde 
av fem fot. Det viste seg tydelig ved undersøkelsen at det til opp
førelsen av det siste hus va:r nyttet sten fra en eldre bygning. 
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Huset var omgitt av vegger hvis gjennomsnittlige tykkelse var 
omkring 3 fot, og at høyden på de best bevarte steder nu var omkring 
3 fot, mens den andre steder var mindre. Innvendig hadde huset en 
lengde av 36 fot og 6 tommer mens bredden i vestre ende var 13 fot 
og i østre ende 12 fot. Inngangen hadde vært anbrakt gjennom en 
nyanlagt dør like vest for den igjenmurte. Apningen var 3 fot vid. 
Tvers over åpningen lå en svær, flat helle som dørtrinn, og bak denne 
fantes en hroleggning av grove rullesten. På innsiden av denne var 
det et dø:rtrinn som førte ned til gulvhøyde. Også foran døren, på 
utsiden av huset, fantes det broleggning slik som det ofte treffes ved 
våre norske hus fra folkevandringstiden. 

Gulvet, særlig i østre ende, var dekket av et lag av alskens av~ 
fall fra husholdningen blandt hvilket floskjell var meget dominerende. 
Av oldsaker fantes det her bare noen få skår av lerkar til kokning. 

Midt på gulvet i 10 fots avstand fra østre og 15 fot fra vestre gavl 
lå husets åre. Denne var 12 fot lang mens bredden va:r litt over 8 fot. 
Der fantes rester av en innfatning av sten som ennu stod på plass. 
Oppå åren lå det et lag av torvaske som representerte to forskjellige 
bosetningslag, de var nemlig adskilt av et lag sand.. Ved nordre vegg 
kunde det spores rester av underlaget til en palL Disse kunne sees 
derved at sanden på dette sted var ganske ren. Dette skyldtes tydeligvis 

at den gjennom lengere tid hadde vært dekket av trerester, muligvis 
:rør eller lyng. Sanden var på dette sted ganske forskjellig fra den 
øvrige sand i gulvet som var oppblandet med jmd og avfall i ganske 
stor dybde. 

Nær vestre gavl fantes to flate stene:r som muligvis må forklares 
som rester av steninnfatning som hadde vært anbrakt langs hele pallen 
i lengderetningen. Langs søndre langside fantes det rester av en 
lignende stensetning i en lengde av 6 fot (pl. X, 2). 18 Rester av en 
tilsvarende pall med stensetning e:r også funnet ved J arlshof. 19 

Av særlig interesse e:r en platfonn som CuRLE fant mellom åren 
og husets vestre gavl og som han oppfatter som underlag for et høysete. 
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På nord- og sydsiden av denne platfonn fantes to stolpehuller som 
etter CuRLES mening må forklares som spor etter høysetestolpenm 
I denne forbindelse må det også nevnes at det langs husets nordre 
og søndre langvegg ble funnet en rekke stolpehuller etter trestolper 
som hadde båret taket. Likesom ved våre norske jernaldershus hadde 
disse stolper vært anbrakt med noenlunde like stor innbyrdes avstand. 
De fleste av stolpehullene på sydveggen var plasert nærmere veggen 
enn på den motsatte side, men denne uregelmessighet har neppe hatt 
noen særlig betydning. På nordsiden, omtrent 12 fot fra vestre vegg 
og like i kanten av pallen, fantes reRter av en kokegruve, eller en 
primitiv ovn. Den var nu meget ødelagt og bare få av de stener som 

hadde dannet sidene var tilbake, Gruvens opprinnelige anvendelse 
fremgikk tydelig av det forhold at den nu var fylt med adskillig brente 
sten, CuRLE antar at det her har vært stekt ved hjelp av opphetede 
sten i bunnen av gruven. På disse ble matvarene anbrakt innpakket 
i blader, hvoretter det ble lagt gresstorv og varme sten over for å 
holde på varmen. 

V ed bygningens søndre vegg omtrent 5 fot fra østre vegg, fantes eri 
annen stenforet gruve. I denne ble dog ikke funnet aske eller brente 
sten, men adskillige skår av et kokekar av ler vitnet om gruvens 
opprinnelige bruk 

I husets sydvestre hjørne fremkom rester av en oppbygning bestå
ende av fire flate sten, som man antok hadde dannet underlag for et 
sengested. I en avstand av vel 7 fot fra husets vestre vegg fantes en 
hårdstampet platform av torvaske og lere som likeledes antokes å være 
underlag for et sengested. Midt i vestre gavl fantes en åpning i muren 
som var flankert av to store sten. Gjennom denne åpning utmunnet 
en stensatt grøft hvis indre avslutning lå ved årens veste ende.20 

Grøftens bredde hadde vært omkring en fot og dybden 5-5 tommer. 
Ved undersøkelse av det avfall som fylte husets østre hjørne og som 
likeledes strakte seg oppover mot nordveggen, fantes nesten ingen 
oldsaker med undtagelse av et beslag av bronse. 
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I gulvplanet fantes en fragment av en dobbeltkam av ben (CuRLE 
pL XL VII, 3), som snarest er fra tidlig middelalder, fragmenter av flere 
bryner, to spinnehjul av ben, to gjennombrudte dyreben og en syl 
av ben. Ennvidere fremkom det bl. a. en kniv av jern, tre små stykker av 
tinnbronse og en overligger til en kvernsten. Som det sees av planen 
var det bare noen ubestemmelige husrester som fantes nordvest for 
hus VI Det hele var meget defekt og så nærmest ut som rester av 
et åpent skjul. Det ble bl. a. funnet to rekker av store rullesten som 
sprang frem fra vestre vegg i hus VI og som omsluttet et brolagt :rom 
ca. 7 x 3 fot. Litt lenger nord var det spor av noen vegger som dog 
ikke kan bestemmes nærmere (se planen fig. 3). Her var det også 
rester av en muret grøft. Av særlig interesse ved hus VI er det at 
blandt avfallet fantes halvdelen av en keltisk ringspenne av bronse 
(pl. XIII, 2) av typisk vikingetids form. 

Endelig kan nevnes at det i en avfallsdynge i nærheten av hus VI 
ble funnet skinnene til futteralet til en langkam av ben prydet med 
innstemplede punktcirkler. Også den er av vikingetidsform, omenn 
lignende også kjennes fra middelalderen (pL XIII, 1). 

Husene i gruppe C lå dypere enn i gruppe Bog er derfor muligvis 

eldre enn den siste. De lå i østre ende av dalsøkket i retningen 
nord-syd og bestod av en gruppe meget ødelagte bygninger, som 
derfra strakte seg nordover under en høy sandbakke. Det sees av 
planen at veggene hadde vært tykkere enn i de senere bygninger, idet 
de målte inntil 4 fot tvers over. De var ifølge CuRLE bygget på 
karakteristisk vikingetidsmåte, nemlig med en kjerne av jord omgitt 
av en mur på hver side. 

Ved et punkt i vestre vegg fantes et kranium av en liten hval.22 

På kirkegården på Gardar på Grønland er det ved dr. PouL NøRLUNDS 
undersøkelser funnet hvalross-skaller, hvilket synes å stå i forbindelse 
med en slags fangstmagi.23 Muligvis har noe lignende vært tilfelle her. 

Under denne bygning fantes rester av eldre hus hvis vegger hadde 
bestått av risfletting tettet med lerklining. Rester av brent lerklining 
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mellom den senere vegg og det opprinnelige fundament av lere viste 

at huset var blitt ødelagt ved en brann. En undersøkelse av kvistene 

viste at disse hadde vært av piL 

Den sydligste av de bygninger som det nu var bevart rester av, 

bestod av et rom som var 18 x 14 fot og som sannsynligvis hadde 

vært en låve. I vestre langvegg fantes en 3 fot bred dør som var 

utstyrt med brolegging. Rommets nordre del avsluttedes av en skille

vegg gjennom hvilken en lav døråpning som senere er blitt lukket, 
hadde ført inn til det tilstøtende rom. Gulvet bestod av en blanding 

av lere og torvaske som var hårdstampet. Det ble imidlertid ikke 

funnet noen åre eller andre karakteristiske spor av bebyggelse. I det 

sydøstre hjørne fantes rester av en tørkeovn til korn eller fOr. Av

runningen av det hjørne hvori ovnen fantes viste på alle måter at 

denne var en del av den opprinnelige bygning. Ovnen sees på foto

grafiet hos CuRLE pl. XL V, 2, som det fremgår av dette er det et ytterst 

primitivt anlegg. 

I "fjøsets" sydvestre hjørne, like over for røkfangets munning 
fremkom et lite rektangulært basseng dannet av svære sten som 

var plassert mot de to vegger. Det var brolagt i bunnen og 
veggene var kittet med lere slik at det kunne inneholde vann. 

I det motsatte eller no:rdvestre hjørne var det en nedsenket basseng

lignende fordypning i gulvet hvis tverrmål var omkring 2 fot. -

Denne var fylt med kjøkkenavfall, men lerkliningen var uten spor 

etter varme. 
Nord for skilleveggen var bygningen meget ødelagt. Den vestre 

langvegg kunne dog ennu spores i en lengde av 36 fot fra tverrveggen 

ved hjelp av en rekke store rullesten. Av østveggen var bare et 

kortere parti bevart. I en avstand av 12 fot 6 tommer f:ra den gjenmurte 

dør var det anbrakt en lav vegg som gikk et stykke inn i rommet i 
vestlig retning og som syntes å slutte ved en nmd åre. Denne må 

oppfattes som rester av en tørkeovn som opprinnelig hadde vært 

anbrakt inn mot skilleveggen. Alt hva det stod igjen av dette anlegg 
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var. en ring av flate sten som lå i en krets uten å være sammen

hengende. I denne ble det funnet skår av lerkar, en lapp av bronse 
til en kjel og en ben-nåL24 

Til slutt skal vi kaste et blikk på de oldsaker som kan bidra til 

datering av samtlige hus på Freswick. Den som måtte ønske å studere 
funnene i detalj må vi henvise til Curies fremstilling.25 Av kammene er de 

fleste fra middelalderen (CuRLE pl. XVII, 2-4) bare den ene (pl. XIII, 1) 
må etter all sannsynlighet henføres til vikingetiden. Det er ikke en 
virkelig kam, men skinnene til et futteral av ben til en langkam. Det er 

utstyrt med en firsidig plate i den ene ende med hull til opphengning. 

Skinnene er dekorert med paralelle linjer og innstemplede punkter. 

Til sammenligning kan nevnes en norsk kam med futteral fra vikinge

tiden fra Løken, Eidsvoll, Akershus,26 men denne er kortere enn vårt 

eksemplar. Kammer med futteral kjennes for øvrig også fra middel

alderen både fra Oslo, London i England og fra Sverige.27 Typen har 

altså holdt seg i bruk ned i middelalderen, og vårt eksemplar kan 

derfor ikke tidfestes sikkert til vikingetiden. En lignende kam med 
futteral er funnet ved Links of Skaill, Mainland, Orkney. Denne skriver 
seg fra et gravfunn fra tidlig vikingetid, men er i detaljene avvikende 

fra vårt eksemplar.28 Blandt bronsesakene fra denne lokalitet er den 

keltiske ringspenne (pL XUI, 2) det stykke som er av størst interesse for 

dateringen. CuRLE påviser at et praktisk talt identisk men komplett 
eksemplar foreligger fra Crog i Innverness-shire (pt XIII 3). Denne 

ringspenne er funnet sammen med en mynt slått for Cæinwulf, konge av 
Mercia 796-822, og mynten e:r datert til året 820. Vi kan altså på den 

måte slå fast at anlegget på Freswiek har vært bebodd i 800-årene. 

På den annen side viser et lerkarskår av middelaldersk karakter 

at det også har bodd folk på Freswick i middelalderen. Skåret lå ved 

hus nr. IV. Et lignende skår er. funnet i Raleigh Castle hvor boset
ningen som nevnt opphørte i annen halvdel av 1200-årene.29 
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Fig. 4. Fig. 5. 

Fig. 4. Plan av WinkseUer i Harray, Orknøyene. (Etter STORER CLOUSTON.) 
Fig. 5. Plan av Samstadir på Island. (Etter STORER CwusTON.) 

Som vi ovenfor har sett, stemmer dette vel overens med de histo

riske forhold (se ovenfor s. 122). 
De hus som er fremkommet ved CuRLES undersøkelser synes helt 

å være oppført i overensstemmelse med gammel vestnorsk bygnings
skikk, og vi har all gmnn til å anta at vi her står over for tradisjoner 
i husbygningsskikken som er overført til Vesthavsøyene fra Vest-Norge. 

Vender vi oss til Orknøyene er forholdet det at det hittil ikke er 
foretatt systematiske undersøkelser av norrøne hustufter. Derimot har 
forfatteren J. SToRER CLOUSTON utført en rekke undersøkelser av gamle 
hus som dels ennu er i bruk, dels står som ruiner. Fra disse, og fra 
undersøkelser foretatt av dr. AAGE RusSELL, henter vi de opplysninger 
om bygningsskikken som her legges frem. 

STORER CLOUSTON peker på at det er store vanskeligheter ved 
dateringen av gamle bygninger som ikke er utstyrt med årstall for 
bygningens oppførelse og som ikke kan tidfestes ved hjelp av skriftlige 
kilder (pl. X, 1). Dog gir variasjonen i byggemåten et visst bidrag til 
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en relativ kronologi. Vi blir her nødt til å se bort fra spørsmålet om 

en absolutt datering, og innskrenke oss til å gi en oversikt over 
byggemåten ved enkelte gamle Orknøyhus, som gjennom sin grunnplan 

eller byggemåte knytter seg umiddelbart til gammel norsk bygningsskikk 
Det sier seg selv at dette materiale må brukes med største varsomhet 

og at det ikke har samme kildeverdi som hustufter som er datert ved 

hjelp av jordfunne saker. 

De enetasjes hus er de mest typiske av de gamle Orknøyhus, men 
det er også dem som det er vanskeligst å datere.30 Vi skal først ta 

for oss husene på Winksetter i H array. Av de hus som ses på planen 
fig. 4 er to bygninger nedrevet, men deres grunnmurer kan spores i 

terrenget. Våningshuset bestod av et ildhus (H.) the sellar, svarende 

til gammelnorsk salr (S.) med sitt ale hurry A og the "chamer" (C.). 

Hvorvidt den store tilbygning (E.) skal oppfattes som et uthus, et 

lagerrom eller et sovehus for tjenerne er usikkert. Endelig finner vi 

fjøset (By.) vest for ildhuset. Av de to hovedrom var the sellar 
opprinnelig 32 fot lang og ildhuset 22 fot 6 tommer. Rommets bredde 
er omkring 13 fot. The sellar var altså opprinnelig et meget stort 

:rom som i nyere tid er blitt delt i to (se S på planen). Huset er 
utstyrt med en dør i søndre langvegg som fører inn til the sellar. 

En annen utgang hadde man som det ses gjennom ildhuset. Det kan 

derfor være tvilsomt om døren fra the sellar er opprinnelig, men vi 
gjenfinner den i allfall nøyaktig på samme sted i hovedbygningen 

på Samstadir på Island (fig. 5). Denne bygning, som er utgravet av 

THORSTEIN ERLINGSSON,31 viser at det er store likhetspunkter mellom de 
to hus. Begge tilhører Gu5MUNOSONS første sammenstillingsform, men 

ved det islandske hus består the sellar og ildhuset bare av ett rom, 

ellers er grunnplanen praktisk talt den samme. På Winksetter var det 

ikke bare "the sellar" som var særlig stor, men hele huset var langt 
mere storstilet anlagt enn andre gamle enetasjes hus. I ildhuset var 

det to vinduer, og der var også flere nisjer i veggene. Dette rom var 
utstyrt med to ytterdører hvorav den ene førte ut gjennom fjøset. 
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Hus C må snarest ha vært et sovehus. Det var adskilt fra hoved
bygningen ved hjelp av en smal passasje. Det har hatt ildsted og en 
halvveis innebygd seng, men ingen vinduer. Ved vestre ende av 
ildhuset lå hovedfjøset, mens D betegner et m1ndre fjøs, St., stallen 
og Ba. låven med tørkeovn (K.) og med hingstestallen (T.). I låvens 
vegger har vært innrettet spesielle binger (n), to til korn, en til malt 
og en til torv. Hus E på planen er helt uten vinduer og må derfor 
oppfattes som et lagerrom eller sovehus. Dette hus er muligvis opp
ført senere enn selve hovedbygningen. Med hensyn til husets opp
førelsestid er det ikke stort som er kjent, men man vet iallfall at det 
ble erhvervet av jarl William Sinclair mellom 1434 og 1471 og at det 
hørte til jarlegodset inntill 1665. Det år ble det solgt til Georg Ritchie, 
Kirkwall. Man må være enig med STORER CwusTON i at dette hus 
ikke opprinnellg kan være oppført som bolig for en leilenning, og at 
man derfor må ha lov til å trekke den slutning at huset er oppført 
av en av de frie odelsbønde:r før jarl Williams tid i en tidlig del av 
1400-årene. Huset blir da minimum 500 år gammelt. I denne for
bindelse trekker SToRER CwusToN frem en kuriøs lokal tradisjon. 
Etter denne skal den norske konges nest eldste sønn engang ha bodd 
i dette hus. At dette er bokstavelig sandt er vel neppe mulig. Derimot 
vet man med sikkerhet at Orknøyjarlen i 1369 var en norsk adelsmann, 
nemlig HAAKON JoNsSON hvis bestemor var en datter av den norske 
konge. Jarlen må ha hatt visse rettigheter til Norges trone siden han 
høytidelig frask:rev seg disse i 1388. Det er høyst sannsynlig at det 
er ham som i den lokale tradisjon omtales som kongen av Norges 
sønn som skal ha bodd på Winksette:r. Denne gård kan da tenkes å 
ha vært et slags jaktslott.32 

Et trekk som tyder på at vi her står overfor en fornem manns 
hus er at hovedinngangen midt på nordre langvegg bærer spor etter 
en dekorert portal smykket med hugne sten. Disse må ha stått i 

tydelig motsetning til veggenes :rå overflate. Det er så meget mere 
grunn til å fremheve dette, som Winksetter er det eneste kjente 
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Fig. 6. Plan av hovedbygningen på Nether Benzieclett 
i Sandwick. (Etter STORER CLOUSTON.) 

eksempel fra Orknøyene på en bygning på landsbygden som er utstyrt 
med ornamenter.33 

Vi skal deretter ta for oss hovedbygningen på Netlzer Benzieclett 
i Sandwick (pL XI, 2). Etter sin byggemåte antas denne å være eldre enn 

Winksetter, og STORER CLOUSTON tror at det er det eldste bevarte 

privathus på øyene. Det har en høyst eiendommelig grunnplan (fig. 5). 

I bygningens østre ende ligger fjøset (By.) som er 14 fot 5 tommer 

bredt i østre ende, mens vestre ende ved the sellar bare er 8 fot når 

en ikke regner øllburet (14) med. Bygningen avtar altså sterkt i bredde 

fra øst til vest slik som vi også møter det ved gamle islandske hus. 

Det største rom i huset er the sellar som er 28 fot o tommer lang, men 

som er delt i 3 små :rom med et forholdsnis stort øllbu:r. Ildhuset (H.) 

var opprinnelig 18 fot langt, men er nu delt i to ved en vegg. Etter 

tradisjonen skal det over ildhuset ha vært en overetasje, og dette 

bekreftes ved spor etter bjelker i veggen. Sideveggene er tydeligvis 

blitt gjort lavere da overetasjen ble fjernet. På planen (fig. 6) er 

antydet en trappe på det sted hvor denne sannsynligvis har vært 

anbrakt. I ildhusets nordre vegg er en innebygd seng (n), og døren 

til the sellar støter umiddelbart opp til denne. 

Ved husets vestre ende står et frittstående lite bu.r anbrakt på 

samme måte som vi møter ved Bordøvig på Færøyene.34 

Buret er nu for lengst forenet med hovedbygningen, men opprinnelig 

var det 9 x 9 fot innvendig. 

Største delen av husets søndre vegg og vestre gavl ble gjenoppbygd 

i forrige århundre slik at en ikke derav kan slutte noe om hvorvidt 
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det opprinnelig har vært vinduer der. Det står igjen en del av de 
opprinnelige vegger annensteds og disse er oppført på en meget primitiv 
måte, nemlig av svære ujevne rullesten. Nordveggen er aldri blitt 
gjenoppbygd, men er bare blitt midlertidig lappet, den er nu falt ned 
og sterkt skadet. Gården har opprinnelig vært en del av Linklater
godset. Det er imidlertid ingen skriftlige kilder som forteller noe om 
når huset er bygd,35 

De gamle orknøyiske langhus som her er omtalt, peker i sin bygge
måte direkte tilbake på gamle vestnorske forbilleder, men er kanskje 
ennu nærmere beslektet med gamle islandske hus av Gu5MUN5SONS 
første sammenstilllngsform. De adskiller seg dog fra de gamle norske 
hus derved at takets åser har hvilt på gavlene. Det har tydeligvis 
ikke vært anvendt takstolper slik som vi har sett det på freswick 
(se ovenfor s. 118 ff.). 

Vi kunne uten vanskelighet omtale en :rekke hus av samme type 
som de her nevnte, men det vil ikke tjene til ytterligere belysning av 
hustypen. Derimot er det nødvendig å nevne at vi fra Orknøyene 
har bevart en bygning som er oppført etter det skjema som gjenfinnes 
i Gu5MUNOSONS tredje sammenstillingsform.36 Denne har altså vært 
kjent på Orknøyene. Den bygning det gjelder, ligger ved østre ende 
av landsbyen Finstown noen få yards f:ra veien fra Kirkwall til Stromnes. 
Den består av adskillige små hus eller rom som e:r forbundet ved en 
lav gang. SToRER CLOUSTON antar at dette er et enestående eksempel 
fra Orknøyene på en hustype som kjennes fra Island og Grønland -
altså Gui'\MuNCiSONS type III.37 

De fleste av de o:rknøyiske langhus er nu utstyrt med et eller to 
vinduer, og ved adskillige hus har ildhuset egen dø:r. Husenes tak 
har oftest vært av strå med en rekke av heller like ved takskjegget, 
andre steder har torvtak vært i bruk. I enkelte tilfeller ha:r takene 
også vært helt tekket med stenheller. I begynnelsen synes denne 
tekningsteknikk bare å ha vært anvendt ved fornemmere og større 
hus, men den bredte seg senere også til de andre. 
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Innebygde senger eller "lokhvilur" synes å ha vært et karakteristisk 

trekk ved de gamle enetasjes Orknøyhus. Sengene er som regel alltid 

anbrakt i ildhuset, bare en enkelt gang er de påtruffet i "the sellar" 
og endelig er en slik seng funnet anbrakt i et hjørne. Som regel er 

disse senger seks fot lange og fire fot brede.38 

Den tredje gamle hustype som kjennes fra Orknøyene er repre

sentert ved en gruppe delvis toetasjes hus. Disse svarer nærmest til 

våre ramloftsstuer omenn de er forskjellig fra disse i detaljene. 

Karakteristisk for denne type er at annen etasje bare finnes over en 
del av bygningen som for øvrig er enetasjes. På grunnlag av det 

materiale som SToRER Cr.ousTON har samlet, mener han å kunne uttale 

at i tiden før reformasjonen var dette den fornemste type av våningshus 

på odelsbøndenes gårder. Cr.ousTON antar at denne husform er overført 

fra Norge, hvor lofter i all fall var kjent i tidlig middelalder og sikkert 

har vært i bruk alt i vikingetiden. Orknøyhusene av denne type 

representerer altså en tilpasning i sten av en bygningsform som i Norge 

og Sverige har vært utført i tre. 

Vi har ah omtalt at det på Nether Benzieclett var spor etter 

en annen etasje eller om man vil, et loft over ildhuset. Et annet 

eksempel er huset på Clouston som nu er omdannet til en låve og 

utgjør en del av gården Netherbigging i Stenness. Det er ingen tvil 

om at vi her står overfor restene av den bygning som i 1600-årene 
gikk under navn av House of Clouston og som var bebodd ennu i 

1880-årene før annen etasje ble tatt av. Heldigvis levet det ennu i 
1923 en mann som kunne erindre hvordan bygningen dengang hadde 

sett ut. Vår fig. 7 viser husets gamle grunnplan med den eiendomme

lige skjeve vestgavL En svær tverrvegg som nu er fjernet delte 

opprinnelig bygningen i to ulike store deler, nemlig A-C som var 

24 fot og 6 tommer lang og B omkring 14 fot 6 tommeL Begge var 

13 fot brede og med langvegger som var to fot tykke og med en 

østgavl som var 3 fot tykk. Grunnen faller tre fot fra vest til øst og 

derfor var byggmesterne istand til å anbringe en annen etasje med 
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wll • ' Fig. 7. Plan av hovedbygningen på Clouston, Orknøyene. 
(Etter STORER CLOUSTON.) 

fire fot høye vegger over A-C, mens B var bygd i en etasje, og 
allikevel gikk mønsåsen i rett linje hele veien. Dette er det eneste 
kjente eksempel på et delvis to-etasjes hus med rettlinjet mønsås. 
Det er ingen tvil om at gulvet har skrånet litt, og derfor var det 
trappetrinn som førte ned fra C til R Rom B som tjente som kjøkken 
var utstyrt med et ildsted i tverrveggen, en nisje i nordøstre hjørne, 
et vindu mot syd og like ved det en egen utgangsdør. Det store rom 
A-C må oppfattes som en stue (oppholdsrom) men man antar at det 
opprinnelig har vært delt i to deler, nemlig hallen H og forstuen B. 
I østre gavl er et ildsted og i nordøstre hjørne finnes en nisje. Det 
eiendommeligste trekk ved denne bygning er dog det store vindu (W) 
i husets sydøstre hjørne (se fig. 7). Det er meget sjeldent å finne 
slike vinduer i landsens hus på Orknøyene. Typen kjennes nemlig 
ellers bare fra de gamle Kirkwallhus. Ved tven:veggen finner vi en 
ytterdør som er plasert tett inntil denne, og det er sikkert dens 
opprinnelige plass. Ved østgavlen kan ennu ses spor etter et ild
sted med en nisje av tre for røken. Dette ildsted har altså vært 
anbrakt i bygningens annen etasje. - Et annet hus som er opp
ført i halvannen etasje finnes på Cursitter (fig. 8). Det er en 
gammeldags bygning med stråtak som ennu står ovenfor veien 
mellom Ki:rkwall og Stromnes. Nu kan man ikke lenger se utenpå 
at huset har to etasjer, men etter STORER CLOUSTONS undersøkelser 
må dette anses for sikkert. 
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Vår fig. 8 viser husets grunnplan. Det store 1·om H, som er 17 
fot lang og 13 fot bredt, antas å være gårdens hall. Over dette var 

opprinnelig anbrakt et rom av samme størrelse, og under trappen fantes 
et lite kammer. Det store rom (S. S. på planen) var bare bygd i en 
etasje. Det var ved hjelp av en skillevegg delt i to rom og synes 
ikke å ha hatt noe ildsted på gulvet. Derimot fremgår det tydelig av 
planen at tverrveggen er blitt fortykket for å gi plass fo:r peisen eller 
gruen. Dette er dog muligvis et senere arrangement. Det ene av 
vinduene (W 4) var opprinnelig ytterdør, mens døren i østgavlen antas 
å være uthugget senere. I rom H er det på flere steder nisjer i 

veggene. Disse har visstnok opprinnelig vært bestemt til innebygde 
senger, og lignende nisjer finnes også i rom S. S., uten at de er angitt 
på planen. I annen etasje i rommet over H er det nu et ildsted og 
dessuten fire vinduer, men alle disse er kanskje ikke opprinnelige. 

I motsetning til hva ellers pleier å være tilfellet ligger den enetasjes 
bygning lavere enn den to-etasjes, idet grunnen skråner fra vest til øst. 
Den gamle hall må derfor ha tatt seg høyst eiendommelig ut når man 
så den lyse i mørket med en halvdel av bygningen rakende opp over 
resten av denne. 

Vi vet fra skriftlige kilder at Magnus Cuxsitter i mai 1587 fikk 
leiebrev på denne gård av jarl Robert Stewart mot å oppføre et 
våningshus på stedet. Bygningen må derfor antas å være oppført 
enten i 1587 eller kort etter dette år.39 Til tross for at dette hus er 

oppført i senmiddelalderen har det dog bevart mange trekk som peker 
tilbake på gammel norsk bygningsskikk. 

AAGE RoussELL har likesom CwusToN gjort oppmerksom på at vi 
fra Norden har adskillige paralleler til våre halvannen etasjes hus. 
RousSELL påviser at 1oft-hus er meget alminnelige i Sverige. Selv om 
disse er bygd i tre, har de i det ytre stor likhet med Orknøyhusene.40 

Fra Norge har vi som bekjent tre typer av halvannen etasjes hus, 
nemlig barfrøhusene fra Østerdalen, ramloftstuene fra Gudbrandsdalen 

og den trønderske "Opstugu".41 
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Fig. 8. Plan av hovedbygningen på Cursitter, Orknøyene. 
(Etter SroRER Cr.ousToN.) 
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Det er lett å forstå at de store middelalderske jordeiere på Orkn
øyene ønsket å bygge sine hus i to stokkverk for at de skulle se mere 
imponerende ut. RoussELL fremhever at det i hine dager var viktig å 

"utmerke seg" og at tårnliknende tilbygg ga husene et fornemt preg, 
som hevet dem høyt opp over de lave uthus og de jevne bondegårder. 
"Loftene" (eller annet stokkverk) har tjent som soverom for odels
bonden eller for fornemme gjester, men likesom de norske frittstående 
loftene har disse rom også tjent som tilfluktsrom i krigstid eller under 
lokale feider. Noen få menn kunne forsvare den ganske lave trappe 
og samtidig seg selv og gården mot en overtallig styrke. I denne 
forbindelse gjør RousSELL oppmerksom på at ikke hvemsomhelst var 
i stand til å oppføre en bygning i to stokkverk De lave stenvegger 
som fordredes til et enetasjes hus var det forholdsvis lett å bygge, 

men det hele ble adskillig vanskeligere når veggene ble høyere og det 
skulle legges bjelker tve:rsover og trapper skulle føres opp. Da krevdes 
det både dyktige tømmermenn og tømmer av store dimensjoner.42 

Her er ikke stedet til å ta opp en utførlig diskusjon om de to-etasjes 
Orknøyhus' opprinnelse. Det må dog nevnes at de utvilsomt er på
virket av norsk bygningsskikk selv om skotsk stenarkitektur fra 
middelalderen samtidig kan ha gitt impulser. Derimot må det anses 
for ganske sikkert at de lange enetasjes hus fra vikingetiden må være 
oppført etter norske, delvis også etter islandske forbilleder. 
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PLAN 

Fig. 9. Plan av en hustuft på "Jarlshof", Sumbm:gh, Shetland. (Etter CuRLE.) 

HI. 

Blandt de senere års undersøkelser på V esthavsøyene er det særlig 

grunn til å omtale utgravningen av et våningshus på ":Jarlshof", 
Swnburgh på Shetland. Denne undersøkelse ble utført i 1933 under 

ledelse av ALEX O. CuRLE. 

Ved å grave prøvesjakter støtte man på en bygning hvis hovedakse 

lå i retningen sydøst-nordvest og som hadde en lengde av 103 fot 

6 tommer (se planen fig. 9). I motsetning til ved de øvrige bygninger 

på dette sted, viste de oldsaker som fremkom i og ved våningshuset 

at man her stod overfor en bygning fra den norrøne innvandrings

periode, og ettersom undersøkelsen gikk frem, ble dette inntrykk 

bekreftet. 

De bygningsrester som ble avdekket, representerte dog ikke den 

opprinnelige bygning i full lengde. Etter CuRLES oppfatning var en 

større del av sideveggene og husets søndre ende opprinnelig~ mens 

den nordre vegg ganske sikkert var fra senere tid. Denne del av huset 

var oppført på en annen måte, nemlig bare med to stener i bredden 
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og uten noe mellomliggende lag av jord eller torv mellom stenene i 

murens yttre og indre deler. Murens bredde var ba:re en fot og 8 

tommer. Muligens lå den opprinnelige grunnmur til den eldste endegavl 
ca. 7 fot innenfor den nuværende gavl (se planen fig. 9). Hvis vi 
antar at husets søndre ende var slik som den opprinnelig var planlagt, 
kommer vi til det resultat at den første bygning på dette sted har hatt 
en utvendig lengde av 95 fot og at den innvendige lengde har vært 
ca. 90 fot. Den vestre langvegg ha:r vært rettlinjet, mens den østre lang
vegg har hatt en utadgående bøyning på midten, slik at husets innvendige 
bredde der har vært 18 fot, mens bredden for øvrig bare var 12 fot. 

Den øvre langmur var særlig godt bevart på midten og dens høyde 

var praktisk talt en meter. Murens overkant lå like under gresstorven. 
Den var bygget av utilhugget sten som var lagt i to paralelle rekker. 
Mellom de to stemekker lå en kjerne av hårdstampet jord. Stenen 
var hentet fra den nærliggende strand. Innvendig dannet stenene i 
muren en sammenhengende rekke, den ene over den annen, mens 
den utvendig var blandet med torv (se pl. XII, 1). Denne byggemåte 
kjennes blant annet fra gamle islandske hus.43 På yttersiden av denne 
vegg var det ved foten av denne anbrakt en brolegging av stenheller, 
et konstruktivt trekk som også kjennes fra de gamle islandske hus 44 

og som ved disse kalles stett eller bæjarstett. Den vestre vegg synes 
for en stor del å være bygd mot en banke. I den nordre halvdel var 
den revet ned på to steder, og den vegg som nu fantes på dette sted 
må oppfattes som en rekonstruksjon i stor målestokk Den nederste 

sten:rekke i den opprinnelige vegg sprang frem under foten av den 
nuværende vegg, slik som det ses av planen (fig. 9) og stod i for
bindelse med den opprinnelige endevegg. Den opprinnelige vegg var 
blitt bygd på samme måte som østre sidevegg, nemlig med en kjerne 
av jord og var praktisk talt en meter bred. Også her ble det funnet 
brolegning på veggens forside. 

Det opprinnelige hus var utstyrt med to innganger, en gjennom 
midten av søndre vegg og en annen gjennom østre voll i en avstand 

139 



av omkring 15 fot f:ra den opprinnelige veggs innerkant og 26 fot fra 

den nuværende vegg. Den siste hadde tydeligvis vært hovedinngangen 

og åpnet seg direkte mot det innre. Dørenes plasering svarer til den 

som gjenfinnes ved de islandske hus. Til inngangen i husets søndre 

gavl som var 2 fot og 6 tommer bred, kom man frem gjennom en bro• 

lagt gang som var utstyrt med vegger på begge sider i en lengde av 

20 fot og 9 tommer. Gangens bredde var 4 fot ved ytre ende, men 

avtok i bredde innetter mot døren. Gangen gjorde en svak svingning 

mot syd og var b:rolagt i sin hele lengde. Når gangen avtar så sterkt 

i bredde innetter skyldes det sikkert at den derved var lettere å for

svare under et angrep. 

I denne ende av bygningen lå det på begge sider av passasjen 

store mengder av brente stener, av hvilke de på gangens høyre side synes 

å ha vært anbrakt i et avdelt rom (CURLE fig. 7). Her kunde det være 

fristende å gjette på at det har vært en badstue. Imidlertid var gavlen 

på dette sted bygd opp på et lignende materiale. CuRLE fremhever 

at hus av denne type må oppfattes som de eldste boliger for de norske 

innvandrere på Shetland. Det var de egentlige våningshus, og ved 

siden av dem har det etter hans oppfatning også vært andre bygninger 

i bruk til gårdsdriftens forskjellige behov. 

Hovedbygningens grunnplan stemmer vel overens med den som 

gjenfinnes ved de eldste hus på Island - altså av Gui'\MUN5SONS 

første sammenstillingsform., 

Opprinnelig var Jarlshofhuset delt i to :rom av hvilke stuen inntok 

den største del og kjøkkenet eller ildhuset resten (fig. 9), altså partiet 

til høyre for inngangen i nordre ende. 

Utviklingen av bygningens nordre del fremgår klart av planen; 

derimot er det vanskelig å komme til klarhet over detaljene i den 

søndre del. Bygningens bredde avtar mot søndre ende, idet begge 

langveggene skråner av mot gavlen. Grunnmuren synes her å ha båret 

en vegg som bare var 15 tommer tykk Brolegningen fra husets "gang" 

e:r fortsatt et godt stykke inn i "stuen", og langs den høyre side er 
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reist en kant av svære rullesten (se CuRLE fig. 7). I bygningens søndre 
del såes intet spor etter rekonstruksjon av veggene. Begge disse var 
såvidt man kunne se fra samme periode. Omtrent 23 fot innenfor 
søndre gavl ble det funnet spor etter en oppbygning til støtte for taket. 
Der var det nemlig anbrakt to stolpehuller og omtrent 6 fot lengere 
inne støtte man på ennu et par. 

Tvers over gulvet i nærheten av søndre inngang finnes rester av 
en skillevegg mellom stuen og ildhuset. Det kunne også spores en 
viss høydeforskjell mellom ildhuset og stuen nettopp på dette sted. 

Langs stuens østre vegg i en avstand av 3 fot 9 tommer fra inner
siden fantes en rekke heller som var satt på kant og som lå i litt 
høyere plan enn gulvet for øvrig (se pl. xn, 2). Disse oppfatter CuRLE 

med full rett som kantstener til stuens pallr ~ som er bevart i en 
lengde av 18 fot. På den motsatte langvegg fantes svake spor av et 
lignende annlegg. Stuens gulv var dekket av et lag av aske. Langs 
pallens kantstener kunne man ved hjelp av den murstensrøde farge 
spore det sted hvor langilden i sin tid hadde brent. Hvis denne 
opprinnelig hadde vært omgitt av en stensetning, var denne tydeligvis 
blitt fjemet dengang det ennu eksisterende ildsted ble anlagt ved den 
annen bosetning på stedet. 

Da taket på hus av nærværende type i alminnelighet ble båret av 
en dobbelt rekke av stolper som var anbrakt langs gulvet, er det tydelig 
at de huller hvori stolpene har vært anbrakt en gang må ha eksistert. 
Uheldigvis bestod det materiale som dannet gulvet i husene for en 
stor del av torvaske eller blandet jord, slik at stolpehullene nu ikke 
var lette å etterspore undtagen i de tilfeller hvor det fantes rester av 
stenskoning. Bare på tre steder fantes det slike rester, som i to tilfeller 
lå på linje med den opprinnelige åre, og stolpene var der tydeligvis 
sekundære. I de tilfeller hvor dybden kunne måles hadde stolpene 
vært nedgravet seks til otte tommer under overflaten. Ved en nærmere 
undersøkelse viste det seg at stolpene i "stuen" hadde vært plassert 
ved kanten av pallen, mens de i ildhuset hadde vært anbrakt mere 
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sentralt. I ildhuset fantes det rester av et ildsted midt på gulvet, og 

dette synes å ha vært overbygd med en "skorsten" eller et annet 
arrangement til avtrekk for røken. Ildstedet (CuRLE fig. 9) bestod nu av en 

liten rektangulær steninnfatning som var 18 x 18 tommer, bygd av heller 

som lå på overflaten og utstyrt med en åpning for røkfanget på for

siden. Ildstedets bakside bestod av en stor helle som hevet seg ca. 

1 fot over gulvet. Det ble funnet torvaske i ildstedet, men intet annet. 

Nær ildstedet fremkom det rester av en primitiv bakerovn murt av 

kampesten. I denne ble det vel da stekt på primitive folks vis ved å 

overføre varme stener fra ildstedet til ovnen og legge brød eller kjøtt 

innpakket i blader mellom de varme stener, 

Den viktigste forandring som er blitt foretatt med ildhuset i dets 

annen byggeperiode er oppførelsen av en vegg tvers over det indre 

av huset litt nord for sentrum (se planen fig. 9 og pl. XII, 2). Samtidig tok 

man bort den vegg som opprinnelig hadde dannet ildhusets søndre 

gavl. Resultatet av ombygningen ble da at stuens lengde ble redusert, 

mens :ildhusets lengde ble øket henimot 3 meter. Denne forøkelse ble 

utnyttet til innredning av et soverom eller en skåle. V ed denne for
andring ble langilden fjernet fra stuens gulv og erstattet med to nye 

ildsteder, ett ved rommets søndre ende og ett midt i skålen omtrent 

8 fot fra skilleveggen og like overfor denne. Det første av disse var 
en stor åre som bakerst var tre fot bred og noe bredere på midten. 

Aren i "skålen" var meget mindre og hadde bare en bredde av 1 fot 
og 9 tommer. I den siste periode synes husets søndre del å være blitt 

oppgitt og den gjenværende del av bygningen er da blitt endret til 

en to-rommet bygning hvori en opprinnelig skillevegg kom til å tjene 

som gavl. Bygningen ble utvidet mot nord, og en ny gavl ble oppført. 

Denne var bygd på en annen måte enn tidligere. Veggen bestod nu 

bare av en mur som var to sten i bredden og uten en kjerne av jord 

mellom stenene. Som pl. XII, 1 viser ble det oppført en sidevegg (se 

planen fig. 9) som gikk ut fra skilleveggen, og en ny tverrvegg ble samtidig 
oppført syd for midten av det nye hus. Den opprinnelige inngang på 
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østsiden av huset var da ennu i bruk, men samtidig ble det slått en 

ny åpning i muren omtrent 9 fot nord for den tidligere. En rullesten 

av kvarts var blitt nyttet som dørhelle. 

Husets tre byggeperioder kunne tydelig spores :i veggenes kon

struksjon hvor man ennu kunne se begrensningen av hver enkelt vegg. 

Enn videre viste gulvoverflaten også spor etter tre forskjellige gulv 

(CuRLE fig. 15) ved husets nordre ende. Basis for den senest oppførte 
gavl lå 25 fot og 9 tommer over bakken, grunnlaget for veggen fra 

annen byggeperiode lå 24 fot og 9 tommer over bakken, og den opp

rinnelige og eldste veggs grunnflate 23 fot og 6 tommer over bakken. 

CuRLES fig. 15 viser husets nordre ende med gulvstener fra hver periode 

in situ merket henholdsvis 1, 2 og 3. 
Forut for tredje periode var det blitt anlagt en grøft som var 8-9 

fot bred og en fot dyp. Den gikk fra en bygning vest for huset og 
tvers igjennom dettes indre. Grøften førte tvers over skålens indre i 

retning av inngangen, gikk gjennom denne og videre i nordlig retning. 

Grøften var bygd av gråsten, og dens bunn bestod av jord inntil det 
punkt hvor den førte inn i skålen hvor den var brolagt. Grøften var 

nu fylt med torvaske, og dette tyder på at kilden har vært på et sted 

hvor det hadde vært gjort opp varme. CmnE henfører denne grøft til 

annen byggeperiode eller til et tidspunkt mellom annen og tredje 

byggeperiode. I huset ble også funnet adskillige små ildskjørnete 

stener som oppfattes som lcoksten. Dette tyder på at denne primitive 

kokemetode som består i å kaste varme sten i et t:reka:r har vært 

brukt her ("koksten"). Det er jo for øvrig også en metode som har 

vært nyttet i Norge i gammel tid. 

Blandt de oldsaker som fremkom i sydenden av bygningen var tre 

fragmenter av ler som var blitt forvandlet til en slags tegl ved opp

hetning. På lerstykkenes sider såes tydelige furer som var frembrakt 

med fingrene (CuRLE fig. 16.) Utvilsomt står man her overfor rester av 

lerlcliningJ som har vært nyttet til klining av yeggenes innadvendende 

overflate. 
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Etter at husets søndre del var gått av bruk og derfor var blitt 
uten tak, ble denne del av bygningen brukt til oppbevaring av torv
aske, og i en del av dets vestre del ble det anbrakt en mødding hvori 
det ved utgravningen fantes masser av skjell (littorina littorea), 

Med rette fremhever CuRLE at den hustype vi her står overfor 
representerer en videre utvikling av det vestnorske jernalde:rhus fra 
eldre jernalder som utenfor Norge også kjennes fra Oland og Gotland. 
Husenes plan viser dog som man vil ha sett, flere av de trekk som 
gjenfinnes ved de såkalte "Black Houses" på Hebriderne, 

Man må derfor ha lov til å slutte at denne bygningstype er blitt 
innført på Shetland ved den norske kolonisasjon mellom ca. 780 og 
850 etter Kr, Husene har nemlig intet til felles med de husformer 
som var i bruk på V estha vsøyene i den keltiske periode, 

Ved utgravningen av "Jarlshof" ble det funnet adskillige oldsaker 
dels i de forskjellige "møddinger", dels inne i selve huset, Blandt 
disse sakene må særlig fremheves en benkam (CuRLE fig. 18) dekorert 
med båndfletning på skinnene, Det er en typisk vikingetidsform, som 
det kjennes paralleller til i det norske materiale. Det fantes også 
adskillige kammer av middelaldersk type hvortil det kjennes sidestykker 
i norske byfunn fra samme tid.47 Av dette fremgår at huset på Jarlshof 
e:r blitt oppført i vikingetiden, men at det har vært i bruk et godt 
stykke ned i eldre middelalder. 

Blandt de øvrige saker fra vikingetiden må fremheves en kleber
stensgryte (CuRLE fig, 24) og et par spillebrikker (L c. fig. 27 nr, l og 3). 

De fleste av de øvrige saker fra Jarlshof skriver seg snarest fra 
middelalderen, selv om det ikke e:r utelukket at enkelte av disse kan 
være fra vikingetiden. Vi kan fremheve en del primitive benredskaper, 
en del kniver, en støpeform og en kole av klebersten, rester av en 
hengelås av jern, en nøkkel av bronse (CuRLE fig. 42), en del hårnåler 
og andre nåler av ben, en fiskekrok (CuRLE fig. 35), en del kljåstener 
til vev, og :rester av lertøy. Hertil kommer en del småsaker av jern 
og bronse hvoriblandt noen nåler.48 Av særlig interesse er en liten 
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smeltedigel av brent ler (CuRLE fig. 32) av samme form som kjennes 
fra et norsk hus fra eldre jernalder på Knutstad på Lista.49 

Som et kuriosum kan nevnes at det ved utgravningen av Jarlshof 
også fantes en hel del heller utstyrt med løst innrissede tegninger 
(graffiti). Av særlig interesse er her en liten tavle som bare er 1 
tommer lang og ca. 2 tommer bred (pl. XIII, 4). På denne er innrisset 
et primitivt skip med høye stevner, mast og :rigg og med :roret på styr
bord side. Det kan neppe være tvil om at vi her har for oss en tegning 
av et vikingeskip fra omkring år 800 eller litt tidligere. CuRLE har pekt 
på skipet fra Kvalsund som nærmeste norske pa:rallell.SO 

De shetlandske bondehus fra nyere tid skal vi ikke komme nær
mere inn på her, så meget mer som de er utførlig behandlet av 
AAGE RousELL51 Vi skal nøyes med å fremheve enkelte karakteristiske 
trekk. De gamle hus på Shetland er i motsetning til Hebriderhusene 
ikke utstyrt med jordvoll og er derfor ikke på langt nær så varme som 
de første. Det ser ut til at shetlendingene mest mulig har villet etter
ligne teglstensbygninger ved å bruke gråsten på samme måte som ved 
disse (pl. XI, 1). Den ene av husets ender er ofte gravet inn i bakken for 
å gjøre det lunere, men det er ikke alltid ved våningshuset at denne 
fremgangsmåte er nyttet. Veggene er lagt opp med lere, men under
tiden er stenene likefrem lagt i en blanding av hjemmebrent kalk og 
grov grus. Gulvet består av hårdstampet lere. I gavlen er gjeme 
anbrakt et firkantet ildsted med en skorsten, som går opp i husets 
trekantede gavl. Gavlen er ofte utstyrt med nisjer for takbjelkene. 
Undertiden er pipen bygd av tre og dekket med strå. Alle de tak 
som nu finnes er av nye:re dato og består av grove bjelker som hviler 
på en mønsås dekket av horisontale rafter og strå. Taktekningen 
holdes på plass ved hjelp av et nettverk av strå, og dette danner 
ofte et dekorativt trekk ved disse hus (se pl. XI, 1). Stråtaket er på 
Shetland ofte lagt med større omhu enn på Hebriderne. 

RouSELL fremhever at vi ofte finner vidnesbyrd om shetlendingenes 
intime samliv med husdyrene som her viser seg i det forhold at fjøset 
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ofte er anbrakt foran eller ved siden av husets inngang. Inngangen 

til huset går gjeme gjennom fjøset og derved blir våningshuset lunere 

selv om dette neppe kan betraktes som en fordel i hygienisk henseende. 

V ed to av de eldste gårdene på Mainland ved Effirt (norsk Eidfjord) 

og Stanydal ligger fjøset langsmed stuen, mens det ellers er bygd i 

forlengelse av denne slik som det ofte er tilfellet på Orknøyene. Når vi 

sammenligner dette med byggemåten på Hebriderne må det oppfattes 
som et tegn på fremskridt. Som vi alt har sett hadde husdyrene der i 

eldre tid sitt tilhold i samme rom som menneskene (se ovenfor s. 115).52 

En nærmere undersøkelse av de gamle gårdene på Shetland viser 
tydelig at man der i nyere tids bygningsskikk finner adskillige spor 
etter våre gamle norske jord- og stenhus fra eldre jernalder. Da 

mangelen på trevirke er nesten like stor på alle de skotske V esthavs
øyene, har man gjennom adskillig lengere tid enn i Norge holdt fast 

ved byggeskikken fra forhistorisk tid. Selv på Jæren og Lista hvor 

jord- og stenhus var i bruk som våningshus også i historisk tid og 
hvor denne hustype var alminnelig i oldtiden, er man nu forlengst 

gått over til å bygge våningshusene av tre. Bare enkelte gamle uthus 

kan ennu ses å være bygd av sten. 

146 



NOTER 

l A. W. Brøgger: Rekved (Från Stenålder til Rokoko. Lund 1937). 2 Ernst 
Klein: Den lapska Torvkåtan som Nordisk Husform (Fataburen Hl26) s. 209-210. 
Sigurd Grieg: J ernaldershus på Lista (Inst. for Sammenlignende Kuhurforskning 
Serie B. Skrifter XXVII). Oslo 1933 s. 97. Jevnfør også Sigurd Grieg: Gravkamrene 
fra Oseberg og Gokstad (Viking I 1937) s. 118-120. 3 Cecil Curwen: The 
Hebredies: A Culturel Backwater (Antiquity, September 1938) s. 261 ff. 4 I. c. 
s. 264-67. 5 Sl. l c. s. 269 fig. 2 med Valtyr Guomunoson: Privatboligen på Island 
:i Sagatiden (København 1889) s 81 fig. 6-7. 6 Curwen I. c. s. 267-68. 7 Se 
Thomas i Proc. of Soc. Ant. Scot. 1870 VII s. 155-56. s Cunven 1. c. s. 268--'-270. 
9 Aage Rousell: Norse Building Customs in the scottish Isles. Coph. 1934 s. 29. 
10 l. c. s. Hl og 19. Il l. c. s. 33 og s. 39. 12 Vi følger her Rousell s. 47-48. 
Til bruk for den som måtte ha spesiell interesse av å sette seg inn i den eldre 
litteratur om Hebriderhuset henvises her til følgende arbeider: J arnes BossweH 
(1740 -95): Journal of a tour in the Hebredies with Samuel Johnson. London. 
Thos Pennant: A Tour in Scotland. 3 rew. edition 1774. John Lane Buchanen: 
Trawels in the outer Hebredies. London 1793. Arthur Mitchel: The Past in the 
Present. Edinburgh 1880. Rew. Neil Mackenzie: Proc. of Soc. of Antiq. of Scotland 
1905 XXXIX s. 401 ff. Se også Proceedings of Society of Antiquaries of Scotland 
1862 og 1870. 13 A. O. Curle: A Viking Settlement at Freswick, Report on 
Excavations carried out in 1937 and 1938. (Proceedings of Society of Antiquaries 
of Scotland. Vol. LXXIII 1938-39). 14 l. c. s. 80. 15 Proc. of Soc. of Ant. 
Scot. Vol. LXX s. 261. 16 Curie l. c. s. 85. 17 Curie l. c. s. 87. 18 Curie 
l. c, s. 88-90. 19 Proceedings vol. LXIX s. 273. 20 Curie l. c. s. 92. 21 l. c. s. 93-94. 
22 l. c. s. 94. 23 Sigurd Grieg: Middelalderske Byfund fra Bergen og Oslo. Oslo 
1933 s. 383-84. Sl. herom særlig Poul Nørlund: Norse Ruins at Gardar (Medde
lelser om Grønland LXXVI) s. 138. 24 Curie l. c. s. 94-96. 25 l. c. s. 96 ff. 
26 C 13294 Ab. 1887 s. 46 no. 16 avb. fig. 13, sl. C 12736 Ab. 1886 s. 81 no. 46. 
27 Sigurd Grieg: Middelalderske Byfund fra Bergen og Oslo s. 226 med henvisninger. 
28 Viking Antiquities in Great Britain and Ireland edited by Haakon Shetelig, 
Part Il. Viking Antiquities in Scotland by Sigurd Grieg, Oslo 1940 s. 81 ff. 29 Curle 
I. c. s. 101-102 og s. 103-104 pl. LI fig. 2. 30 J. Storer.Clouston: Old Orkney 
Houses I. (Proc. of the Orkney Antiquarian Society Vol. I). Ki:rkwall1923 s. 11-12. 
31 Thorstein Erlingsson: Ruins of the Saga Time, London 1899, s. 42 PL VI. 32 Storer 
Clouston: l, c. s. 14-15. 33 Rouselll. c. s. 95. 34 Daniel Bruun: Gammel Bygnings
skikk på Færøerne (Ab. 1906) s. 101 fig. 10. 35 Storm· Clouston l. c. s. 15. 36 Valtyr 
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Gu3mun3son: Privatboligen paa Island i Sagatiden. Kø bh. 1889 s. 78 ff. 37 Storer 
Clouston l. c. s. 17. 38 l. c. s. 18. 39 l. c. s. 42-43. 40 RouseU s. 102 og 
104, :llg. 56. 41 Rousell s. 103. 42 Vi følger her Rousell l. c. s. 103-05. 43 A. O. 
Curie: An Account of the Excavation of a Dwelling of the Viking Period at 
"Ja:rlshof", Sumburgh, Shetland (Proc. of Soc. of Antiquaries of Scotland Vol. LXIX 
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Bjørn Hougen 

EUROPEISK OG ASIATISK 
I FOLKEVANDRINGSSTILEN 
Plansje XIV-XVIII. 

INNLEDNING 

I folkevandringstiden skaptes i Norden den merkelige form for dekorativ 
kunst som vi kaller dyreornamentikken, en dekorasjonsform hvis alfa 

og omega er sterkt stiliserte dyreskikkelser uten at vi av den grunn skal 
overse stilens andre bestanddeler (Pl. XVIII). Men det er dyremotivene 
som fremfor alt gir den sitt særpreg. Og forestillingen om dyret som det 
livgivende element slog så dype røtter i nordisk kunstmentalitet at 
dyreornamentikken i ubrutt linje kan følges fra dens fremvekst i 400-

årene og til langt ut i middelalderen, lenge efterat vesteuropeiske stil
idealer hadde tatt herredømmet i billedkunsten og hadde satt sitt preg 
på en stor del av den ornamentale også for den saks skyld. 

Hvor seigt man holdt fast de dyriske trekk om man så vil, viser 
sig kanskje best i de mellemstadier da andre motiver hadde overtaket. 
I eldre Vendelstil (stil U) som særlig tilhører tlOO-årene, er båndflet
ningene det konstruktive element og til å begynne med arbeider stilen 
for en stor del med rene entrelackomposisjoner uten tilsetning av 
animalske motiver. Men det varer ikke lenge før båndene blir utstyrt 
med hoder og ben - det er dyret som ikke lar sig jage vekk. Og 
mot vikingetidens slutning, på Olavernes tid da en ren planteornamentikk 
hadde en mere episodisk blomstringsperiode i Ringeriksstilen, lever 
dyret kvar, men nå oftest mere figuralt behandlet. Men det er tilstede, 
selv om det optrer i andre skikkelser en før. Det er gjeme blit til 

149 



en morderisk løve, eller det kan være det gamle fuglemotiv som før 

hadde stukket sig mere ubemerket vekk, men nå riktig bryske:r sig 

og foller sine mektige vinger ut. Omkring midten av 1000-årene blir 

dyremotivene igjen mere ornamentalt preget og den egentlige dyre

ornamentikk får sin siste store renessanse i den stilfase som har 

fått navn efter hovedmonumentet - Urnes stavkirke. 

I mer enn halv tusen år er det dyret som i vekslende former 

dominerer vår dekorative kunst. At linjen er ubrutt betyr ikke at 

den løper snorrett. Snarere er den som en buktende elv med tilsig 

fra ymse kanter, tilløp hvis kilder ikke altid er lette å finne. Og ennå 

mer gjelder det hovedstrømmens egentlige utspring. Spørsmålet hører 

til de store problemer i nordisk arkeologi og har lokket også mange 

forskere utenfor de skandinaviske arkeologers engere krets. Et par 

hovedresultater er det i hovedsaken enighet om. Ingen nekter at folke

vandringsstilen som kunsthistorisk fenomen betraktet er en original 

nordisk og i hovedsaken vestskandinavisk skapning. At mange av mo

tivene derimot er lånt utenfra er også de fleste enige om, men det er når 

spørsmålet hvorfra melder sig at motsetningene står meget steilt mot 

hverandre. Spørsmålet er efter hvert blitt så floket at det kan være 

nyttig å stanse op å spørre: hvor står vi egentlig idag? Vi skal i det 

følgende gjennemgå en del av de viktigste bidrag til diskusjonen og 

prøve å vurdere resultatene. 

Sålenge det ikke spørres efter de enkelte motivers ophav er det 

nå i hovedtrekkene full klarhet over hvordan folkevandringsstilen grad

vis vokser frem på skandinavisk grunn. Mere spredt dukker dyre

motivene op i sen:romersk tid, og i tidlig folkevandringstid (400-årene) 

innarbeides de efterhvert som et fast trekk i den omamentale kunst. Det 

er sjelden eller aldri tale om rent naturalistiske fremstillinger, og det 

er i regelen uråd å gi en sikker zoologisk bestemmelse av arten, men 

det er på dette tidlige stadium aldri vanskelig å se at det er et dyr som 

er fremstillet. Og dyremotivene er ennå knapt nok det dominerende, 
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de brukes vesentlig som tilsetning i annen slags dekor. Denne kan 
være rent geometrisk, en tid spiller den såkalte stjemeomamentikk og 
andre innstemplede motiver en stor rolle og lenger ut i århundret blir 
spiralmotive:r ofte bundet sammen i :rankelignende slyngninger det som 
sterkest fanger øiet (PL XVII, 1). 

Samtidig foregår en omlegning av selve teknikken. Det eldste ar
beider med en vesentlig geometrisk dekor og enkelte dyreskikkelser 
er utført ved gravering eller oftest innstempling av ornamentene, ikke 
slik at hele figuren er skåret ut i stemplet, men linjene i hvert motiv 
er dannet av små stempelinntrykk i tette rekker. Men på ranke
ornamentikkens tid begynner man å støpe figurene i ett med selve 
stykket, dekoren er modelert ut i selve støpeformen, figurene fremtrer 
i tydelig og ofte meget kraftig relieff. Det er som bekjent særlig på 
de store praktspenner som just av den grunn har fått navnet relieff
spenner, at utviklingen viser sig klarest. 

Mens rankeornamentikken ennå er et dominerende trekk i stil
billedet, begynner den sterkere stilisering og opløsning av de enkelte 
dyremotiver å skyte fart, samtidig som dyrene brer sig utover stadig 
større deler av de dekorerte flater. Så langt som til og med ranke
ornamentikkens eldre stadium hadde stilen vært påfaldende ensartet 
over hele Norden med Danmark og Syd-Sverige som det ledende om
råde. Men ved overgangen til den fullt utviklede dyreornamentikk 
forskyves utviklingens brennpunkt til Norge, der dyremotivene snart 
helt fortrenger rankeornamentikken som på sydskandinavisk grunn viste 
sig mere seiglivet, slik at vi her oftere enn i Norge finner ranke
dekorasjon sammen med sterkt stiliserte dyreskikkelse:r. Særlig i stilens 
senere fase har man i de no:rske kystlandskaper kunnet skille ut tyde
lige lokale grupper i gullsmedkunsten. 

Om de forhold som he:r er ganske raskt skissert hersker det i hoved
saken enighet. Derimot er det stadig divergenser i opfatningen av den 
absolutte kronologi. For de fleste står vel Bernhard Salins hovedresultat 
fremdeles ved makt, nemlig at forstadiene til og med rankeornamentikken 
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vesentlig tilhører 400-årene og den fullt utviklede sterkt stiliserte dyre
ornamentikk vesentlig faller i 500-årene. Personlig tror jeg at over

gangen fra de tydeligere og til de sterkt stiliserte dyremotiver har 
foregått i en temmelig kortvarig sterk grotid ved tiden omkring 500 

og de nærmest følgende desennie:r. I ytterpunktene er det særlig i 
svensk og delvis tysk forskning adskillig meningsforskjell. Nils Abergs 

kronologi ligger noe senere enn Salins, mens Sune Lindqvist og flere 

av de yngre svenske arkeologer ikke ser noen hindring for å føre 

også den fullt utviklede dyreornamentikk noe bakenfor skillet ved tiden 

omkring 500, et skille som vel forresten ofte er blitt overdrevent sterkt 
markert, og i det hele tatt får en vel si at detaljspørsmålene i kronologien 

stundom har fått breie sig lovlig sterkt. De fingraderte kronologiske 
nyanser lar vi i det følgende ligge og søker å samle oss om kjernen 
i spørsmålet, motivenes ophav og stilens hovedkilder. 

Så mange kryssende opfatninger vi ellers møter i diskusjonen om 

dyreornamentikken i Norden, er det allikevel lett å skille ut to store 
og vel kjente hovedsynspunkter i debatten om stilen, opfatninger som 

vi for korthets skyld kan kalle den romerske og den skytiske eller 

vi kan gjerne si asiatiske da spørsmålet ikke kan isoleres til bare å 

gjelde de skytiske folk. Og dertil kommer forsøkene på å skifte sol 

og vind mellem dem begge. 

EUROPEISKE SYNSMATER 

Det var den engelske arkeolog Ellis H. Minus som i 1913 for første 

gang lanserte den ide at den germanske dyreornamentikk er inspirert 
av skytiske motiver og diskusjonen romersk kontra skytisk kommer 
da nødvendigvis efter den tid. 

Men bak disse motsetninger hører vi en fjern, men likevel merkelig 

nær og levende røst med en opfatning som hittil er blitt stående nokså 
isolert - Sophus Miillers fra 1880. I sin grunnleggende avhandling 
Dy.reornamentiken i Norden hevdet Miiller med vanlig styrke at 
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folkevandringsstilen var dypt orginalt nordisk, ja de germanske folks 
eneste virkelig selvstendige innsats i oldtidens kultur. De samme syns
måter går igjen og uttrykt kanskje i enda mer pregnant form i hans 
store oversikt Vor Oldtid 17 å:r senere. 

Sterkere - vi tør nok også s:i mer overdrevent - enn noen annen 
hevdet Sophus Muller at germanerne i keisertiden stod under en 
romersk innflydelse så kraftig at også områder som lå langt vekk fra 
Romerrikets grenser kunne betegnes som halvt romanisert i kulturell 
henseende. Men når det gjaldt p:rydkunst og smak mente han at disse 
innflydelser vesentlig var begrenset til eldre :romertid. For ham var 
det nemlig ikke bare den fullt utviklede folkevandringsstil der stod 
som et helt selvstendig germansk fenomen; også motivene i stilens 
forstadier, dyreskikkelsene i yngre romertid (efter Mullers kronologiske 
system folkevandringstid) opfattet han som 'vesentlig barbariske motiver 
som man ikke direkte kunne finne forutsetningene for i klassisk 

kunsthåndverk 
Senere slektledd av arkeologer er på Bernhard Salin.s autoritet vant 

til å se den kulturpåvirkning som fra goternes Sortehavsrike gikk nord
over som sterkt preget av provinsialromersk kultur, så sterkt at disse 
gotiske innslag nesten opfattes som noe halvt klassisk Muller så det 
helt anderledes, For ham blev det i yngre romertid (200- og 300-årene) 
noe vesentlig felles i hele den germanske prydkunst som var dypt 
forskjellig fra det klassiske, Han gir nok litt kjøp overfor klassiske 
elementer i folkevandringsstilens forstadier med disse ord: "At der er 
indgaaet klassiske træk i den nye stil (d, e. yngre kontra eldre romertid) 
skal ikke nægtes," men han tenker da åpenbart på romersk-germanske 
grenseområder. "Fordi disse folk (d. e. "barbarerne") skyldte den klas
siske kultur mangt et laan, er det ikke givet at de have skyldt den 
alt. Det afgjørende er dog at de nye ornamentmotiver ikke kunde 
sees at være afledede af de romerske dyrefo:rmer, hvorimod de sees 
at være fremgaaede af de nationale nydannelser hvis første spor træffes 
langt til hage i tiden." Med nye ornamentmotiver sikter han her til 
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den fullt utviklede folkevandringsstil, og med "de første spor" til stil
miljøet i de store mosefunn. 

Det som Salin senere kalte stil I og stil Il (henholdsvis folke
vandringsstil og eldre vendelstil) opfattet Muller mere som en stil 
med forskjellige geografiske eiendommeligheter, men aksentuerte ikke 
de kronologiske forskjelligheter så sterkt som sin eftermann. Men her 
må vi også huske at Miille:rs og Salins arbeider utkom henholdsvis i 
1880 og 1904, og at Mullers omamentikkstudie:r altså utkom før jern
alderbindet av hans egen "Ordning" og Oscar Montelius: Den nordiska 
je:rnålderns kronologi. Han opfattet også folkevandringsstilen som felles 
germansk og sier at "Dyreornamentiken kan hverken i sin begyndelse 
eller udvikling sættes fortrinsvis i forbindelse med et enkelt folk; den er 
fremgaaet af en for beslægtede stammer fælles aands- og smagsretning." 

Sophus Muller er banebryteren i studiet av jernalderens ornamentikk, 
og hans nu mer enn 60 år gamle avhandling den første som ved siden 
av skarpe analyser gir en syntese som den dag idag virker ansporende 
på leseren og ikke bare har interesse for fagets historie. Av dem som 
tidligere hadde arbeidet med jernalderens stilhistorie nevner vi svensken 
Hildebrand hvis almene slutninger nå bare har historisk interesse, 
men han er den første som leverte en mere inntrengende analyse og 
er for å tale med Muller den "der har æren af først at have gjort et 
indtrængende studium af jernalderens ornamentik." (S. 192). 

Det kan så være at Sophus Muller for ensidig pointerte folke
vand:ringsstilens autochtone germanske preg, på samme måte som han 
i eldre romertid hadde overvurdert den romerske innflydelse. Men i 

de siste desenniers diskusjon om motivene er disses betydning stundom 
blitt overvurdert på bekostning av selve stilpreget, og derfor har vi 
med vilje referert så meget av Miillers opfatning fordi det er og blir 
noe sundt og [riktig i hans syn. Vi kan nu med Salins bok som 
grunnlag lett påvise feiltagelser og ensidigheter hos Muller, men i 

vurderingen av selve stilens egenart har knapt noen skrevet bedre 
og riktigere om folkevandringsstilen enn den gamle danske mester. 
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Diametralt motsatt Miillers var de synsmåter som kom frem i 1893 

Sven Soderbergs avhandling: Om dju:rornamentiken under folke
vandringstiden, Soderberg fremhever overdrevent sterkt dyremotivene 

og hele dyreornamentikken som et resultat av romerske innflydelser 

og tradisjoner. Noen inntrengende stilanalyse gir Soderberg ikke, og 
man kan ikke si at hans arbeide har satt varige spor efter sig, undtatt 
på et enkelt viktig punkt, nemlig hans påvisning av et motiv eller en 

motivforbindelse som fra provinsialromerske metallarbeider vandrer 
over til de nordiske. Det er det som senere gjerne kalles randdyr, 

fordi det er dyreskikkelser, ofte av halvt plastisk karakter som pryder 
konturene særlig på rembeslag og ridetøi. 

Så er sagt - og det er riktig nok - at Bernhard Salin på sett 

og vis forener Miillers og Soderbergs synsmåter. Salin fremhever også 
meget sterkt det helt selvstendig nordiske særpreg, men har også like 

sterkt tatt til orde for at mange, kanskje de fleste av motivene, både 
dyreskikkelsene og andre er lånt fra provinsialromersk kunst, Men 

betydningen av Salins arbeide stikker selvsagt langt dypere enn bare å gi 

et kompromiss mellem tidligere motsetninger. Die altgermanische Thier

ornamentik (Stockholm 1904) er et av de store nyb:rottsarbeider i nordisk 
arkeologi, bygget som det er på nøiaktige førstehåndsstudier i en hærskares 
mangfoldighet av museer i de fleste europeiske land, og tegningene 

i boken er for en stor del gjort på grunnlag av Salins egne skisser. 
Den er stadig hovedverket over folkevandringstidens ornamentikk; 
hvor uundværlig det er fremgår tydelig av den nye utgave (uforandret 
optrykk) som blev utsendt i 1935 da første oplag forlengst var utsolgt. 

Salins verk er alt for svært og vel kjent til å refereres her. For 

sammenhengens skyld skal bare fremheves enkelte trekk. Hvor det 

gjelder de ennu halvt naturalistiske dyreskikkelser i yngre romertid 

la Salin den største vekt på forbindelsen mot sydøst til goternes rike 
ved Sortehavskysten. Vitnemålene om denne forbindelsen er så mange 

og sterke - og ikke bare innskrenket til prydkunsten - at Salin 
mente at den ikke bare kunde skyldes handelssamkvem, men at det 
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i 300-årene måtte være en innvandring, eller .rettere sagt en tilbake

flytning av tidligere utvandrede gotiske stammer. Med denne strøm
men følger selvsagt mange fremmede varer - de vi særlig finner i 

mosefunnene og de yngre skjelettgraver fra :romertiden - og det er 

altså i denne kretsen de første dyremotivene dukker op og derfra 

vandrer over i det hjemlige håndverk. 

Under fremveksten av folkevandringsstilens forstadier utover i 400-

årene, med stadig tilsig av nye motiver og nye tekniske virkemidler 
er det ofte vanskelig å lokalisere fra hvilke av de romersk-germanske 

grenseområder de nye impulser kommer, men stort sett helder Salin 

til den opfatning at det er de vestlige områder som er de viktigste. 
Her søker han op:rinnelsen til så viktige elementer i folkevand:rings

stilen som karveskurdteknikken, rankeornamentikken, dyrehodene med 

sterkt krummet hals og randdy:rene. Særlig la han vekt på det hannover
anske område, ikke mindst for rankeornamentikkens vedkommende, 

et resultat som senere har vært adskillig diskutert, da rankeorna

mentikken har en meget vid utbredelse, fra England til Ungarn, ja kanskje 
enda lenger østover. Derimot får Salin fremdeles medhold i at ranke

ornamentikk, karveskurd og randdyr er provinsialromerske elementer 

i folkevandringsstilen selv om det kan være vanskelig å lokalisere 
fenomenene, og dette syn deles i regelen også av dem som hevder at 

inspirasjonskilden for selve dyreornamentikken er å søke meget lenger øst. 

Selv om Salin mente at de fleste av folkevandringsstilens elementer 
direkte eller indirekte var avledet av provinsialrome:rske former, mente 

også han at ikke alt stammet herfra. Særlig var det enkelte former 

for dyrehoder brukt som avslutning på spenner (f. eks. de korsformede) 

som han vanskelig kunne se som :resultat av fremmed påvirkning. 
Her mente også Salin at vi stod overfor helt selvstendig skandinaviske 
motivdannelser. 

I analyseringen av ornamentikken har Salin ført forskningen mektig 

frem og hans innflydelse på selve øiets opd:ragelse, vår evne til å se og 

forstå denne innfiltrede ornamentikk har vært enorm. I selve metoden 
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har han dannet skole, han er det som for alvor har fullkommengjort 
fremgangsmåten med den detaljerte analyse og optegning av ornamentets 
enkelte bestanddeler. Den brukes stadig - kanskje til overdrivelse. 
En gang et nødvendig skritt på veien videre, fremdeles uundgåelig i mange 
tilfelle, men stundom når det overdrives, blir det litt på stedet marsj. 

Men det avgjørende i Bernhard Salins verk, hans største og uviss
neligste fortjeneste er at han i vrimmelen av detaljer og enkeltunde:r· 
søkelse:r trakk op en klar linje, et stort hovedresultat som er blitt 
stående og ikke har noen større utsikt til å :rokkes. Det er dette: 
Folkevandringsstilen, hans egen stil I (det er forresten besynderlig at 
"fornforskaren med konstnarshågen" som Oscar Almgren kalte ham 
satte disse besynderlig tørre nummerskiltene på levende stilarter), 
denne stil er ikke bare som Sophus Muller kom til en felles germansk 
stil, den er skapt og utformet av skandinaviske stammer, selv om 
motivene var lånt utefra. Stilens utbredelse på Kontinentet skyldes 
derfor tilbakevirkende innflydelse nordfra. På dette trygge fundament 
bygger alle de senere års forsøk på å lokalisere stilfenomenene, det 
kulturgeografiske synspunkt som i våre dager er så sterkt i forgrunnen 
o~så i oldtidens stilforskning. Salin selv kom her ikke lenger enn 
å skille ut de tre hovedområder, det nordiske, det angelsaksiske, begge 
med sitt eget friske særpreg og det kontinentale som så lenge det 
bare er tale om stil I har et avgjort annen hånds preg. I hvilken ut
strekning Salin selv har sett gruppefenomenene på skandinavisk grunn 
kommer ikke egentlig frem i Thieromamentik. Det er lite trolig at 
han ikke var opmerksom på problemet da det jo er skutt sterkt i for
grunnen i hans brakteatstudier. 

I avhandlingen Provinzialromisches und Germanisches fra 1937 
holder J. E. Forssander sig som titelen antyder vesentlig innenfor 
europeisk område bare med små lynvisitter lenger øst. Hans resultater 
avviker på flere punkter ganske sterkt fra Salins. 

Sitt utgangspunkt tar Forssander i to depotfunn fra Sosdala og Sjomp, 
begge f:ra Skåne. Sosdalafunnet (prøve avb. pl. XIV, 2-3) karakteriseres 
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ved stempelornering og en litt grunn og spinkel karveskurdteknikk og 
med en sparsom tilsetning av dyremotiver, særlig dyrehoder, og det 
er litt misvisende når Forssander taler om dyreornamentikk i Sosdala
funnet da det sjelden forekommer hele dyreskikkelser. I Sjorupfunnet 
finner vi en ganske anderledes kraftig karveskurd og dessuten ranke
ornamentikk og hele dyremotiver. Omkring disse funn grupperer han 
en del andre nordiske grav- og depotfunn. Efter analogier med konti
nentalt materiale dateres Sosdalagruppen til tiden omkring 400, Sjorup 
til tiden omkring 450. 

Karveskurdornamentikken i Sosdalagruppen er felles germansk og 
hviler på gamle tradisjoner som trolig går tilbake på provinsialromersk 
geometrisk karveskurd fra 300-årene. Det nye i Sosdala er derimot 
dyremotivene. Forskjellige varianter av samme stilpreg har vi i ger
mansk materiale langs Rhin og Donau, men når det spørres hvorfra 
stilen er kommet til Norden, mener Forssander at Donaulinjen kan 
settes ut av betraktning, da overensstemmelsene med nordisk stoff er 
størst i Rhintraktene. 

Sin største verdi ha:r kanskje arbeidet i behandlingen av ranke
ornamentikken. Salin så den som nevnt vesentlig som frukten av 
vestlige forbindelser. Andre, f. eks. Haakon Shetelig mener at den på 
grunn av dens svære utbredelse er vanskelig å lokalisere, mens Sune 
Lindqvist og nærværende forfatter ut fra noe forskjellig stoff og syns
punkter har pekt på overensstemmelser mellem nordiske og ungarske 
oldsakformer med rankedekor. 

Forssander går her langt videre. Han hevder at rankeornamentikken 
ikke når oss direkte fra provinsialromersk kunst, men via goterne. 

Beviset for dette ser han blandt andet i det krumnebbede fuglehode 
som i Sjorupfunnet (pl. XIV, t) viser sig samtidig og som just er gotisk 
Rankeornamentikken er derfor på nordisk grunn først og fremst gotisk
ungarsk og først på annen hånd klassisk. Dette henger sammen med et 
av hovedpunktene i hans syn, nemlig at den rent geometriske karveskurd 
av provinsialromersk oprinnelse og :rankeornamentikken der begge 
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tidligere blev opfattet som liggende i kjølvannet på hverandre i virke
ligheten er to skilte stilfaser (kfr. hans dateringer) for mellem dem 
ligger Sosdalastilen som ikke kjenner rankeo.rnamentikken, og hÆm 
mener at på Sjo.rupg:ruppens tid var Sosdalastilens provinsialromerske 
arv praktisk talt uttømt. 

Når han så kommer til spørsmålet om fremveksten av den egentlige 
dyreornamentikk som munner ut i selve folkevandringsstilen mener 
Forssande:r at dyremotivene knapt nok er beslektet med p:rovinsial
romerske former. Oprinnelsen finner han i importvarene i sen:romersk 
tid fra sydøstlige områder, slikt som de vel kjente sølvbeg:re fra Varpelev, 
Himlingøie og Nordrup (pl. XVII, 2) og sølvplaten fra Thorsbjerg som 
jo altid har vært sterkt fremme i diskusjonen. Om oprinnelsen til disse 
sier Forssander bare at de stammer fra den pontiske krets, men går ikke 
videre inn på spørsmålet om deres ophav, han betoner bare meget sterkt 
at romerske er de ikke. I siste omgang foregår utviklingen mot stil I 
ved at denne pontiske dyrekrets innarbeides i stilskjemaet, han hen
viser her som det jo også ofte har vært gjort til slektskapet med de 
tilbakeseende dyr på tidlige relieffspenner (pl. XVII, 1). Ved utviklingen 
av den sterkt stiliserte dyreornamentikk legger Forssander også meget 
stor vekt på gullbrakteatene men så å si på et rent abstrakt grunnlag. 
Han mener nemlig at dyret som forekommer under hodet på C-brakteatene 
er skapt ved en omdannelse av kappefliken på keiserbilledet på de eldre 
gullmedaljonger og at dette dyremotiv også har hatt stor betydning for 
utviklingen av den sterkt stiliserte dyreornamentikk på andre oldsak
former! 

Forssanders avhandling er ikke noe polemisk innlegg i striden 
romersk-skytisk, han nevner knapt nok asiatisk materiale uten på det 
ene punkt med de pontiske saker og lar som sagt spørsmålet åpent 
hvor dyremotivene her stammer fra. Forsåvidt holder han sig vesentlig 
innenfor den Muller-Salinske problemstilling og sogner - vel ubevisst 
siden han ikke nevner ham - mere til dansken enn til svensken, idet 
han sterkt fremhever at utviklingen av dyreornamentikken har foregått 
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mere uavhengig av p:rovinsialromersk kunst enn man i de senere år 

vanlig har antatt. Innenfor den ramme han trekker op, stilles problemene 
skarpt og klart med redelige forsøk på å skille ut fasene i folkevandrings
stilens forstadier. Men trinnene blir for skarpe; geometrisk ka:rveskurd, 
Sosdalagruppen og rankeornamentikk kommer for å si det litt til

spisset trippende som de tre bukkene Bruse med regelmessige mellem
:rum over vår stilhistoriske bro. Det kan også uttrykkes slik at det 
er et arbeid med vid europeisk horisont, men ikke tilstrekkelig nordisk 

bredde, det skånske materiale kjøres for ensidig op, han ser sørover 

Østersjøen men glemmer litt å snu blikket vestover Øresund og 

Skagerakk Selv om man kanskje savner ett og annet som kunde 

været nevnt, er det nok tatt med det som trenges av dansk og 

norsk materiale i selve stoffgjennemgåelsen, men det tas ikke tilstrek
kelig hensyn til det i konklusjonen. Det virker overbevisende når 

Forssander hevder at geometrisk karveskurd og rankeornamentikk på 
Kontinentet er to kronologisk skilte stilfaser, men for å få den samme 
forskjellen frem på nordisk grunn kjører han Sosdalagruppen alt for 

hardt op, for den kan i mine øine ikke kalles noen egen stilfase, snarere 

et nokså lokalt intermesso. Uansett hvordan en ser på spørsmålet om 
dyremotivenes ophav, undervurderer Forssander de provinsialromerske 

motivers livskraft når det gjelder stilens øvrige elementer. Det er 
nokså uforståelig at han kan hevde at den provinsialromerske arv er 

uttømt på rankeornamentikkens tid all den stund vi på de tidlige 

relieffspenner ser geometrisk karveskurd og mnkeornamentikk trives 

nokså frodig side om side på ett og samme stykke (pL XVII, 1). Det virker 

også litt inkonsekvent at Forssander uten betenkning aksepterer de pon

tiske saker fra 300-årene som inspirasjonskilde for dyreornamentikken 
når han ellers er sterkt en garde overfor store kronologiske intervaller. 

Ideen om den keiserlige kappeflik som en av hovedkildene for selve 
dyreornamentikken er ganske uholdbar. På et så teoretisk og dødt 

grunnlag er en frodig, levende og fremfor alt umåtelig seiglivet kunst
form som dyreornamentikken ikke skapt. 
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Når jeg trass i de åpenbare misgrep har stor respekt for Forssanders 

avhandling, er det ikke mindst ved de verdifulle bidrag den gir 
til rankeornamentikkens historie, selv om jeg nok tror at han også 
her lokaliserer lovlig sterkt. Og enig eller ikke enig, må man i høi 
grad respektere hans forsøk på å finne klarere løsninger i spørsmålene 
om dyreornamentikkens forstadier, da vi her i de senere år kanskje 
stundom har hat fornemmelsen av litt stilhistorisk drøvtygging. 

SKYTERPROBLEMET 

Før vi går over til å se på spørsmålet om eventuelle skytiske de
menter i folkevandringsstilen, er det praktisk å minne om noen hoved
trekk i skyternes og den skytiske dyrestils historie. 

I den perioden hvor vi virkelig kjenner den skytiske kultur bodde 
dette folk i Syd-Rusland, vesentlig mellem Don og Donaus nedre løp. 
Det var et iransk folk som i 8.-7. århundre f. Kr. trekker vestover 
fra Central-Asia, men dets oprinnelige hjemsted lar sig vanskelig 
lokalisere. Som alle store folkeforskyvninger skaper også denne uro 
og krig, men fra 7. årh. blir de noen hundreår fremover sittende i 

Sortehavstraktene med mere episodiske fremstøt også meget lenger 
vest. Av stor betydning også for de stilhistoriske spørsmål er sam
kvemmet og handelen med de hellenske kolonier ved Sortehavet. 

I 2. årh. f. Kr. blev skyternes land erobret av sarmaterne som også 
delvis var et iransk folk, men langt fra noen etnisk enhet. Sarmater 
brukes av de klassiske forfattere som samlingsnavn også om andre 
folk av østlig oprinnelse. Dette konglomerat av folk som kalles sar
mater spiller ikke egentlig noen skapende aktiv rolle i stilhistorien, 
men hvis man vil se skytiske elementer i folkevandringsstilen må de 
ha spillet en viss rolle som formidlere. Det er i den sammenheng verd 
å minne om at i keisertid og tidlig folkevandringstid er sarmater flere 
ganger nevnt som deltagere i germanske hæravdelinger. Og fremfor 
alt var det sarmatiske folk goterne kom i berøring med da de ved 
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tiden omkring 200 e.Kr. begynner å rykke inn i Sortehavstraktene og 
grunnet det rike som fikk slik inngripende betydning både for nord- og 
kontinentalgermanske kulturformer, også i prydkunsten. Ved midten av 
århundret hadde de fått fast fotfeste og efter erobringen av Olbia i 
263 var deres herredømme i Sydrussland et faktum. 

Det er en ganske broket dyrehave vi møter i den skytisk-sibiriske 
og sarmatiske kunst. Stiliseringen er aldri drevet så vidt som i den 
germanske dyreornamentikk, komposisjonene er aldri så kompakte, 
dyrene ikke opløst til ugjenkjennelighet som hos oss. Stilisert er de 
nok, særlig i den gammelskytiske kunst, men selv et uøvet øie ser 
lett at det er dyremotiver, svært ofte også hvad slags dyr fremstillingen 
gjelder (pl. XVI, 1). Og i den nyskytiske eller sarmatiske kunst kommer 
det et sterkere naturalistisk innslag så en zoologisk bestemmelse ofte 
gir sig av sig selv. Hesten spiller en fremtredende rolle som rimelig 
er hos et nomadefolk som tilbragte en stor del av sin tilværelse på 
hesteryggen, og all slags utstyr til ridetøi er da også et dominerende 
trekk i gravfunnene. Hjorten er også et yndet motiv i skyternes kunst, 
ofte med svære, sterkt overdimensjonerte gevir i en virkningsfull 
dekorativ utformning. Og rovdyrene hugger inn, ikke minst den 
majestetiske løve, og løven som går løs på hesten ser vi rett ofte 
i dramatisk forvridde stillinger, tross den lette stillisering gjengitt med 
noe av øieblikksbilledets friskhet i sekundet da rovdyret har fått blod
smaken i munnen mens byttet segner i dødskampen (pl. XV, t). Sten
bokk har man også ment å kunne :identifisere, og her er både fugl og 
fisk, ikke mindst har fuglehodet med sterkt krummet nebb ofte vært 
fremhevet som et av de trekk den germanske kunst har lånt fra den 
skytiske. Det samme gjelder villsvinhodet. Dertil kommer så motiver 
og tekniske virkemidler fra hellensk og forasiatisk kunst. 

Max Ebert (Siid-Russland im Altertum, Berlin 1913) har hevdet at 
skyterstilen i alt vesentlig er vokset frem i Sortehavstraktene selv
stendig og uavhengig av andre asiatiske og særlig de sibiriske stil
områder, idet han i Syd-Rusland finner spor av iransk kultur før den 
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egentlige skytiske. I likhet med andre forskere mente han at skyter

stilen optar elementer fra jonisk og levantinsk kunst, mens han ellers 

står nokså ensom i sin hevdelse av uavhengigheten av kulturområder 

fra de indre deler av Asia. For trass i alle motsetninger ellers er det 

den vanlige opfatning at den skytiske dyrestil er et ledd i et vidt for
grenet og meget gammelt asiatisk stilkompleks. Et synspunkt som 

har meget for sig er det som Andreas Alfoldi gjør gjeldende, nemlig 
at denne samhørighet for en vesentlig del er betinget av et felles 

myteforråd som igjen hunder i nomadefolkenes erhvervsllv med jakten 

som dominant. 
M. Rostovtzeff (The animal Style of South Russia and China, 

Princeton 1927) inndeler den gammel·skytiske kunst før sarmaternes 

innvandring i fire hovedavsnitt: 
A. Den arkaiske periode fra slutten av 7. til begynnelsen av 5. årh. 

f. Kr. Fremragende eksempler på denne fase er funnene fra Kelermes. 

B. Den persisk-joniske periode med innflydelser fra disse områder 

fra 5. og tidlig 4. århundre. Det mest kjente funn fra dette avsnitt 

er Vettersfelde i det sydøstlige Preussen, for det er særlig på denne 

tid vi har de spredte skytiske fremstøt temmelig langt mot nordvest. 
C. Den klassiske eller panticapeiske periode (efter byen Panticapa), 

skyte:rstilens blomstringstid i 4. årh. med sterke hellenske innflydelser 
som f. eks. kommer sterkt frem i Solokhagraven (pl. XVI, 1). 

D. Forfallstiden i slutten av 4. og 3. arh. som bare viser få 

nye trekk. 
Med sarmaternes begynnende invasjon i Syd-Rusland i 3. og deres 

fullstendige erobring av landet i 2. årh. kommer så noe helt nytt. Det 

er en stil som i motsetning til den gammelskytiske er sterkt polyk:rom 

og farvevirkningen beror på en utstrakt bruk av edelstener og cloisonne. 

Sarmaterne selv har neppe skapt denne stilen, og uttrykket sarmatisk 

e:r forsåvidt litt misvisende, men er brukt for å skape et markert og 

nødvendig skille fra den gammel-skytiske. Denne sarmatiske eller ny
skytiske stil er sterkt innfluert fra den nære O:rient som jo fra gammelt 
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av hadde en viss forkjærlighet for sterke farvevirkninger, men optar 
også elementer fra den utdøende gammel-skytiske stil, og av denne 
blanding fremgår så den nye dyrestil. Den er som alt nevnt preget 
av en sterkere naturalisme, På europeisk grunn stammer de mest 
fremtredende funn fra Maikop og Novocherkask (pl. XVI, 2), og dessuten 
har vi bl. a. en serie praktfulle gullfunn som blev gjort a1t i 1700-årene 
i Sibir (pl. XV, 1). For denne stil hadde i motsetning til den gammel
skytiske en sterk ekspansiv kraft. Den er i sin originale form spredt 
over Sentral-Asia, Sibir og Syd-Russland. Den trengte også inn i Kina 
og påvirker i Han-perioden også i noen grad kinesisk kunsthåndverk. 
Og dens vestlige utstrålinger skal vi straks komme tilbake tiL 

Det var i det svære verket Scythians and Greeks (Cambridge 1913) 

at Ellis H. Minns slog gnisten til den stilhistoriske brand som spørs
målet om skytiske elementer i germansk kunst senere er blitt. Skjønt 
han senere - kanskje mere mundtlig enn i sin produksjon - stadig 
har vært optatt av problemet, var det for Minns oprinnelig et side
tema, en parentes på et par pagina i et 500 siders verk, og det fremgår 
både av hans behandling av spørsmålet i boken og i et diskusjons
innlegg i 1926 efter et foredrag av Haakon Shetelig i Society of 
Antiquaries of London (Archaeologia Vol. LXXVI) at Minns ikke 
behersker det germanske stilhistoriske stoff og dets nyanser i samme 
grad som det skytisk-iransk-greske. Det skal jo også noe tiL Han 
kjenner nok folkevandringsstilens utbredelse fra Stockholm til Spania, 
fra Irland til Kaukasus for å bruke hans egne uttrykk, og alt i denne 
geografiske karakteristikken skinner det igjennem at han- som Sophus 
Muller 30 år tidligere - ser hele folkevandringstidens germanske stil
områder, stil I og Il mere som en enhet. Og hans syn er i den grad 
bestemt av innstillingen ex oriente lux at han i den angelsaksiske 
folkevand:ringsstil ikke ser annet enn en degenerert utløper av den 
gotiske som var den friskeste, frieste og oprinneligste fordi den lå 
kilden nærmest. Allerede her ligger det en feiltagelse, i all fall når 
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vi ser på den eldste germanske dyreornamentikk; for stil I fins praktisk 
talt ikke hos de gotiske folk, og ved siden av den skandinaviske ser 
vi nu at det just er den angelsaksiske som er den frodigste. 

Trass i at spørsmålet for Minns nærmest var en digressjon finner 
vi i hans behandling i ypperlig konsentrert form flere av de hoved
momenter som senere har spilt slik rolle i diskusjonen. Han blev 
slått av en viss likhet mellem enkelte motiver i sibi:risk-skytisk kunst 
på den ene og germansk på den annen side og mente at her måtte være 
en sammenheng. Av dyremotivene var det særlig rovfuglhodet med 
det kraftig krummede nebb. Og fremfor alt var det bruken av farvede 
stener, de rent koloristiske effekter. På disse premisser kan en jo 
forstå hans uttalelser om at den angelsaksiske kunst er en mere av
bleket utløper, for "edelstensstilen" som det stundom kalles er langt 
mer et kontinentalt enn angelsaksisk og nordisk fenomen. 

Med hensyn på utstrålingssentret - goternes So:rtehavs:rike -
stemmer Minns forsåvidt overens med Salin. Men mens den siste så 
den gotiske kultur som vesentlig klassisk farvet, søker Minns ophavet 
meget lenger mot øst. Dyrestilen er for ham skyto-sibirisk, edelstens
stilen mener han stammer fra Persia og blandingen i strømningene er 
foregått ved hellensk formidling, - den skytiske kultur er ganske 
sterkt farvet av møtet med de hellenske kolonier ved Sortehavet. Det 
er just det siste spørsmål som er kjernen i Minns' verk. 

I de nær 30 år som er gått siden Minns fremsatte tanken, er 
litteraturen over emnet blitt meget omfattende, og da disse sider er 
en orientering og ikke noen bibliografi, får vi prøve å samle spørs
målet om noen hovedsynspunkter. Det skulde heller ikke være 
uoverkommelig. 

Til en viss grad kan vi skjelne mellem to strømninger i disku
sjonen, strømmer som forresten ofte blandes, da der e:r dem som 
hevder begge deler. Det ene er at det er visse motiver som fra ny
skytisk (sarmatisk) kunst via goterne går over i germansk kunsthånd
verk og særlig Nordens. Det er fremfor alt fuglehodet, villsvinhodet 
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og "det tilbakeseende dyr" som det gjerne kalles, det vil si et firføttet 
dyr med sterk halsvridning så hodet blir liggende i tilbakevendt stilling 

over ryggen (pL XVII, 1). Her er det altså mere tale om motiv enn egentlig 
stilpreg. Muligheten av en slik sammenheng innrømmes også av enkelte 
som f. eks. Haakon Shetelig (The Origin of the Scandinavian Style of 

Ornament, A:rchaeologia Vol. LXXVI) der ellers i alt vesentlig helder 
til den :romerske teorL Andre går meget videre og driver en nesten 

monoman motivjakt ofte med suveren tilsidesettelse av selv nokså 
beskjedne krav på kronologisk sammenheng. Som typisk eksempel 

kan nevnes B:runo Brehm (Der U:rsprung der germanischen Tierorna

mentik, i Strzygowski: Heidnisches und Christliches um das Jahr 1000). 

Det sammenrullede dyr som vi stundom i meget forskjellig skikkelse 
ser på folkevandringstidens brakteater og noen små hengesmykker fra 

vikingetiden (allerede her er den innbyrdes sammenheng høist diskutabel) 

ser han som sluttstenen på en utvikling som han finner de første spor 

av i det skytiske Kelermesfunn og som han mener å kunne forfølge 
så å si gjennem hele den gamle verden fra Kina til Vest-Europa gjen

nem 12-1300 år. Til en slik fremstillingsmåte er å bemerke at ideen 
med å komponere et sammenrullet dyr i en sirkelformet ramme er 

ikke så overvettes merkelig at den ikke kan være opstått flere ganger 
uavhengig av hverandre. Det samme gjelder heste-motivet. Skal 

sammenstillinger av så generelle motiver virke overbevisende, må det 
også kunne pekes på et fellesskap i stilpreg, eller i hvert fall karakter

istiske detaljer i behandlingen som gjør en sammenheng sannsynlig. 

Den annen strømning vi nevnte er da just dem som hevder et 

slektskap i selve stilpreget, eller - når forskjellen her tross alt blir 

for stor - et visst slektskap i selve kunstopfatningen. En typisk 
representant for denne tendens er Josef Strzygowski som både i det 
nevnte arbeide og andre hevder at det i germansk og visse områder 
av asiatisk og også arabisk kunst er noe som er vesensforskjellig fra 
de klassiske stilidealer, og at det er visse detaljer både i motiver og 
ikke minst komposisjon som viser at denne forskjell beror på et 
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direkte kausalforhold. Han hevder ofte meget sterkt germansk kunsts 
avhengighet av uteneuropeiske kunstområder. Synspunktet er intm'es· 
sant, men argumentene ofte svært lite overbevisende. 

Ser vi på saken som helhet, kan vi vel si at debatten betegner 
en sund og kanskje nødvendig :reaksjon overfor en litt for ensidig og 
eksklusivt europeisk innstilling i disse spørsmål. Eller som Einar Lexow, 
forøvrig i en helt annen sammenheng uttrykker det: "Den hvite rase 
lider i høi grad under det man kunde betegne som et mereverdighets
kompleks" (Verdens Kunsthistorie VI, Oslo 1935). 

Men en kritisk innstilling er nødvendig. En viss utvortes forskjell 
fra det klassiske betinger ikke i og for sig et dypere fellesskap. 

Av de eksempler som her er nevnt og som lett kunde økes frem

går at spørsmålet om germansk kunst har mottatt tilsig utenfor Europa 
ikke bare har vært begrenset til å gjelde skytisk kultur, og det kan 
ikke nektes at diskusjonen og argumentene stundom er blitt noe 
ukonsis og flytende. 

Når spørsmålet vesentlig begrenses til skyterne blir problemstillingen 
straks mer konsis, selv om det naturligvis også innenfor denne ramme 
gjør sig gjeldende innbyrdes meget avvikende opfatninger. 

Michael Rostovtze:ff har i flere arbeider behandlet den skytiske 
dyrestil, dens oprinnelse og utstrålinger og går også sterkt inn for 
dens betydning for germansk stilhistode. Det sist nevnte spørsmål er 
dog i regelen mer kortfattet behandlet i hans trykte arbeider, og den 
me:r motiverte og detaljerte fremstilling han ga i en forelesningsserie 
i Oslo 1928 i Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning er ikke 
utgitt i bokform. Hans syn både på skyterstilens ophav og hvordan 
dens efte:rdønninger er nådd Norden kommer kanskje tydeligst frem 

i det nevnte arbeide The Animal Style in South Russia and China -
stundom på en ganske temperamentsfull måte, når han mener sig 
misforstått av motstandere. 

Rostovtze:ff fremhever sterkt at samtidig med den eldre skyte:rstils 
blomstring i Sortehavstraktene, har vi stilen nesten i samme utformning 
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i Sibir, der den også optar i sig elementer fra eldre sibirisk bronse
alders kultur. Man kunde da kanskje tro at både stilen og skyterne 
selv var kommet til Syd-Russland fra Sibir. Men det kan ikke være 
tilfelle. Den sibiriske stil er tross alt mere arkaisk, og forbindelsen 
mellem Sibir og Syd-Russland lar sig vanskelig påvise, den stopper i 

all fall så tidlig at en vanskelig kan tro at det var fra Sibir skyterne 
kom. I så fall burde blandt annet slektskapet i gravskikken vært 

større. Løsningen må ifølge Rostovtzeff være at stilen er kommet både 
til Sibir og Syd-Russland fra en felles kilde, til Syd-Russland ved et 
fremtrengende erobrerfolk, til Sibir fra først av ved import. Kilden 
lar sig vanskelig eftervise, men må ligge et steds i Central-Asia. 
Det svære utbredelsesområde får sin forklaring i at det er jeger- og 
nomadefolk som ikke skyr de sværeste avstander som sprer stilen 
utover. Det kan i den sammenheng nevnes at A. M. Tallgren søker 
stilens hjemsted i høifjellskulturene, i randområdene mellem de gammel
orientalske og steppekulturene. (Zum Ursprungsgebiet des sog. skyt
ischen Tierstiels Acta Archaeologica IV, s. 262). 

Rostovtzeff pointerer at det aldri har vært hans mening at det er 
denne gammel-skytiske stil som har inspirert germansk kunst. Det er 
derimot tilfelle med den sterkt ekspansive nyskytiske eller sarmatiske. 
I motsetning til Minus og mange efter ham legger Rostovtzeff ingen 
vekt på goterne som formidlere av den sarmatiske stils utstråling mot 
nordvest. Han mener at stilen fra Syd-Russland og Sibir er trengt inn 
også i Sentral- Øst- og Nord-Russland, der den i :romersk keisertid 
setter et merkelig sideskudd i en sterkt stilisert dyrestil. Og endelig, 
fra Russland eller gjennem Russland trengte den nye dyrestil inn i 

Skandinavia og skapte sier han "as i firmly believe, the amazing flower 
of the animal Style in the early mediaeval art of Sweden and Norway." 

På hvilket tidspunkt dette er skedd, kommer han ikke nærmere 
inn på. Både her og andre steder bruker han det nokså omfattende 
uttrykk tidlig middelalder som både efter engelsk og tysk sproghruk 
kan gjelde såvel folkevandrings- som vikingetid. Andre steder nevner 
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han uttrykkelig både Vendel og Oseberg som påvirket av den ny
skytiske stil eller dens russiske utløpere, men nevner ikke uttrykkelig 
arbeider i den egentlige folkevandringsstil (stil l) som påvirket av ny
skytisk kunst, hvad han dog visstnok gjorde i sine forelesninger i 

Oslo 1928. Det lar sig i det hele tatt ikke nekte at mens Rostovtzeff 
er meget inngående i analyser og kronologiske spørsmål så lenge det 
gjelder selve skyterstilene, så beveger han sig- trass i mange detaljer
i nokså vage uttrykksmåter når han kommer til det nordiske. Og en 
sitter igjen efter lesningen med en- kanskje litt uærbødig følelse av 
at på dette - og for vårt spørsmål avgjørende- punkt, har han litt 
vanskelig for å begrunne sin tro med eksakt stoff. De nordiske 
stilarter i folkevandrings- og vikingetid slåes for meget i hartkorn. 
To meget avgjørende spørsmål ønsker vi her et klarere svar på der
som vi skal kunne godta hans i sig selv meget interessante teori om 

innfallsporten for dyrestilen gjennem Russland. For det første hvor 
langt ned i tiden den stiliserte russiske dyrestil holder sig og dernest 
for ikke si først og fremst hvor tidlig han mener å se påvirkningen i 

nordisk kunst. Skal den ha satt inn alt i folkevandrings- eller mero
vingertid er dertil å bemerke at direkte forbindelser mellem Norden 
og Russland har vi meget få spor av i dette tidsrom. Skulde dyremotivene 
delvis være kommet fra russisk område, var kanskje en formidling via 
samiske kulturformer ikke utenkelig. Men en annen og meget tvilsom 
sak er om det kan finnes positive holdepunkter for en slik mulighet, 
et spørsmål jeg ikke har hatt høve å undersøke. -

La oss så se på spørsmålet om goterne som mellemmenn i dyre
ornamentikkens spredning. Det er just på dette punkt man må sondre 
mellem motiver - eventuelt hele motivkomplekser - og stilpreg i 

egentlig forstand. 
For det første en ting: problemet og striden gjelder her uttrykkelig 

dyremotivene, for det kan neppe være tvil om at goternes forkjærlighet 
for farvede stener og sterke farvevirkninger er en utløper - og det 
en meget seig og livskraftig - av den sarmatiske polykrome stil. 
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Denne side av saken korn senere til å spille en meget større rolle 
for kontinentalgermansk enn for nordisk kunsthåndverk Den følger 
for en stor del i kjølvannet på goternes vandring vestover senere i 

folkevandringstiden. Og den nordiske bruk av stener eller farvet glass 

i yngre romertid er såpass avdempet i forhold til den gotiske at jeg 
har min tvil om holdbarheten av Salins teori om en tilbakevandring til 
Nmden av gotiske stammer. Et livlig handelssamkvem- eventuelt små 
isolerte flokker som vender tilbake - står for mig som mer sannsynlig. 

Vi har alt nevnt de motiver (fugle- og villsvinhodet og det tilbake
seende dyr, pL XIV, 1 og XVII, 1) som man~e mener er kommet til ger
mansk kunst fra nyskytisk. Hertil kommer enkelte detaljer som at man 
i nyskytisk kunst ofte finner en sterk markering av lårpartiet (pl. XVI, 2) 
som man i nordisk stil I finner igjen i de underlige pæreformede lår i 
dyreornamentikken. Til dette kommer visse fellestrekk i komposisjonen. 

En sammenstilling som ofte gå:r igjen hos dem der er sterkest i troen er 
den sibiriske gullplaten med løven som overfaller hesten og en spenne 
fra Galsted i Slesvig (pl. XV, 1-2). Mer overbevisende e.r da dyrene på 
diademet fra Novocherkask i Syd-Rusland (pl. XVI, 2) som av flere forskere 
(bL a. Rostovtzeff) dateres så sent som til siste århundre før Kristus. 

Det er ingen urimelig tanke at goterne kan ha sett og formidlet videre 
lignende saker, og at det er den slags dyreskikkelser som er inspirasjons
kilden for dyrefrisene på sølv begrene fra Danmark (pl. XVII. 2) som vi 
nevnte før under gjennemgåelsen av Forssanders studier. Det bør ut
trykkelig fremheves at goterne her vesentlig synes å ha spillet mellem
mannens rolle, for dyremotiver - i hvert fall hele dyreskikkelser er 
overmåte sjelden i ·de gotiske funn fra Syd-Russland. En undtagelse 
danner dog det krumnebbede fuglehode som man rett som det er støter 
på i gotiske graver. Det kan tilføies at senere da den fullt utviklede 
.skandinaviske folkevandringsstil fikk innpass hos enkelte kontinental
germanske stammer gikk den praktisk talt hus forbi hos goterne. 

Av andre funn som kan komme i betraktning når det spørres efter 
østlige trekk i folkevandringsstilen vil jeg feste opmerksomheten ved 
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et eiendommelig motiv på en 
bronseknapp fra gravplassen 
fra Anan'nino i Vyatka, Syd
Russland som vi her efter 
Reginald Smith gjengir ut
tegnet i plan. Gravplassen 
dateres av TaHgren (Eberts 
Reallexikon) til siste årh. 
f.Kr. Selv om utformningen 
er anderledes enn i folke
vandringsstilen er det dog 
beslektede detaljer og VI 

Dyrefigur på bronseknapp fra Anan'nino, 
uttegnet i plan. 

møter her for en gang skyld i sydrussisk kunsthåndverk en lignende 
tendens til så å si å opløse dyret i sine enkelte bestanddeler. 

Når det gjelder enkelte motiver skulde det ikke være noen uover
stigelig kronologisk kløft fm nyskytisk kunst i Syd-Russland til de eldste 
nordiske dyremotiver i yngre romertid ved gotisk formidling. Og slekt
skapet nyskytisk-nordisk er i flere tilfelle (som de her nevnte) vel så 
påtagelig som romersk-nordisk For det er å merke at enkelte av de 
dyremotiver som vi sikkert må anse som romersk lån i tidlig folke
vandringstid kom ikke til å gå inn i den egentlige stil I. Det gjelder 
f. eks. delfinmotivet. Anderledes stiller det sig kanskje med hippo~ 

kampen som vi har på den kjente spenne fra lVIeilby (avb. Salin: 
Thiero:rnamentik fig. 489 og mange andre steder). I dette har vi sikkert 
oprinnelsen til en liten serie S-formede dyrefigwrer i fullt utviklet om 
enn rett tidlig folkevandringsstil, både på spenner, Snartemosve:rdet 
(grav V) og noen D-brakteater, men underlig nok vesentlig lokalisert 
til det sydvestligste Norge. 

Skal jeg formulere min egen opfatning av spørsmålet om dyre
motivene i folkevandringsstilen er av nyskytisk eller romersk ophav 
kommer jeg derfor ikke utenom den forslitte frasen at det ikke gjelder 
noe enten-eller, men et både-og. 
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Og så til spørsmålet om et dypere stilfellesskap mellem skytisk og 

nordisk, som jeg for øvrig personlig har liten tro på. Men hvis man 
godtar det, må i så fall goterne settes ut av betraktning, da selv den 
sarmatiske dyrestil var utdøende eller i full opløsning da goterne kom 
til Syd-Russland. Det sarmatiske kunsthåndverk de stiftet kjenskap med 
kan godt ha sin betydning for spredning av motiver, men ikke for et 
intimere stilslektskap. Hvis man så heller ikke vilde godta Rostovtzeffs 
teori om veien over Russland i keisertiden, vilde det bare bli en mulighet 
igjen. Her, som ved spørsmålet om den gammelskytiske stils ophav, 

vilde vi tvinges til å anta en tapt kilde, vi måtte - og enkelte som 
G. von Met·hardt og W. von Jenny har vært inne på den ide- tenke 
oss et sted der den skytiske stil hadde beholdt mere av sin oprinnelige 
livskraft, og at den herfra på en eller annen nå ukjent måte hadde hat 
en vestlig utstråling som kan ha inspirert folkevandringsstilen. 

Dette høres unektelig nokså fantastisk ut, og som sagt har jeg 
personlig vanskelig for å se noen likhet i selve stilpreget mellem 
skytisk og nordisk ornamentikk. 

En annen sak er det at virkeligheten stundom er like fantastisk som 
noen tankekonstruksjon når det gjelder skyterstilen. Et av dens aller mest 
forbausende utslag er at den sent i folkevandringstiden plutselig spretter 
op som et esketroll i Ungarn. Det er i den såkalte Kesztely-kultur, 
en gruppe gravfunn med rikt utstyr av bronsesaker i en frisk og 
levende dyrestil (pL XV, 3). Tidligere blev denne kulturform sett som 
minner om hunnernes invasjon, og hadde dette syn på saken ennå 
stått ved makt, kunde vi her hatt det eftersøkte missing link mellem 
skytisk og germansk. Men efterat Andreas Alfoldi (Der Untergang 
der Romerherrschaft in Pannonia) har påvist at Kesztely-kulturen ikke 
er hunnisk, men avarisk, står vi overfor den komisk paradoksale 
situasjon at dette yngste skudd på skyterstilens stamme kommer for 
sent til å kunne ha hatt noen avgjørende betydning for folkevandrings
stilens ophav. For avarernes innfall i Ungarn kommer først i annen 
halvdel av 500-årene, da folkevandringsstilen i Norden forlengst var 
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fullt utviklet, ja nesten hadde sett sine beste dager. Avarerne (et 

tartarisk folk av dunkel oprinnelse) bodde før invasjonen i Donau

landene omkring det Asovske hav, og forsåvidt ikke lenger vekk enn 

at en forbindelse på et tidligere tidspunkt var teoretisk mulig, men 
den lar sig ikke påvise. 

Selvsagt blir Kesztelykulturen ofte nevnt som eksempel på hvor 

seiglivet den asiatiske dyrestil var, men den har aldri vært skutt så 
langt i forgrunnen som en kunde vente. J. Brøndsted (Nordisk Kultur 

bind xxvn s. 106) sier at avarergravplassene gir bevis for "skytiske 

indflydelser baade i former og teknik". Det er forresten underlig at 

Brøndsted som vel er den nordiske arkeolog der er gått sterkest inn 
for folkevandringsstilens østlige oprinnelse ikke utnytter pointet med 

Kesztelykulturen sterkere. For saken kan pointeres skarpere enn som 
så. Første hånds kjennere av de asiatiske dyrestiler som Rostovtzeff 
og Gregor Borofka fremhever sterkt at det er den ·gammel- skytiske 

stil som dukker op her, og Borofka sier uttrykkelig at ikke bare mo
tivene men selve stilen er skytisk (i Bossert: Kunstgewerbe aller 

Zeiten und Volker B. I). 
Selv om altså Kesztely-kultu:ren så langt vi idag kjenner den kom

mer for sent til å kunne ha øvet noen innvirkning ved folkevandrings

stilens utformning, er den som historisk og stilhistorisk fenomen av 

den aller største betydning for selve problemstillingen, da den gir et 
ugjendrivelig bevis for hvordan stilgrupper som var gamle i Østen 

plutselig kan dukke op i Europa ved asiatisk invasjon. Avarerkunsten 

roper i hvert fall et kraftig varsku mot blankt å avvise talen om 

skytiske elementer i europeisk folkevandringskunst på rent kronologiske 
premisser. 
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Johs. Bøe 

FRA LEDENS FORTID 
ET FORSØK 

Pl. XIX-XXH 

Den store kongsvegen i Norge det e:r kysten og leden og fjorden. 
Det er trafikken langs kysten som festet navnet Noreg:r- nord~ 

vegen - på vårt land, og det er blandt andre faktorer den som skapte 
oppsvinget der hvor dyrkningsjord eller andre muligheter ga levelige 
vilkår for folk. I viktige knutepunkter for kysttrafikken finner vi de 
særlig rike spor av gammel bosetning. Og hvis så jord, jamt og rikt 
sjøbruk eller andre vilkår skapte grunnlag for stabil næring på stedet, 
kunne det kanskje være mulig å komme etter tilløp til virkelig sam
funnsdannelse i forhistorisk tid, eller endog kanskje grunnlag for det 
samfunn vi møter ved overgangen til historien. 

På Norges Vestland er det to steder hvor leden snev:rer seg sammen, 
og hvor det også er god og noenlunde vid jord, samtidig som sjøen 
gir større og jevnere chanse for næring enn vanlig. Det ene er ved 

Karmsundet hvor samspillet mellom sjøtrafikk og jordbruk skapte et 
betydningsfullt centrum alt i bronsealderen, og hvor de samme økono
miske faktorer tvang fram en by i vår tid. Den centrale stilling strøket 
ved Karmsundet hadde i forhistorisk tid, er så vel kjent at det er 
overflødig å gjenta det her. Anderledes er det med det andre knute
punktet på Vestkysten, strøket ved Ålesund. Det er likesom aldri 
kommet riktig fram i vurderingen, vel nærmest fordi det har ligget i 

utkanten av museenes arbeidsfelt. Og dog byr forholdene her på mange 
måter en fullkommen likhet med Ka:rmsund.ets, og st:røkets betydning 
i forhistorisk og tidlig historisk tid må ha vært tilsvarende om ikke 
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større. Hensikten med denne oppsats er ikke å skrive strøkets historie, 

men å stille i relieff en liten gruppe fortidsminner og oldfunn fra dette 

område, fordi vi omkring dem kan skimte omrissene av virkelige 

lokalsamfunn i tidlig jo:rdbmkstid, og iallfall prøve å føle oss fram til 
dit hvor historien begynner. 

Nakent, vindblåst og hardt stiger det ytre Sunnmørslandet opp av 

havet med sitt utall av øyer og skjær i det ureine og vrange og farlige 

farvann. Men kommer en nærmere, inn i sundene, blir en slått av 

en egen kjølig og hard skjønnhet ved landskapet. De nakne, lyngbrune 

kollene kvelver seg opp i kalde blå lufta. Men under ligger et lavt 

grønt fo.dand mellom fjord og fjellfot. Nesten alltid løper det da en 

mektig terrasse langs stranda, og bakenom løfter landet seg trappe

formig fra terrasse til terrasse. Her kan det bli brei og god dyrkingsjord, 

og her ligger de gamle gårdene, imellom med navn som vanskelig lar 

seg tyde. Fra gammel topografisk litteratur, fra antikvarisk registrering 
i forrige århundre og fra det folk forteller, har en inntrykk av at disse 

terrassene var fullstendig oversådd med gravhauger og røyser og 

bautasteiner. Nå er det meste en saga blott. Skattegraving, men ennå 

mer den hissige dyrking på vårt jordfattige Vestland har tynnet ut 

forsvarlig. Men ennå er det rester igjen av fordums herlighet. 

Fra naturens hånd er ytre Sunnmøre delt opp i mange små enheter 

som ennå næsten har karakter av lokale samfunn. Ett av dem møter 

vi med en gang vi kommer inn fra Stadthavet og har le en stund 

mens skipet tar seg fram i det kronglete farvannet bak Leinøy. Det 

er stranda på Hareidlandet fra Flø i nord til Ulsteinvik i syd, med 
den berømte strandvollen Jarbryggen, som sammen med bautasteinene 

der, gravhaugene og gårdsnavn som Skeide satte fantasien godt i 
arbeid hos forrige århundres me:r romantiske slektledd. Men først når 

en kommer inn Breisundet og nærmer seg Alesund by, føler en seg 

helt i klassiske omgivelser. En har her Godøya, hellig i ~ammel tid, 

med de veldige terrassene på innsida mot leden, en har Arnungenes 
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Giske, flat og lav så bare Giskereina stakk opp som en grunne i 

steinaldershavet, en har Valderøya med terrasse over terrasse opp

over det brede forland mot syd, og en har Vigra, vid og flat og fruktbar 

lengst nord i gruppen. 
På hver enkelt av disse øyene er eller har det vært ett gravmonu

ment som har hevet seg langt over det vi ellers er vant til. Og når 

de er blitt utgravd, har de gitt gravanlegg eller funn som og gjerne 
har vært noe utafor det vanlige. Men så godt som aldri er under
søkelsene utført av fagfolk Dette gjelder også massen av de mindre 

gravhaugene. Derfor er mange av de funn som kunne ha gitt lys og 
bredde til miljøet, gått tapt, og funnopplysningene er selv i beste fall 

ikke slike en kunne ha ønsket. Men sjølve de store hovedmonumentene 

på øyene har samlet interessen i den grad at det er bevart funn eller 

meddelelser også etter mer tilfeldig graving. Til disse hovedmonu

menter får vi innskrenke framstillingen her. 

På Giske har vi Mjeltehaugen, en svær gravhaug som ruver godt 

selv i sin nåværende ikke ubetinget heldig restaurerte stand (Pl. XXI, 2).1 

I 1847 begynte eieren, proprietær Hagerup, å grave i haugen som 
forøvrig da alt hadde spor etter tidligere graving flere steder, og gjorde 

straks funn som påkalte Bergens Museums oppmerksomhet. Alt samme 
år tok stiftamtmann Christie opp undersøkelsen. Tilsammen grov de 

dette året gjennom den sydvestre fjerdedelen av haugen.2 I 1867 gikk 

rektor Henrichsen ned med en sjakt fra toppen av haugen, men nettopp 

som han var kommet ned i steinlaget, raset sanden sammen, en av 
arbeiderne holdt på å stryke med, og han oppga det hele. Endelig 

foretok konservator Lorange en fullstendig undersøkelse i 1878. Han 

restaurerte også haugen som var blitt overdradd Bergens Museum i 

1847. Om undersøkelsen og funnene har Lorange gitt en utmerket 

redegjørelse som vi bygger på i det følgende.3 

Mjeltehaugen er langt den største gravhaugen vi vet om fra det 

funmike Giske, og "Stedet har ned gjennem Slægtene altid havt 
Anseelse, St. Hansbaalet er stedse bleven tændt netop paa denne 
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Haug - aldrig paa nogen anden af Giskeøens mange andre Hauger 
og Bakker," forteller Lorange. Ved undersøkelsen viste det seg også 
at sanden øverst i haugen var svartb.rent ned til en dybde av 80 cm. 
Lorange oppgir haugens omkreds til 75 m. Høgda var tilsynelatende 
7 m, men da haugen var lagt opp på en naturlig sandkuppel, var den 
kunstige påbygningen bare snaue 2 m. Imidlertid var haugen steil i 

kantene, men plan oppå, temmelig sikkert avflatet ved brenning og 
bruk, slik at høgda nok opprinnelig hadde vært betydelig større. Denne 
kunstige haugen besto underst av "et mangedobbelt Dække af store 
Strandstene, hvis øverste Lag, hvori de største Stene, var ordnet med 
kjendelig Omhu saaledes, at det dannedes en regelmæssig Bueflade 
med saa smaa Aabninger som mulig mellem de enkelte Stene.," 
Ovenpå steinlaget var den svartbrente sanden vi nevnte, og så gras
torv til en tykkelse av 0,80 m. 

Skulle en karakterisere haugens byggemåte nærmere, måtte det 
bli som en jordhaug med indre kjernerøys, den alminnelige form for 
gravmonumenter i eldre bronsealder når de brukte jord til haugmassen. 
At røysa etter Loranges oppfatning gikk nesten ut til haugfoten, kunne 
i tilfelle bare skyldes vanskeligheten ved å bygge opp en sandhaug 
på den sterkt hvelvete undergrunnen. Forøvrig bør bare nevnes 
Loranges iakttakelse at det synes å ha vært "tændt et mægtigt Baal, 
hvis Varme har farvet den underliggende Sand" på undergrunnen, før 
de tok til å bygge sjølve haugen. Slik rituell brenning på haugtomten 
er kjent fra jernalderen i Vest"Norge, men er neppe alminnelig iakttatt 
ved haugannlegg på Mjeltehaugens tid. 

Funnene fra Mjeltehaugen er ikke kommet fram under forhold som byr 
de beste faglige garantier i og for seg.4 Nlen takket være Lm·anges omhu 
og skarpsyn e:r det i hovedsaken klart hvordan det hele henger sammen. 

En kvinnegrav fra romertid må ha ligget ved centrum av haugen 
like under den nåværende overflaten. Graven representeres ved to 
bronsespenner fra tida ved å:r 200 e. Kr., hvorav den ene ble funnet i 
sand utkastet ved Henrichsens graving i 1867, mens den andre, en 
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pa:rspenne, ble tatt in situ av Lorange i 1878, tett under grastorva i 

kanten av grøfta etter den gamle g:raving.5 Gravens plass i haugen 

er da fastslått med full sikkerhet, selv om kanskje bare en del av 

gravgodset er bevart. 

Primærgmva i haugen kom de innpå alt i 1847 da de grov seg inn 

fra syd. De støtte da på, som de meinte, 8 gravkiste:r i den naturlige 

botnen like under ~steinlaget, altså etter de lagdimensjoner Lo:range 

oppgir, rundt 1,5 m dypere enn sekundærgrava fra romertida. Disse 

kistene var bygd av skiferheller, og dekkhellene hadde ornamenter på 

undersida. Stykker av slike skiferheller fant de og både i 1867 og i 

1878. Hellene var blitt knust da de støtte på dem i 1847, men Lorange 

fikk samlet sammen de stykkene han kom over, fra steinmurer på 

Giske, fra Alesunds skole, og å sammenholde det hele kom han 

til at det ialt hadde vært åtte firkantete heller, 2 alen lange og 1 alen 

brede. De åtte kistene med mnerte reduserte han da til 

"en af otte Skiferheller bygget Gmvkiste" på 4 x 2 alen med orna

menter på innersida av alle hellene. Likeså avlivet han myten om at 

hellene skulle ha vært festet til hverandre med jernnagler. 

De dekorerte hellene fra Mjeltehaugen e:r avbildet avE. de Lange.6 

De viser en rent geometriserende strekdekm, skråstrekete felter, silde

beinsmønster, bølgelinjer og spissvinkelborder, alt ordnet i smale 

horisontale felter over hverandre. Nedentil avsluttes denne hoved

dekorasjon av en frynseliknende :rekke streker. Med atskillig rett 

er det hele karakterisert som et tekstilt ornament som skulle gi 

inntrykk av at g:ravrommet va:r behengt med nedentil frynsete tepper.7 

Av andre motiver er spiralen såvidt representert (Lange fig. 12), og 

dessuten er det et antall skipsbilleder under det geometriske hoved

mønster, dels tegnet uavhengig av dette (Lange fig. 10-11), dels i 

umiddelbar tilslutning til det.8 

Skipene fra Mjeltehaugen er av en egen og sjelden type, lange, 

lave fartøyer med kjøl- og relingslinje forbunnet med loddrette streker, 

kort spore på kjølen, rette eller nesten :rette stavner som ender 1 en 

179 



liten krok øverst. Vi har tilsvarende skipstyper på den upubliserte 
Færelderistningen, Davik pgd., ytterst i Nordfjord, og på en også 
upublisert ristning fra Ytstheim i Kvam pgd. inne i Hardanger. Fjernere, 
men kanskje innafor samme formkrets er noen bilder fra Leirvåg på 
Atløy, Askvoll pgd., ytterst i Sunnfjon:l.9 Utafor Vest-Norge synes 
formen ikke å forekomme, slik at en kunne tenke seg at det her er 
gjenngitt en lokal skipstype. 

Det er ikke råd å si om Lorange har rett i hver detalj. Men det 
som blir igjen som sikkert, det er at Mjeltehaugen er bygd som 
monument over iallfall en hellekiste fra eldre bronsealder, 10 og at denne 
hellekista har inneholdt et ubrent lik som en kunne vente det i denne 
perioden. Det framgår av kistens dimensjoner, og til overflod ble det 
funnet et hjerneskallefragment og lårbeinene liggende på sin :rette plass. 
Oldsaker ble det i det hele ikke funnet. Det som gir graven karakter, 
det er da, foruten den imponerende gravhaug, kista og i særlig grad dens 
dekorasjon. Nå er ornamenter på hellene i bronsealderens graver en 
sjeldenhet, og når de i det hele forekommer, er det hos oss som 
overalt i Norden mest enkle symbolske billedframstillinger, ett og 
annet skip, solhjul, skålgroper o. 1.11 En fullt gjennomført dekor som 
den i Mjeltehaugen, også den sikkert av symbolsk innhold, er full
stendig enestående i Norge, og i hele Norden er det vel bare en grav 
som når over eller opptil dens plan. Det er den berøn:te Kivikgrava 
i Skåne, 12 også den en fyrstegrav fra omtrent samme tid som grava i 

Mjeltehaugen. Det gir et visst mål for det samfunn som alt dengang 
hadde konsolidert seg på den vesle rike øya og som, må en tro, 
samlet seg om å reise gravminnet. 

Like austafor Giske, og i samme kirkesogn, ligger Valderøya, og 
austligst på den Valderhaugen.i3 Det er en kolossal jordfri røys, bygd 
opp av grov rullestein som nok er tatt i fjæra like ved. Skjønt det 

har vært kjørt stein fra haugen til veiter og gjerder i hundre år, og 

skjønt hele midtpartiet ble tatt ut i atten hundre og tjueåra, virker 
den nesten. voldsomt sterkt den dag i dag (PL XX, 2). Tverrmålet 
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er nylig målt av magister Per Fett til vel 40 m, og høgda av de ytter
kanter som står att, til 3 m. Biskop Neumann anslo i 1824 dens 
tverrmål til 70 alen og dens høgde over terreng som da var redusert 
ved steintak, til 6-7 alen. Imidlertid iakttok Neumann ved sine 
undersøkelser tre år seinere at steinmassen hadde presset seg ned i 

den sidlendte undergrunnen ikke mindre enn 1 alen, slik at han anslo 
den samlete høgde opprinnelig til 16 alen. Alt i alt har vi her for oss 

en ås.røys av veldige dimensjoner, lagt opp på terrassen ut mot sjøen. 
Valderhaugen ble utgravd mellom årene 1824-27 av lodsoldermann 

Rønneberg etter anmodning av biskop Neumann, den ivrige amatør
arkeologen som tilhørte Christies krets og var en av stifterne av 
Bergens Museum. Neumann var sjøl på Valderøy både i 1824 og i 

1827. I det siste året nedskrev han arbeidsfolkenes iakttakelser, kon
trollerte dem ved egne undersøkelser og forfattet så en oppsats som 
for sin tid er både forstandig og skarpsynt. 14 Skjønt en ikke kan si 
at denne haugen er fagmessig utgravd etter moderne krav, er opplys
ningene altså første hånds. De er, alt tatt i betraktning, endog used

vanlig fyldige og presise. 
Neumanns beretning om undersøkelsen kan vi resymere slik: Haugen 

var anlagt på sidlendt mark som de ved anlegget hadde forsøkt å 
drenere ved "bedekte Steenrender" fra haugens centrum og ut mot 
ytterkantene. Allikevel hadde haugmassen klemt seg ned i under
grunnen, mest i midten hvor steintyngda var størst. Botnen på haugen 
falt nå 1 alen fra terrenget omkring og inn mot centrum, og avløps
grøftene hellet følgelig innover istedetfor utover. Om nå dette virkelig 
har vært avløpsgrøfter, eller om det har vært noe av de anlegg som 
imellom fins i bronsealderens hauger både hjemme og ute, får stå 
derhen. Sikkert er det at det også i V alder haugen fantes slike kunstige 
muringer som vi i dag ikke kan tolke, men som vi må nøye oss med 
å si er der. Disse indre anlegg, det var en mur på nordsida Ø-V, 
og en annen på vestsida N-S. Den første var lagt opp av flat stein, 
den andre av rund. Arbeiderne meinte de hadde sett et trappeløp 
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langs den første muren, men dette kunne Neumann ikke overbevise 
seg om. 

Atten alen inn fra haugens søndre utkant, 4 alen over den skrå 
haugbotnen og ca. 3 alen under overflaten støtte Neumann sjøl på en 

grav under to steinheller som lå ovapå hverandre og dekket "en 
Fordybning af Stene, liig et Fuglerede, omhyggelig belagt med Birke

næver og Moos." I denne fordypningen sto en bronsekjel av Vest
landstypen med en annen av samme form hvelvet over som lokk. 

(PL XXII, 2). Og blandt beinmassen fantes en svær gullring på vel 
165 gr. (Pl. XIX, en beinterning, rester av spyd, av en beinkam, 

av bronsesaker o. s. v., 15 alt i alt en av de flotteste branngraver som i 

det hele kjennes fra folkevandringstida. 

Men før Neumann kom til, hadde arbeiderne kommet inn til midten 
av røysa, og helt nede på botnen fant de her rester av en båt eller 

et Ordrett lyder Neumanns beretning om dette slik: "Da man 
var kommen Høiens Bund i den omtalte Dybde, fandt man en stor, 

flad Helle, og ovenpaa denne et udannet Stykke Træe, omtrent som 

et Stykke Brændeveed, een Alen langt, med sin Bark paa, heel 
ubeskadiget. Men under Hellen fandtes enkelte lange Træstykker af 

en fjerdedel Tommes Tykkelse, bøiede som Sidebordene af en Baad, 

og med smaae Huller, 2 Tommer fra hinanden, i den øverste Rand, i 

hvilke Huller endnu fandtes Trævler af Seilgarn, eller maaskee rettere, 

Svinebørster, som har gaaet gjennem Hullerne. Alt laae der, som knust 

af en svær Tyngde, og de baadformige Brudstykke:r havde en temmelig 
Fasthed, ihvorvel Træet igjennem Tidemes Løb var bleven meget 

mørt, og brunligt af Farve." 
Dette er altså hva arbeiderne fortalte Neumann på stedet. Neumann 

arbeidet seg også sjøl helt dit inn fra sin kant, fulgte haugbotten 
sønnafra, men har tydeligvis ikke kommet over noe å legge til eller 
trekke fra arbeidernes iakttakelser. Det er altså i første rekke dem 

vi har å holde oss til, men så klare og greie som opplysningene er, 

virker de helt tilforlatelige. Det ligger også en viss garanti i at dette 
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var folk som ikke drev jordarbeid, men lette etter oldsaker og graver. 
De var innstillt på å se, drev arkeologi om en vil, under tilsyn av 

lodsoldermannen og etter oppdrag av bispen. Vi må kunne gå ut fra 

som helt sikkert at båtbordene ble funnet på botnen av denne svære 
røysa under en helle. Om det er en grav de støtte på eller ikke, e:r 

uvisst. Andre oldsaker fantes ikke på stedet hverken ved Rønnebergs 
eller Neumanns undersøkelser. For egen :rekning knytter Neumann til 

en del spekulasjoner som ikke er så uefne, ganske særlig ikke når en 

husker på at dette er ni år før Thomsen slo til lyd for treperiode

inndelingen i vår forhistorie. Neumann tenker seg det f. eks. slik at 

branng:rava med bronsekjelen er sekundært innsatt og meget yngre 
enn båtbordene, som han meiner hører med til den grava haugen 

opprinnelig er bygd for. Og hva angår tidsansettelsen for denne siste, 
så øyner han perspektiver så det nesten svimler for ham. For oss 

som bygger på mer enn hundre års forskning, er det fulkommen klart 
at Neumann har rett i det vesentlige: Kjelgrava er uten noen som 

helst tvil en sekundær begravelse fra folkevandringstida, satt inn i en 
røys som etter hele sin karakter må skrive seg fra bronsealderen. Og 

kan en i det hele bygge noe på gravningsberetningen, så må anlegget i 

centrum med båtrestene ikke bare være vesentlig eldre enn sekundær

grava, det må med all sannsynlighet antas å være det opprinnelige 
anlegget som haugen er bygd for. 

Er dette riktig, skulle Valderhaugen ha gitt rester av et skip fra 

eldre bronsealder. Tanken er unektelig nokså avskrekkende i første 

omgang, ikke fordi vi et øyeblikk kan tvile på at bronsealderen har 
hatt endog store fartøyer, men fordi vi ikke e:r innstillt på å finne 

rester av dem og slett ikke i en gravrøys av denne typen. Imidlertid 
var det opplagt at de små bordbitene fra Valderhaugen (Pl. XXII, l) viste 

en meget primitiv konstruksjon. Enhver kunne se at bordene ikke var 
klinket, men sydd sammen som på Hjortspringbåten fra Als i Danmark 16 

og Halsnøybåten fra Sunnhordland. 17 Sømmen var iallfall delvis drevet 

etter med trenagler, og det var tettet med noe slags stoff mellom 

183 



bordgangene, Det var da også med noen spenning jeg forela de små 

restene som er bevart, for konservator Rosenberg fra København, da 
han i 1924 besøkte Bergens Museum for å gjøre forstudier til sitt 

arbeid om båten fra Hjortsp:ring. Konservator Rosenborg fant også 
likhetspunkter med denne danske båten som tilhører jernalderens aller 

første tid i Norden, men uttalte seg forøvrig ikke mer utførlig eller 
bestemt. Et halvt snes år seinere henledet jeg overlærer Bernhard 

Færøyviks oppmerksomhet på bordbitene, samtidig som jeg nevnte 
hva jeg mente om funnets alder og hva jeg grunnet denne min tids

ansettelse på, under henvisning til Neumanns oppsats i Urda. Over

lærer Færøyvik som sto midt i sine betydningsfulle studier over gammel 
båtbygging, underkastet stykkene en grundig analyse i samarbeid med 

professor August Brinkmann. Det ble brakt på det reine at bordene 

var sydd sammen med tvinnete tarmer, at det var ull i tetningen og 

at søm og tetning var innsatt med et stoff som kunne være neverolje, 
tjære eller harpiks. Færøyvik sammenfatter sin meining om båtens 

konstruksjon slik: "Fjølene var hunde saman på same primitive måten 
som i Hjortspringbåten med ei rad hol i kvart bord. Ikkje betre eg 

veit, hev dei ikkje i Norderlandi funne leivder etter båtar som hev 

vore sauma med sinjar eller ta:rmar, k01·kje i gravhaugar eller i myr
fund. Valderøybåten er den einaste, og han skulde soleis vera eldre 
enn Hjortspringbåten og Halsnøy båten." 18 

Færøyviks iakttakelser over båtbordenes karakter og konstruktive 

detaljer fører altså helt i samme lei som funnforholdene synes å vise. 

Alt taler for at vi her virkelig har rester av en båt eller snarere et 

skip fra bronsealderen og antakelig fra en eldre bronsealders begravelse. 

At den er den første og hittil i sitt slag den eneste, er i og for seg 
forståelig nok, for det er mer enn sjelden at det er slike konserverings

forhold i en gravhaug at disse tynne båtbordene i det hele har mulighet 
for å bevares. Eikekistegravene i Danmark er ingen god paralell, fordi 

materialet her har helt andre dimensjoner og annen motstandskraft. 
Når treet kunne holde seg under Valderhaugen, så må det utelukkende 

184 



skyldes at røysmassen hadde klemt det ned i den blaute undergrunnen, 

og kanskje i noen grad hellen over. I virkeligheten vet vi da ikke 

om det ikke kan ha vært en mer alminnelig skikk å sette båter 
inn i bronsealderens graver. Men når det nesten alltid er et søkk i 

midten på våre funntomme røyser, kunne det nok tenkes at de er 

rast sammen, f, eks. over en forlengst forråtnet båt. At iallfall den 
alminnelige forklaring på fenomenet - rovgraving - ikke alltid 

strekker til, viser også et enkelt heldig funn fra Sverige. 19 Visst er 
iallfall at skipet har spillt en viss rolle i bronsealderens dødstro og 

gravskikk. Vi finner det representert, om enn ikke ofte, i holdbart 

materiale, i form av billeder på gravkistens vegger, slik som på Giske 
i det foregående, dels ennå sjeldnere, som skipsformete steinsetninger 
inne i haugen.20 Det kan da ikke kalles noen urimelig tanke at trebåten 

også har vært der imellom, enten hel eller representert ved en modell, 

eller ved fragmenter. Om Valderøybåten har vært hel eller noenlunde 

hel da den ble satt inn i grava, er uvisst. Det ser ut til at de rumRterte 

ganske godt derinne i 1827, og når de så ikke fant mer, kan det godt 
hende det ikke var mer å finne, om det nå skyldes konserveringsfor

holdene eller om bare noen bordbiter var lagt ned opprinnelig som repre
sentasjon for det komplette fartøy. Det er høgst uvisst om en ny utgraving 

vil gi noe resultat, men når en tar i betraktning hva det kunne komme 
ut at det om en var heldig, kunne det være fristende å prøve chancen, 

Disse betraktningene har ført oss noe bort fra vår egentlige linje, 
Og vi resymerer da som tilstrekkelig for vårt behov at det på Valderøya 

blandt andre fortidsminner har vært en bronsealders gravhaug av særlig 

imponerende dimensjoner. I denne røysa er det satt inn sekundært 

en branngrav fra folkevandringstida som etter sitt innhold må betegnes 

som henimot fyrstelig, Et dobbelt sett bronsekjeler og en svær gullring, 

det er nesten overdreven luksus i en branngrav, selv innafor det rike 

vestnorske folkevandringsmiljø. 
Med erfaringene fra Valderhaug vender vi. oss til en gravrøys på 

gården Blindheim på Vigra i Roald sokn, like nord for V alderøya, 
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som byr på merkelige likhetspunkter. Stølshaugen het den visst. De 

hadde kjørt stein fra den i lengre tid, og endelig støtte de på en grav, 
vist i 1874. Noen fagmann var ikke tilstede da, men Lorange reiste 
straks opp fra Bergen og fikk de nøyaktigste opplysninger på stedet. 
En stor del av røysa sto igjen da han var der. Han beskriver anlegget 
slik: Røysa var ca. 100 fot i diameter og 12 fot høg, bygd av tørr 
rullestein og dekket av en jordkappe. Grava lå 32 fot inn for nord
austre kant. Det var en liten hellekiste på 2 x 2 fot, dekket av en 
liten helle med en svær helle over den igjen. I kista sto en bronsekjel 
som de to i Valderhaugen, dekket av et bronsefat og omtrent to tredjedel 
full av brente bein. Blandt disse fantes en stor gullknapp og rester 
av bronsesaker, mens et glassbeger lå på et skal av pecten maximus 
oppå beinene.21 

Igjen har vi da som i Valderhaugen et praktfunn fra en folke
vandringstids branngrav liggende eksentrisk i en røys som etter hele 
sin karakter burde være fra bronsealderen. Noen sikkert markert 
sentralg:rav er det ikke kommet fram her, om det nå skyldes at spor 
av den er blitt oversett ved den tilfeldige graving, eller om det er så 
at røysa er en kenotaf. Derimot ble det to steder funnet et lerkar 
med brente bein stående i små firkantete rom mellom botnsteinene. 
De ble ikke tilvaretatt, og vi vet ikke mer om dem. Kanskje kan 
røysa opprinnelig være bygd for en av disse gravene eller for begge, 
men det ligger vel nærmere å oppfatte dem som sekundære brann~ 
graver, gjerne fra yngre bronsealder, satt inn i en eldre bronsealders haug. 

Også på den fjerde av de fruktbare øyene i Alesundsleden, på 
Godøy like sør for Giske, har vi en kongelig gravrøys av samme type som 
Valderhaugen, Det er Ellefrøysa på Hogstein (PL XXI, 1). En ser den 
godt fra båten når en passerer Hogstein fyr søraust på øya. Den ligger 
noe inne på den lave odden innafor fyret, en svær røys bygd opp av 
grov, rund kamp, nå med jorddekke slik som de foregående. Diameteren 
har Per Fett målt til 37 m, høgda 5 m. Også Ellefrøysa har lidd 
atskillig i tidens løp. Det er tatt stein fra den, det har vært bygd 
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hus inni den, men vi vet ikke av at der er gjort funn der noen gang, 
og den er sikkert aldri tatt ut til bunns. Allikevel kan det ikke være 
tvil om hva den er. Den er både etter sin karakter og sin beliggenhet 
en typisk gravrøys fra bronsealderen, og en virkelig undersøkelse ville 
kan hende gi resultater ut over det alminnelige. 

Endelig har vi den femte lille provinsen, noe utafor de andre. Vi har 
alt nevnt den, det er kyststripen nordover fra Ulsteinvik på Hareidlandet. 
Her samler interessen seg om Oshaugen på gården Osnes (Pl. XX, 1). 
Haugen er kjent fra gammelt, og igjen er det Neumann som er frampå, 
prelaten som, etter hva en bonde fortalte meg, i fullt ornat refset 
Ulsteinmenigheten fordi de hadde tatt bort en bautastein, og så dagen 
etter tvang almuen til å reise den opp igjen. Neumann begynte på 
Oshaugen i 1837, og det er blitt gravd i den nå og da helt til 1860. 

Det eneste resultat var at de meinte de var kommet på en liten tom 
hellekiste nær midten av haugen, men Lorange har sikkert rett i at 
de ikke er kommet til bunns i haugen.22 Oshaugen ligger på en kolle 
ytterst på Osneset, særlig høgt og ruvende ut mot leden. Selv om 
derfor naturen hjelper til, så er også det kunstige påbygg imponerende, 
en røys som Fett nylig har målt til 45 m i tverrmål og 5,5-6 m høg.23 

Nedentil begrenses haugen av en fotkjede, og fra dennes innerside 
gikk det før en brolagt veg, 3 ru brei og 20 m lang, mot nordaust 
bortimot noen steinsetninger som de trodde var hustufter. Sjølve 
haugen er bygd av rund kamp med særlig grov stein øverst, sier 
Neumann, og over den et jordlag på 1-1 1/z alen tykkelse. Dette var 
tykkest mot toppen. Skjønt Oshaugen altså ikke har gitt date:rende 
funn, kan det ikke være tvil om at det er en gravhaug som enhver 
ville henføre til bronsealderen, og det et monument av usedvanlig 
svære dimensjoner. Omkring denne og nordover terrassene lå det 
før haug i haug på gård etter gård. 

Det som skulle vises ved den forangående gjennomgåelse - og 
VI ber om undskyldning fordi den måtte bli så lang og detaljert 
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det skulde da være at vi på hver av Alesundsstrøkets fem jordrike 

og frodige øyer har ett særlig imponerende gravminne som har vist 

seg å være, eller som må antas å være fra bronsealderen" At ingen 

av de gjennomgravde haugene har gitt bronser, betyr lite slik som 

bronseproblemet former seg nettop på Sunnmøre. Omkring disse hau

gene grupperer det seg i masser andre hauger og røyser av lavere 

rang, noen sikkert fra bronsealderen, som vi her ikke nevner. De 

haugene vi har omtalt, det er slike som hever seg over det vanlige 

både på Sunnmøre og annet steds, noe henimot fyrstelige mausoleer 

i sin art. Det er ikke alminnelige store åsrøyser som vi treffer dem 

langs hele kysten og ikke minst på Sunnmøre, ofte langt fra folk 

og øyensynlig anlagt uten noe krav til nær lokal sammenheng med 

den tids gårder og bygder. Også våre monumenter ligger vel ved ledens 

alfarveg, men samtidig midt i de gode, dyrkete strøkene der hvor folk 

sikkert har ryddet og bodd i gammel tid også. Omkring disse haugene 

må en da ha lov til å tenke seg bygder, småsamfunn, noe slags lokale 

politiske enheter som har omfattet øya og neppe så mye mer, sia 

naboøya på den andre sida av sundet samlet viser samme bilde, en 

enhet for seg omkring sin storhaug. Og innafor hvert av disse små

samfunnene må det på ett bestemt tidspunkt ha vært en enkelt mann 

så framtredende at klanen ut fra sin tids muligheter har reist ham alle 

tiders mausoleum. Kanskje har en lov å tenke seg at det var grunn

leggeren av det hele, han som først skapte orden og enhet og rett, 

kanskje sjølve landnåmsmannen om en vil være med på det. 

Vi ser det da slik, og vi synes forholdene tvinger fram denne 

oppfatningen, at det alt i bronsealderen var konsolidert fem lokale 

småsamfunn på øyene omkring knutepunktet i Sunnmørsleden. Om 

karakteren av disse samfunnene, deres organisasjon innat og utat, kan 

vi ikke vite noe. Enhver får tenke seg dem omtrent som han vil, som 

familier, storætter eller som politiske enheter av noe høgre orden under 

ledelse av en fremtredende eller herskende ætt. Det primære økono

miske grunnlaget må her som overalt ha vært de hjemlige næringer, 
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jorda og så sjøen. Begge gir mye på disse øyene. Ganske særlig har 
sjøen kastet mye av seg til alle tider, både på stordrift og gjennom et 

usedvanlig rikt og stabilt hjemmefiske, helt til små lokale herligheter 

under den enkelte gård, slike som det rike :flyndrefisket på alle sander 

og den berømte markefjæra på Giske. Og så kom til som en veldig 

chance den heldige beliggenheten i leden på et sted hvor all ferdsel 

ble tvunget inn og stuet sammen. Ikke for ingen ting er dette området 
ett av de funmikeste i vårt land alt i steinalderen, og ikke for ingen 

ting vokset det opp en by her både i middelalderen og i våre dager. 

De økonomiske faktorene som skapte grunnlaget alt i tidlig jord

brukstid, var i høg grad virksomme også i seinere forhistoriske perioder. 

Vi ser det alt tidlig i jernalderen. Og igjen er det de gamle stedene 

som fører an, bare at vi nå har følelsen av å få ennå bedre øye på 

gårdene. Og funnene grupperer seg på en like fram slående måte 

omkring de sto:rhaugene vi har nevnt, og i hovedsaken bare der. 

A regne opp funn fra disse gårdene ville nok være nyttig for argumen

tasjonen, men det ville føre for vidt. Vi får nøye oss med å nevne 

ett eller ett par fra hvert sted som er slike at de virkelig forteller 

noe, alle fra eldre jernalder. 

Fo:r Giskes vedkommende kan det være nok å minne om sekundær

grava i Mjeltehaugen som nå bare de to parspennene er bevart fra, en 

kvinnegrav fra tida ved 200 e. Kr. Fra samme og følgende tid kunne 

det nevnes en rekke funn av forskjellig verdi. 

På terrassen bak Ellefrøysa på Godøy var det før en rekke hauger. 

I en av dem kom de på en grav med oldsaker fra eldre romertid, 

kanskje alt første århundre. En mann som var med og grov, talte om 

en messingkopp og en glass-skål med korn i. Bevart er bare en 

berlokk av gull (Pl. XIX, 2) som nå er i Bergens Museum.24 

Ved Oshaugen fant de i 1858 et meget sjeldent smykke fra yngre 

romersk tid, en gullring som opprinnelig har hatt en innsatt stein 25 

(PL XIX, 3). Nærmere opplysninger foreligger ikke. Vi vet ikke om 
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ringen skriver seg fra en grav, noe som er overveiende sannsynlig, 

og hva denne grava i tilfelle har inneholdt av andre oldsaker. 
På Valderøya har vi luksusgrava fra folkevandringstid med bronse

kjeler og gullring innlagt sekundært i sjølve den gamle haugen, omtrent 
som på Giske. 

Nøyaktig det samme, en rikmannsbegravelse i gårdens eldgamle 
hovedmonument, finner vi på Blindheim på Vigra. Men på denne 
gården kan vi følge linjen bakover til romertida, som på Osnes, Giske 
og Godøy, ved de fire gravene som Eva og Per Fett har undersøkt i 

Blimshaugen på samme gård. Det er rike funn fra delvis egenartede 
gravanlegg som vel fortjener den særskilte beskrivelse de snart vil få. 
Blandt annet har en av gravene levert en provinsialromersk vinsil 
som er av de største om ikke den aller største vi vet om fra noe 

land.26 

Disse funnene som uten vanskelighet kan suppleres, viser da en 
ting: Da funnene igjen begynner å flyte rikeligere i eldre jernalder 
etter Kristi fødsel, dukker de opp nettopp på de gamle gårdene som 
alt var ledende i bronsealderen, og her igjen i nøyeste tilknytning til 
gårdens gamle storhaug. To av de fem haugene er ikke skikkelig 
utgravd ennå, og vi vet ikke hva de vil gi. Men i de tre som er 
gjennomgravd, har det vist seg at det er satt inn sekundæ:rgraver i 

århundrene etter Kristi fødsel. Og da det er graver som hver for se~ 
er blandt det ypperste i sin tid, må det bety at det i tidlig jernalder 
sitter sto:rætter på de samme gårdene, og på alle de gårdene, som alt 
i bronsealderen var centret for sitt lille lokale samfunn. Det må bevise 

sammenheng, og det er i tilfelle en kontinuitet som er like fram merk
verdig. Den bærer nemlig tvers igjennom de funntomme og tilsyne
latende fattige århundrene før og like etter vår tidsregnings begynnelse, 
et langt tids::ro?l som snaut nok har levert funn fra hele Sunnmøre. 
Men samfunnsmessig betyr disse funnene også noe anna. De må bety 
at rammen stort sett ikke var sprengt omkring den samfunnsorden 
som var etablert omtrent tusen år tidligere. Det økonomiske grunn-
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laget må ha holdt. Det var stadig rom og næring for de fem stor~ 

ættene eller smårikene ut gjennom eldre jernalder. 

Men hva så videre? Går vi nå med en gang en tre-fin:: hundre 
år fram i tida, så finner vi ved overgangen til historisk tid neppe mer 
enn to, kanskje bare en eneste ætt av første rang i dette området, 
Men det er til gjengjeld Norges mektigste og interessanteste adels
familie, Arnungene, som har sitt hjem på Giske, og som derfra brer 
seg over hele Norge, ja til Sverige og Orknøyene med og ennå videre, 
alltid på høgste plan. Den første mann en vet noe om av Giskeætten, 
er Arnmod jarl, om da P. A. Munch har rett i at han er den Arnmod 
jarl som falt i Hjørungavåg. Han omtales som den tredje høvding 
ved sida av jarlene.27 Men foran ham nevnes det tre ættledd som 
bringer rekken tilbake, P. A. Munch meiner til Harald Hårfagres 
ungdom. 

Ved sida av Arnungene på Giske raker Blindheimsætten i sin tid 
godt opp. Etter arkeologiske og geografiske forhold kan det være liten 
tvil om at denne slekten hørte hjemme på Blindheim på Vigra og ikke 
som det også har vært antatt, på en av de andre Blindheimsgårdene 
på Sunnmøre. Men denne familien kommer først i forgrunnen i tolvte 
århundre, bl. a. ved heldige familieforbindelser. Alt tidlig på ni
hundretallet omtaler Egilssagaen riktignok Blindheim som en storgård 
og sete for en lendmann,28 men allikevel vet ikke familien å berge 
seg mot kverulanten Lj6t, og i det hele kan det ikke være tvil om at 
også Blindheim ligger helt i skyggen av Giskeætten i vikingetid og 
tidlig middelalder. Alt fra starten av slår også sagnet denne familien 
stort opp. Stamfaren Finnvid blir funnet i et ørnerede svøpt i silke. 
For oss som har perspektivet bakover, er det ganske klart at det er 
noe riktig i sagnsuset, bare at hver av de øyene vi har nevnt likeså 
godt kunne ha gitt historisk og økonomisk grunnlag for det samme, 

Men når det er så at en slekt eller i høgden to :raker opp over 
de andre på disse Sunnmørsøyene på nihundretaUet, så må det mot 
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den bakgrunn vi har forsøkt å få fram, bety at det er skjedd noe i 

århundrene umiddelbart foran som har brutt den gamle orden. Vi kan 

ikke bestemme tidspunktet nøyere fordi oldfunnene fra 7. og 8. århundre 

nå en gang er som de er på Sunnmøre og Vestlandet. Heller ikke 

kan vi vite hvilke bevegende krefter det er som egentlig har skapt 

skiftet. .Men en må iallfall ha lov til å tenke seg at den mere eks

tensive drift og de større tiltak utover mot og under vikingetida førte 

med seg en tendens til samling på en hånd av makt og kapital, av 

skip, folk og eiendom. Kanskje er det rettere å si at den har tvunget 

fram en slik samling. Den har vel og gitt stø:r:re chanser til den rette 

mann. Innen vår lille samfunnsblokk er det da kanskje blitt for 

trangt, for lite albuerom og for lite råderom. Den gamle samfunns

økonomien kom ut av balanse, rammen ble sprengt, og en slekt seg 

f:ram i lederstilling over det hele. Paralellen med rikssamlingen byr 

seg fram, bare at de primære krefter lett kan ha virket sterkere og 

mer direkte innenfor det lille området hvor det var tradisjoner fra 

mange slekter, men nå bare plass for {m. Og så får en kanskje ha 

lov til å regne med de særlige egenskaper hos den familien som kom 

ovapå. Har det noen gang ligget oppdrift i noen ætt i Norge, så må 

det være i Giskeætten. Og en kan godt lese seg til pågang og seighet, 

stahet med, men også sansen for de store og farlige tiltak og evnen 

til stor loyal dåd. Alt tidlig på tusentallet hadde Arne Ammodssons 

mange barn kommet seg inn på den ene storgården etter den andre, 

fra Tjøtta - snart også Bjarkøy - og sydover, og få generasjoner 

etterpå hadde det sittet etterkommere av dem på alle kongsseter fra 

Norge og Sverige til Skotland og Isle of Man. Ikke under at sagnet 

lar ørner våke ved ættens vugge. 
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NOTER 

l Navnet har den "fordi kreaturene der drives sammsn til melking". N. Nicolaysen: 
Norske Fornlevninger s. 531. Oslo 1862-66. I det flg. ciL N. F. On. mjelta =melke. 
2 Se Lorange i Årsberetning for fortidsminnesmerkeforeningen 1878 s. 344. If. en 
rettelse med Loranges hånd i et ekspi. av N. F. i Bergens Museum (s. 531) skal det 
forresten være sydøstre del. 3 A. Lorange. Indberetning om arkæologiske Under
søgelser i 1878. Arb. 1878 s. 344 flg. 4 Funnene, i Bergens Museum, bar nr. 2130, 
2131, 2721, 3266. De omtales i Loranges katalog s. 107, Arb. 1868 s. 88 nr. 7-8, 
Arb. 1878 s. 326 n:r. 3 og s. 329 nr. 9. s Spennen er avb. Haakon Shetelig: Vest-
landske graver fra jernalderen, fig. 24. 6 Eyvind de Lange: Ornerte heller i 
norske bronsealdersgraver. B. M. Arb. 1912 nr. 4. 7 Sune Lindqvist i Eva og 
Per Fett: Sydvestnorske helleristninger s. 141. Stavanger 1941. Det er unødvendig 
å si at jeg umulig kan følge Lindqvist når han henfører hellene til samme grav som 
de små bøylenålene fra sekundærgrava. Det ville være å underkjenne Loranges 
fullt presise og bindende funnopplysninger. Se forøvrig Fetts note anf. sted. 8 På 
de defekte hellene Lange fig. 5-6 sees nå bare stavnstrekene av henholdsvis 4 og 
3 skip. 9 Urda I, pl. 4 fig. 17. JO Sml. Arthur Norden i Fornvannen 1934 
s. 47. l l Se herom foruten anf. arb. av de Lange og Norden, Harald Egenæs 
Lund: En eldre bronsealders ornert grav helle etc. Stavanger Museums Arshefte 
1933-34. 12 Arthur Norden: Kiviksgraven. Svenska Fornminnesplatser, Viig
ledningar No. 1. 13 Den kalles også Kongshaugen eller Kong Valders haug, det 
siste en konstruksjon. Haugen inneholder visst det gamle navnet på øya, VQrl, og 
bar igjen gitt navnet til gården Valderhaug. O. Rygh: Norske Gårdnavne bd. XIII, 
Romsdals amt, s. 196. 14 Kong Valders Grav. Urda I s. 21. 15 Lorange 
Katalog s. 105. Terningen er avb. O. Rygh: Norske oldsager fig. 176, gullringen hos 
Johs. Bøe: Norsk gravgull etc. fig. 11, Bergens Museums Arbok 1926. Hist.-antikv· 
rekke. No. 2. 16 G. Rosenberg: Hjortspringfundet. Nordiske Fortidsminder 
bd. HI, København 1937. 17 H. Shetelig: Notes from the Antiquarian Collection H. 
Bergens Museums Arb. 1903, nr. 7, s. 8 ff. 18 Bernh. Færøyvik: Farkostar i 
Norderlandi fyrr VikingetidL Foreningen "Bergens Sjøfartsmuseum" Arshefte 1937, 
s. 12. Her er også avbildning av båtbordene. 19 Mårten Stenberger: Et krater
rose på Gotland. Fornviinnen 1942. 2o Folke Hansen: Bronsåldersgraven vid 
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Lugnaro etc, Svenska Fomminnesplatser. Vagledninger No. 5. Stockholm 1928. -

En liknende steinsetning ble blottlagt i sin tid av E. de Lange på Fitjar i Sundhord
land. 21 Arb. 1874 s. 80, nr. 9, B. 2891-94. Lorange: Katalog s. 109. SmL Arb. 
1874 s. 30. Oldsaker fra funnet er dessuten avbildet i O. Rygh: Norske Oldsager 
fig. 311, 348, glassbegeret i Videnskapsselskapets skrifter. Trondheim, 1929 nr. 6 
fig. 14. 22 Om Oshaugen se Neumann i Urda I s. 101, Urda H s. 144, N. F. 
s. 508 og Lorange i Arb. 1880 s. 28. 23 Neumann og Kliiver (Norske Mindes
mærlwr s. 131) anslår høgda den gang til Hl alen. 24 Arb. 1887 s. 105 nr. 3 
B. 4444. Smykket er avb. Bøe: Norsk g:ravgull etc. pl. I fig. 3. B. M. Arb. 1926. 
Hist.-antikv. rekke nr. 2. 25 Urda I s. 101. Lorange: Katalog s. 105, avb. Bøe: 
G:ravgull pl. IV fig. 24. 26 B.M. Arb. 1934. Hist.-antikv. :rekke nr. 2, s. 47, n:r. 87. 

B. 82628. En av gravene er nylig undersøkt og ikke publisert. En femte grav fra 
samme haugen ble påtruffet ved tilfeldig graving alt for førti år sia. Se B. M. Aarb. 
1901 Nr. 12 s. 6. Nr. 10. B 5669. 27 P. A. Munch: Ammødlingeslægten i Norge. 
Annaler fo:r Nordisk Oldkyndighed 1846. 28 Kap. 64. Sml. til forveksling av øy~ 
navnet Norske gårdnavne XIII, Romsdals amt, s. 201. 
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Charlotte Undset Thomas 

NORSK 
ARKEOLOGISK LITTERATUR 
1941-1942 

Oversikter over Norsk arkeologisk litteratur er stillet sammen av W. P. Sommerfeldt: 
Norsk arkeologisk litteratur 1814-HJ13 (Oldtiden, RV, Kria. Hl05) og Anathon Bjørn: 
Bibliographie des sciences prehistoriques en Norvege 1900-1935, Oslo 1936. Disse 
bibliografier er supplert ved litteraturlister i U. O. Arb. 1935-1936 og Viking B. I, 
1937, og følg. bind. I Viking vil det herefter hvert år bli tatt inn en liste over det 
siste års arkeologiske litteratur. Redaksjonen er takknemlig for å bli underrettet om 
mulige feil eller mangler. 

BANG-ANDERSEN, ARNE: Klimatiske vilkår i Keltertide.n. Naturen 1942, 

s. 140-48.) 

- Hafrsfjordslaget. (Stav. Mus. Arsh. 1940-41, s. 53-74.) 

BJERREGAARD, RAGNHILD: En middelaldersk stol fra Hallingdal. (Fata
buren 1942, s. 73-80.) 

BoNDEVIK, KJELL: Gard og grend. (Norsk kulturhistorie 4, s. 75-127, 

Oslo 1940.) 

- Korleis kan ei tru verta til? (Heiderskrift til Gustav Indre bø, 
s. 101-12, Bergen 1939.) 

BøE, JoHs.: De eldste fangstfolkene på Hardangervidda. (Naturen 
1942, s. 193-210.) 

- Til høgfjellets forhistorie. Boplassen på Sumtangen ved Finsevatn 
på Hardangervidda. (B. M. Skr. nr. 21, 4°, 96 s., Bergen 1942.) 

EnREM, SAMSON : La magie comme motif litte:raire chez les Grecs et 
les Romains. (Symbolae Osloenses, fase. XXI, 1941, s. 39-83.) 

- Trone et Scept:re. (From the Collections of the Ny Carlsberg 
Glyptotek, HI, (1942) s. 189-201.) 

FALCK-Muus, RoLF: Litt om jernvinna, den eldste "hyttevirksomheten" 
i Rørostrakten. (Røros-Boka, s. 46-52, Trondheim 1941.) 
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FETT, EvA NISSEN: Relief-Fibeln von nordischem Typus in Mitteleuropa. 
(B. M. Arb. 1941, nr. 5.) 

- Kultminne i fomfund. (Nordisk Kultur XXVI, Religionshistorie 
s. 5-27.) 

FETT, EvA og PER: Sydvestnorske helleristninger. Rogaland og Lista. 
(Stavanger 1941, 4°, 161 s., PL) 

FETT, PER: Nye ristningar i Nordfjord. Vingelva og Fura. (B.M. Arb. 

1941, nr. 6.) 

- Bergens Museums tilvekst av oldsaker 1940 og 1941. (B.M. Arb. 

1941, nr. 8.) 

GJESSING GuTORM: "Hornluen." An extinct Form of Headwear of the 

Norwegian Lapps. (Folkliv 1940, s. 52-fH.) 

- Et kjeramisk problem. (Naturen 1941, EL 321-30.) 

- Breleljegammen. En hypotese om opphavet. (Norsk Geografisk 

Tidsskr. IX (1942), s. 41-57.) 

- Arktisk og sørskandin.avisk i Nord-Norges yngre steinalder. (Viking 

V, 1941, s. 75-106.) 

- Minusinkiske oldfunn. Arkeologiske :resultater av Den norske Sibir

ekspedisjon i 19H. (U. O. Arb. 1938-40, s. 57-124.) 

- Anathon Bjørn. (U. O. Arb. 1938-40, s. V-XI.) 

GRIEG, SIGURD: Det underjordiske Oslo. Jakttrofeer fra Gamlebyen. 

(St. Hallvard 1942, s. 44-48.) 

- Raknehaugen. (Viking V, 1941, s. 1-28.) 

- Skjolder som epitafier i norske kirker. (U. O. Arb. 1938-40, 

s. 125-35.) 

- Vesteuropeiske jernaldershus. Fra de senere års utgravninger. 

(Naturen 1941, s. 353-66.) 

- Vestfolds minnesmerker. (U. O. Arb. 1938-40, s. 1-65.) 

- Kulturhistoriske notater om isbjørnen. (Naturen 1942, s. 283-87.) 

HEYERAAS, S. og TH. PETERSEN: Vikingetidsgraven på Føling i Stod 

prestegjeld. I av Sverre Heyeraas. U av Th. Petersen. (Nord· 

Trøndelag historielags Arbok 1941, s. 1-10.) 
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HoLST, HANS: Tyske og nederlandske mynter i norske funn. (Nordisk 
Numismatisk Arsskrift 1941, s. 207-10.) 

- Universitetets Myntkabinett i budsjettåret 1940-41. (Nordisk 
Numismatisk Arsskrift 1941, s. 242-4ål) 

- Ikke-nordiske mynter i norske funn. (Nordisk Numismatisk Ars
skrift 1941, s. 196-207.) 

Hoi.TSMARK, ANNE: Kong Atles eder. (Mål og minne 1941, s. 1-10.) 

HouGEN, BJØRN: Sørum i oldtiden. Sørum herred på Romerike I, 
1942, s. 55-76. 

- Islendingen i eika. Streiftog i robåtens historie med utgangspunkt 
i Sigvat Tordssons austerferdsviser. Viking V, 1941, s. 51-74.) 

- Billeder og ornamentikk på norske mneminner fra tidlig middelalder. 
(Norges innskrifter med de yngre runer. I. Oslo 1941, s. 159-76.) 

lNDREBø, GusTAV: Nokre elvenamn. (Mål og minne 1941, s. 105-14.) 
KLOSTER, RoBERT: Snekkerhåndverket i Bergen under renessansen. 

(B. M. Arb. 1942.) 
- Billedhugger J. C. Schauer. (Ab. 1940, s. 85-98.) 

LINDSTAD, GuNVoR: Fortegnelse over myntene i kildefunnet fra Øymark 
i Østfold. (Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, nr. 7, 1941.) 

LuND, HARALD EGENÆS: En sentralhelligdom for det gamle håløygske 
riket? Det forhistoriske anlegg på Vollmoen, Nedre Steig i Steigen 
prestegjeld, Nordland fylke. (Naturen 1942, s. 67-77.) 

- To nyoppdagede veideristninger i Vistnesdalen, Kevelstad sogn, 
Tjøtta prestegjeld, Helgeland, (T. V. S, 1940, nr, 3.) 

L' oRANGE, H. P.: Le Nemn constitutionnel et le Neron apotheose. 
(From the collections of the Ny Ca:rlsberg Glyptothek HI (1942), 
s. 247-67.) 

- Das Geburts:dtual der Pharaonen am romischen Kaiserhof. (Sym
bolae Osloenses, fase; XXI, 1941, s. 105-16.) 

MARSTRANDER, SvERRE: Norsk arkeologisk Htteretu:r 1940-41. (Viking 
V, 1941, s. 117-23.) 

- Jordbruk og be:rgskrud. (Viking V, 1941, s. 29-50). 
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Mm.AuG, SvEIN: Tidt eg minnest e:in gamal gard. (Stav. Mus. Arsh. 
1940-41, s. 75-97.) 

OLSEN, MAGNUS: Hild Rolvsdatters vise om Gange-Rolv og Harald 
Hårfagre. (Maal og Minne 1942, s. 1-70). 

Kultminne i stadnamn. 3. Norge. (Nordisk Kultur XXVI, Religions
historie, s. 59-73.) 

Norges innskrifter med de yngre :runer. l Utgitt for Kjeldeskrift
fondet ved Magnus Olsen. (Oslo 1941, 40, 239 s., Pl.) 

- Runene i Rødven kirke. (Romsdalsmuseet, Molde. Arbok 1937-41, 
s. 5-9.) 

- To nye funn av urnordiske runer. (Hammeren, B. og Fuglset.) 
(T. V. S. 1940, nr. 1.) 

PETERSEN, JAN: Oldsaksamlingens tilvekst 1940 og 1941. (Stav. Mus. 
Arsh. 1940-41, s. 11-61.) 

PETERSEN, TH.: Rørosdistriktet i den hedenske oldtid. (Røros boka, 
s. 1-15, Trondheim 1941.) 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Museet. Oldsak
samlingens tilvekst 1940, s. 1-23. 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Museet. Oldsak

samlingens tilvekst 1941, s. 1-33. 

Se: Heyeraas, S. og Th. Petersen. 
RouSSELL, AAGE: Farms and churches in the 1Vlediaeval norse settle

ments of Greenland. (Meddelelser om Grønland, Bd. 89, nr. 1, 
354 s.) 

SANDVIG, ANDERS: Seter liv og seterstell. Maihaugens setergrend. 
(Oslo 1942. 40, 275 s.) 

SHETELIG, HAAKON: Den normne byggeskikk på Grønland. (Naturen 
1942, s. 161-67.) 

SMITH, EMIL: Et forhistorisk høvdingsæte ved Hønefoss. l\1orgenbladet 
11. og 18. juli 1942. Gjenoptrykt i Ringerikes Blad. 

SnouM, HILMAR: Falkenstenplogen. (Vestfoldminne 1942, s. 162-71.) 
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FORKORTELSER 

Ah. = Arsheretning fm Foreningen til norske Fortids
minnesmerkers Bevaring, Oslo. 

Av h. Vid. Ak. I (H) = Avhandlinger utgitt av Det Norske Videnskaps
Akademi i Oslo. Matematisk-naturv. Klasse I 

B.M. Skr. 
B.M. Arb. 

(Historisk-fil. Klasse Il). 
= Bergens Museums Skrifter. 
= Bergens Museums Arbok Historisk antikvarisk 

rekke. 
Stav. Mus. Arsh. = Stavanger Museums Arshefte. 
Tr. Mus. Arsh. = Tromsø Museums Arshefte. 
Nord. Num. Arsskr. =Nordisk Numismatisk Arsskrift. 
T. V. F. = Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Forhand-

N. T. f. Sprogv. 
U. O. Arb. 
U. O. Skr. 

linger, Trondheim. 
= Det KgL Norske Videnslmbers Selskabs Skrifter, 

Trondheim. 
= Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap. 
=Universitetets Oldsaksamlings Arbok, Oslo. 
= Universitetets Oldsaksamlings Skrifter, Oslo. 
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NORSK ARI<EOLOGISK SELSKAP 

Styrets årsberetning 

Re present ant ska p s møte holdtes 23. november i Universitetets 
Oldsaksamling. Preses ga en orientering om medlemssituasjonen 

og meddelte at styret arbeidet med å skaffe nye medlemmer innenfor 
representantskapet som nu viste et antall av 63, hvorav noen dog for 
tiden var avskåret fra å kunne yde sitt årlige bidrag. 

Preses :refererte videre årsberetning og revidert :regnskap (trykt i 

VIKING V, 1941, s. 125-31). 
Representantskapet besluttet å foreslå for generalforsamlingen gjen

valg av de uttredende styremedlemmer F.M. T::reschow, Georg Eliassen 
og K. N. Stensrud. Da konsul Erik Berntsen, Stavanger, hadde meddelt 
at han ikke ønsket gjenvalg, foreslo representantskapet i hans sted 
valgt konsul Ole Bergesen, Stavanger. 

Gene :ra lf or samlingen, den femte ordinære, holdtes deretter i 
Oldsaksamlingens je:rnaldersal. Det var fremmøtt 110 medlemmer. 
Preses, høiesterettsadvokat Henrik Bergh holdt følgende åpningstale: 

Jeg ønsker medlemmene velkommen til det femte årsmøte i Norsk 
Arkeologisk Selskap. 

Aftenens program omfatter som De vil ha sett av innkallelsen 
vanlige vedtektsbestemte saker og et foredrag av Gutonn Gjessing. 

Jeg har tenkt mig at det som en innledning til møtet kunne ha sin 
interesse for medlemmene å få en ganske kort oversikt over de arbeids-
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opgaver som i de seneste år særlig har samlet om sig de arkeologiske 
undersøkelser og den arkeologiske forskning. Selv har jeg iallfall som 
legmann hatt interesse av å høre om dette og skal ganske kort nevne 
hvad jeg efter samtaler med mine fagkyndige videnskabelige med
arbeidere i selskapets ledelse kan oplyse om forholdet. 

De arbeidsfelter som jeg da særlig kan nevne er: Helleristningene, 
Stenalders boplassene, Hustuftundersøkelser, Høifj ellsundersøkelser, 
J em utvinning av myrmalm og endelig arbeidet med Raknehaugen. 

Stillingen på disse forskjellige felter kan i grove trekk karakteriseres slik: 
Helleristninger. Alle hittil kjente Stenaldersristninger er 

nu fagmessig undersøkt og beskrivelsene publisert. Siste bind om disse 
såkaldte arktiske ristninger omfattende materialet fra Trøndelag og 
Romsdal blev publisert i 1936 av dr. Gutorm Gjessing. Det drives nu 
undersøkelser av de såkaldte J ordbruksristninger fra bronsealder 
og eldste jernalder. Slike :ristninger i Østfold (i Idd, Berg og delvis 
Skjeberg) er publisert i 1939 av dr. Gjessing. Undersøkelser i marken 
er fortsatt senere i Skjeberg og delvis i Gjerpen, Telemarken, av Sverre 
Marstrander, av hvem man vil finne en avhandling i vå:r nettop utgitte 
årbok, VIKING V. En publikasjon av helleristningene fra Rogaland av 
Eva og Per Fett er under trykning. 

Sten a l der s boplasser. I Nord-Norge er foretatt de undersøkelser 
som alt i 1925 blev satt igang av Instituttet for Sammenlignende Kultur
forskning og som er drevet av konservator Nummedal, som her har 
påvist den berømte Komsa-Kultur, der står som den eldste kjente 
stenalderkultur i landet. I de senere år er også undersøkt en rekke 
boplasser fra yngre stenalder - dels har Nummedal selv fortsatt sitt 
arbeide og blandt annet funnet et landsbyanlegg fra Karlebotn i Øst
Finmark (berørt av Nummedal i hans artikkel i VIKING II) og dels er 
her å nevne dr. Gjessings utgravninger på Træna, som vi skal få høre 
om i hans foredrag i aften. I Svartehola ved gården Viste på Jæren 
foretok A. W. Brøgger i sine unge dage, mens han var ved Stavanger 
Museum, en del undersøkelser av et stenalderfunn, det senere så 
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berømte Vistefunn, Der er arbeidet nu tatt op igjen og fortsatt av 
magister Harald Egenæs Lund, 

Hustuftunde:rsøkelser. Om slike foreligger fra 1930-årene 
publikasjoner fra d:r, Jan Petersen angående hustufter på Jæren, Han 
har også i VIKING U gitt foreløbig meddelelse om et merkelig landsby~ 
anlegg fra folkevandringstid -likeledes på Jæren, Fra 1930-årene har 
man også dr. Sigurd Griegs undersøkelse og publikasjon av gårdsanlegg 
fra folkevandringstid på Lista. I de aller siste år har dr. Grieg undersøkt 
en del noe yngre gårdsanlegg på Østlandet, antagelig fra overgangstiden 
mellem vikingetid og middelalder. Undersøkelsen av et gårdsanlegg 
på Steigen i Nord-Norge er påbegynt av Egenæs Lund. 

Høifj ellsunders øk els er. Arkeologiske undersøkelser i våre 
høifjell har gammel tradisjon. Slike blev på Ha:rdangervidden foretatt 
alt i antikvar Nicolaysens og professor Yngvar Nielsens dage og senere 
også av kaptein Hjalmar Negaard. I de siste somre har dr. Johs Bøe 
på Hardangervidden gjort interessante funn f:ra stenalderen, hvis resul
tater enda ikke er blitt gjort til gjenstand for publikasjon. Det samme 
gjelder dr. Bjørn Hougens undersøkelser og funn av gårdsanlegg på 

Dovre o~ Filefjell. Disse tar blandt annet sikte på å få klarlagt forholdet 
med de eldste fjellstueanlegg på Dovre og FilefjelL - Dr. Bøe skal 
skal forøvrig om et par uker holde et foredrag i Videnskapsakademiet 
om sine funn på Hardange:rvidden. 

Jeg har i det foregående et enkelt sted nevnt Instituttet for Sammen
lignende Kulturforskning. Det vil være riktig å minne om at de under
søkelser av helleristninger og hustufter, jeg har omtalt, og høifjells
undersøkelsene er gjort mulig ved at Instituttet har tatt disse op blandt 
sine arbeidsopgaver. Vår arkeologiske forskning er derfor Instituttet, 
Fredrik Stangs Institutt faller det mig naturlig å kalle det, stor takk 
skyldig. 

Jernutvinning av myrmalm. På dette "Jernvinnas" område 
har undersøkelser og funn vært gjort av statsgeolog Rolf Falck Muus 
og konservator Dannevig Hauge. Falck Muus har særlig arbeidet i 
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Solør-traktene. Dannevig Hauge har i de siste år med støtte av Nansen
fondet drevet undersøkelser av je:mvinne-plasser i fjellbygdene i Telemark 

og de store østnorske dalførene. En artikkel av ham finnes i VIKING IV. 
Jeg har her bare berørt det større samlede undersøkelsesarbeide 

som har vært drevet med utgangspunkt i de arkeologiske museer i 

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. 
I en særstilling står arbeidet med Raknehaugen- et arbeide av 

meget store dimensjoner. Om dette arbeide - som endda ikke er 
avsluttet - har dr. Sigurd Grieg i det nettop utkomne bind av VIKING, 
VIKING V, gitt oplysninge:ro Dette arbeide faller på en vis i tråd med 
utgravningen av andre storhauger, selv om de positive funn ikke her 
har vært av den karakter som f. eks. det funn som utgravningen av 
Oseberghaugen har bragt fo:r dagen. 

Jeg har her bare berørt en del større gravninger og funn som våre 
arkeologer i de siste år har arbeidet med. A gi nogen slags årsberetning 
om det hele arkeologiske arbeide som med utgangspunkt i museene 
og innen disse har vært drevet og som har gått sin gang også i den 
siste tid e:r selvsagt ikke min sak. 

Man gikk deretter over til dagsordenen. Preses refererte årsberetning 
og regnskap som ble godkjent og ikke fremkalte andre bemerkninger 
enn noen supplerende ord av preses. 

Valg. De av representantskapet foreslåtte styremedlemmer ble 
gjenvalgt ved akklamasjon. På samme måte gjenvalgtes revisorene, 
dr. ing. Alf Bjercke og bokhandler Gustav E. Raabe. 

Konservator dr. Gutonn Gjessing holdt deretter foredrag med lys
billeder om sine utgravninger på Træna i Nordland. 

Etter foredraget var det tvangfritt samvær med servering av for
friskninger, bL a. annet frukt som var stillet til :rådighet av visepreses. 

Selskapets virksomhet siden 23. november 1941. Den 
aksjon som styret på representantskapets oppfordring har satt i gang 
får å få :flere medlemmer innen denne gruppe, har gitt et meget godt 
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resultat. De fleste av de damer og herrer man i sakens anledning har 
henvendt seg til har gitt et imøtekommende svar. Selskapet har 
denne måte fått 23 nye :representantskapsmedlemmer slik at det samlede 
tall i denne gruppe nu er 82. Også med hensyn til vanlige medlemmer 
er det fremgang, idet tallet her er kommet opp i 706. Alt i alt har 
Norsk Arkeologisk Selskap nu 788 medlemmer. 

I år som ifjor må selskapets virksomhet i hovedsaken konsentreres 
om utgivelsen av VIKING. Selv om selskapets økonomi etter forholdene 
kan sies å være ganske tilfredsstillende, er det med de økende t:ryknings
uigifter nødvendig å få utvidet medlemstallet og styret har derfor 
gjennom det opprop der følger nærværende bind av VIKING igjen måttet 
appellere til medlemmene om å øke kretsen omkring selskapet. 

Andre vanskeligheter gjør seg gjeldende. Også vårt tidsskrift er 
rammet av papirrasjoneringen og det er som medlemmene vil se denne 
gang dessverre ikke lykkes å få tekstpapir av den gamle kvalitet. 
Plansjene har vi dog heldigvis også denne gang kunnet trykke på samme 
slags papir som før. Så snart forholdene atter til1ater det, vil utstyret 
som helhet bli brakt tilbake til det gamle nivå. 

Regnskapet er oppgjort pr. 1, november og er inntatt på de følgende 
sider. 

Valg. Styret har i terminen 1941-42 bestått av Henrik Bergh 
(preses), F. M. Treschow (visepreses), Cato Rachlew, Georg Eliassen 
og Ole Bergesen med A. V.l. Brøgger som generalsekretær. Varamenn 
i styret er Haakon Shetelig, K. N. Ste:nsrud, H. Gabrielsen og Knut 
Hermundstad. For tur til å tre ut står i år Rachlew, Shetelig, Bergesen 
og Hermundstad. 

Henrik Bergh F.M. Treschow 

Cato Rachlew Geo.rg Eliassen Ole Bergesen 

H. Gabrielsen Haakon Shetelig K N. Stensrud 

Knut Hermundstad A. W. Brøgger 
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REGNSKAP 
fra l. november 1941 til L november 19420 

Debet: 

Arbok og andre trykningsomkostninge.r kr. 5131.31 

Honorarer og oversettelser . . . . . . . . . . . . » 1 298.25 

GEVINST- OG 

----- kr. 6 429.56 

Porto og kontorhold .... ~ ...... G •••••••••• " • • • • • • • • )) 870.10 

900.00 Gasjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 214.27 

Balanse, overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3 956.06 

kr. 12 369.99 

STATUS PR. 

Aktiva: 

Innestående i bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1 214.46 

Utestående fordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8 525.00 

kr. 9 739.46 

Fondet: 

Kapital pr. lo november 1941 .. o o .............. o .... kr. 2 205.88 

6 livsvarige medlemmer a k:r~ 50.00 o ••••••••• o o •••• o » 300.00 
Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 44.05 

kr. 2 549.93 
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TAPSKONTO 

Kreditt: 

Kontingenter: 
81 representantskapsmedlemmer . . . . . . . kr. 8 099.50 

808 vanlige medlemmer ...... , ... , . . . . » 4 037.79 
-~--- kr. 12 137.29 

Joh. Grundt Tanum, opgjør 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

Boksalg ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Renter ......... , .............. . 

207.40 

20.00 

5.30 

kr. 12 369.99 

l. NOVEMBER 1942 

Kapitalkonto pr. 1. november 1941 . . . . . . . • . kr. 5 783.40 

+ Arets overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 956.06 

Pass i va 

----- kr. 9 739.46 

kr. ø 739.46 

Oslo 1. november 1942. 

7: Dannevig Hauge. 

Revidert og funnet i orden. 

Oslo 17. oktober 1942. 

Gustav E. Raabe. Alf Bjercke. 
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Fig. l. Borgklinten, Ørland, Sørtr. Borgen på høiden til venstre. Johs. Petersen fot. 
Fig. 2. Mur på Borgklinten, Ørland, Sørtr. Th. P. fot. 

Th. Petersen Pl. I 



Fig. 1. Digerberget, Asen, Nordtr. Borgmur til høire for knausen til venstre. Th. P. fot. 
Fig. 2. Mur på Digerberget, Asen. Johs. Petersen fot. 

Pl. Il Th. Petersen 



Fig. l. Fra "Mannatinden", Leka, Nordtr. Borgen ligger nedenfor tinden. Th. P. fot. 
Fig. 2. Fra "Mannatinden", Leka. Rester av mur i forgrunnen. Th. P. fot. 

Tlz. Petersen Pl. HI 



Fig. l. Roaldsteinen, Snåsa, Nordtr. Pilene angir borgmurenes beliggenhet. 
F. Brønstad fot. 
Fig. 2. Borglignende høide på Hilstad, Flatanger, Nordtr. Th. P. fot. 

Pl. IV Th. Petersen 



Fig. l. Billedet er tatt fra Kidø nordover mot Sponviken. På venstre hånd er Korterød, 
hvor helleren ligger, og hvorfra også ellers er fremkommet naget flint i markene. 
Til høire er Bybakken. Langs bakkehellet her er gjort flere funn fra yngre stenalder. 
Fig. 2. Hårbyløkken ovenfor Sponvikens vannbassin. Nøstvetøksene er funnet oppe 
ved huset. 

Henrik Suleng Pl. V 



Fig. l. Svalerødbekkenet med Vestre Kjølei·bakken i bakgrunden. 
Fig. 2. Fra terrassen ved Korterød, Sponviken. Helleren ligger til høire for billedet. 

Pl. VI Henrik Suleng 



Fig. l. Fra Sponviken. Vannbassinet ligger op for huset til høire. 
Fig. 2. Nordre Kjølerbakken. Så vel fra stedet hvor fotografiet er tatt ("Sandgropen"), 
som fra skråningene i bakgrunnen er samlet flint og stenøkser. 

Henrik Suleng Pl. VII 



4 5 

l. Strand, Bejarn, Nordland. 2. Eiker, Buskerud. 3. Skiptvet, Østfold. 4. Ringsaker, 
Hedmark. 5. Svenes, Nord-Aurdal, Opland. 

Pl. VIII Gutorm Gjessing 



l. Dun Carloway, Lewis, Hebriderne. Bebodd "Black House". I bakgrunnen en broch. 
O. G. S. Crawfurd. 
2. Landsbyen Arnol på Lewis, Hebriderne. Adskillig av disse hus er opført så 
sent som etter 1897. C. Curwen fot. 

Pl. IX 



Pl. X 

l. Gamle hus på Orphir, Orknøyene. 
2. Freswick, Caithness, Scotland. Hus VI sett fra øst med "høysetet" i 
og med rester av en stensetning for pallen til venstre. (Etter Curle). 

vestre ende 

S ig·urd Grieg 



l. Typisk shetlandsk bondehus 
2. Hovedbygningen på Nether 
Kirkvall fot. 

Sigurd Grieg 

fra nyere tid. R. H. Ramsay, Lerwick fot. 
Benzieclett i Sandwick, Orknøyene. Thos. Kent, 

PL XI 



Pl. XII 

l. "J arlshof", Sumburgh, Shetland. Detalj av husets indre med sten
setningen for pallen i midten. (Etter Curle). 
2. "Jarlshof", Sumburgh, Shetland. Den sekundære tverrvegg sees i 
forgrunnen. (Etter Curle). 

Sig·urd Grie,f{ 



l. Futteral til en langkam av vikingetidsform fra Freswick, Caithness, Scotland. 
Fra vikingetiden. (Etter Curle.) 
2. Keltisk ringspenne av bronse fra Freswick, Caithness, Scotland. Fra vikinge
tiden. (Etter Curie.) 
3. Keltisk ringspenne fra Crog i Inverness-shire, Scotland. Funnet sammen med 
en mynt slått før Cwinwu!f, konge av Mer cia 79o- 822 etter Kr. (Etter Curie.) 
4. Skifertavle fra "Jarlshof", Sumburgh, Shetland med innrisset tegning av et 
vikingeskip fra omkring år 800. (Etter Curle.) 

S(f{urd Grieg Pl. XIII 



2 

l. Bronsebeslag fra Sji:irup, Skåne. 
2-3. Sølvbeslag fra Si:isdala, Skåne. 

Pl. XIV 

3 

BJørn Hou:;ren 



l 

2 3 

l. Gullplate i nyskytisk stil fra ukjent lokalitet i Sibir. 
2. Sølvspenne fra Galsted, Slesvig. 
3. Avarisk bronsebeslag i gammelskytisk stil fra Ungarn. 

Bjørn Hougen Pl. XV 



1. Øks fra Solokha, Syd-Russland i gammelskytisk stil. 
2, Gullkrone i nyskytisk stil fra Novocherkask, Syd-Russland, 

Pl. XVI Bjørn Hou,s{en 



l. Detalj av relieffspenne av sølv fra Nordheim, Hedrum, Vestfold. Noe forstørret. 
2. Detalj av sølvbeger fra Nordrup, Sjælland. 

Bjørn Hougen Pl. XVII 



Relieffspenne av sølv fra Fonnås, Øvre Rendalen. 

Pl. XVIII Bjørn Hougen 



1. Gullring fra selmndærgrava i Valderhaugen på Valderøy, Sunnmøre. 
2. Gullberlok fra en haug på terrassen bak Ellefrøysa på Godøy, Sunnmøre. 
3. Fingerring av gull funnet i nærheten av Oshaugen på Hareidlandet, Sunnmøre. 

:Yolu;. Bøe Pl. XIX 



l. Oshaugen på Osnes, Hareidlandet, Sunnmøre. Per Fett fot. 
2. Valderhaugen på Valderøya, Sunnmøre. Per Fett fot. 

Pl. XX 7ohs. Bøe 



l. l']lefrøysa (til høyre for huset midt på bildet) på Godøy, Sunnmøre. Per Fett fot. 
2. Mjeltehaugen på Giske, Sunnmøre. Per Fett fot. 

.]olzs. Bøe Pl. XXI 



1. Detalj av båtbord fra primærgrava i Valderhaugen på Valderøya, Sunnmøre. 

2. To bronsekjeler fra sekundærgrava i Valderhaugen. 

Pl. XXII .7ohs. Bøe 
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