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Sigurd Grieg 

RAKNE HAUGEN 
Pl. I- VII+ en foldeplansje. 

Raknehaugen i Ullensaker omtales første gang i sorenskriver WERNERS 
Ullensakerbeskrivelse av 1743. 1 Senere er haugen omtalt i MoER 

KoRENS dagbøker 2 i 1808-09 og av ·N. NICOLAYSEN.3 
Den som for alvor har brakt Raknehaugen inn i den arkeologiske 

litteratur er ANDERS LoRANGE (1848-88). I ungdommelig begeistring 
foretok han i 1869-70 som 21 år gammel student en undersøkelse 
av Raknehaugen. I 1869 gikk han inn i haugen med en hundre fot 
lang sjakt fra øst, men han måtte snart oppgi dette på grunn av ned
styrtende sandmasser. Aret etter gikk LoRANGE inn med en minegang 
likeledes fra øst etter den san1me metode som BRoR EMIL HILDEBRAND 
hadde anvendt ved utgravingen av Odins haug i Gamla Uppsala i 

1846-47. På grunn av fyllmassenes voldsomme trykk og særlig på 
grunn av de svære sandmasser måtte han etter tre forgjeves forsøk 
også oppgi denne fremgangsmåte, da den var altfor farlig. Tilfeldigvis 
fikk han se de laftede trebrønner som anvendtes på Gardermoen og 
ved hjelp av en slik brønn som han førte ned fra haugens topp, lyktes 
det ham å nå 61 fot ned i haugen, det vil si i høyde med Ljøgodt
vannets overflate. Heller ikke denne gang lyktes det ham å finne 
hverken grav eller gravgods. Under sitt opphold i Ullensaker fikk 
LoRANGE høre det gamle sagn at det i Raknehaugen skulle ligge be
gravet en konge mellom to hvite hester og at det over graven lå 
tøtnmervelte på tømmervelte. Hans glede var derfor meget stor da 
han i haugens østre side, 60 fot fra kanten, fant et hesteskjelett og da 
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han under arbeidet med brønnen støtte på tre tømmerlag over hverandre. 
Med hensyn til hesten kan vi nu si at den er funnet altfor langt fra 
haugens sentrum til at den kan ha noe n1ed "graven" å gjøre, og det er 
jo også en gammel skikk å grave ned selvdøde hester i gravhauger. 
Derimot må vi med en gang fremheve at LoRANGES iakttagelser med 
hensyn til haugens bygning og særlig da av tømmerlagene er over
ordentlige presise og har vært til stor støtte for oss under vårt arbeid. 
LoRANGE fremla sine resultater i et foredrag i Christiania Videnskabs
selskab 11. november 1870.4 Om Raknehaugens bygning heter det i 
dette foredrag: 

"En indre Kjærne af en omtrent atten Fod høi halvkugleformet 
Sandhaug er først bleven dækket helt over af Furubar, hvoriblandt jeg 
ogsaa fandt enkelte Tømmerstokker, som sandsynligvis skulde tjene til 

ved sin V egt at holde Furubaret paa sin Plads indtil det var blev en 
tildækket med omtrent 1 Fod Sand. Derover er atter lagt Furubar som 

ogsaa er bleven dækket med 1 Fod Sand. Ovenpaa alt dette er opstablet 
med stor Omhyggelighed et mangedobbelt Lag af Birkestammer og 
ldøvede Furustokker, hvis Længde i Almindelighed var sex Fod og 
Diameteren ved Toppen sex Tommer. Alt Tømmer var ubarket og i 
Almindelighed ufuldstændig kvistet. Det var fældet ved Vinkelhug fra 
to Sider og de meget kraftige Øxehug var endnu ganske glatte. Ovenpaa 
dette Tømmer var atter ophobet tre Fod Sand og saa et nyt Tømmerlag, 
ikke fuldstændig saa svært som det første, men bygget paa samme Maade. 

Det var dette jeg havde stødt paa ved mit første Udgravningsforsøg og 
som atter var dækket af mange forskjelligartede Lag." (Fig. 1.) 

Om sitt arbeid med brønnen sier LoRANGE at han gikk ut fra at 
tømmerlagenes toppunkter bestemte den perpendikulære midtlinje hvor 

sannsynligheten for å finne begravelsen var størst. "Men i Stedet for 
efter Beregningen at komme ned paa disse Toppunkter gjennemskar 
Brønden, Tømmerlagenes østre Skraaning. Næste Gang maatte man 
derfor bygge en anden Brønd længere mod Vest hvilket ogsaa utvivlsomt 
vilde blive et forholdsvis lidet Arbeide, thi jeg har Grund til at tro 
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Fig. l. LoRANGES utgravning av Raknehaugen 1869-70. (Etter LoRANGE: 
Fra Raknehaugen. Forh. i Vidensk.Selsk. i Chr.a 1870 ved s. 472.) 

at de nederste atten Fod Sand er en tilformet naturlig Forhøining og 
at de to Barlag er at betragte som et slags Gulv." 

"Her i andet T ømmerlag", heter det videre hos Lo RANGE, "fandtes 
nemlig Trærene opreiste i omtrent 80° Vinkel med Jordfladen, medens 
de overalt ellers neppe hav de en Reisning af 15°. Det forekommer mig 
derfor tænkeligt at disse Tømmerstokker her i sit Convergeringspunkt 
kunde mod hverandre danne en teltfonnig Bygning, der kunde inde
slutte den høilagtes jordiske Levninger." 

Høsten 1938 bestemte Universitetets Oldsaksamlings bestyrer, pro
fessor dr. A. W. BRØGGER seg til å gjenoppta sin gamle plan om en 
undersøkelse av våre storhauger fra folkevandringstiden og vikingetiden, 
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hvorav Samlingen tidligere har undersøkt Tuneskipets haug i Østfold, 
Gokstadhaugen, Oseberghaugen og Farmannshaugen i Vestfold og Svein
haug på Ringsaker i Hedmark. 

Samlingen rettet derfor i oktober 1939 en henvendelse til Sosial
departementet og forespurte om det av dette departements bevilgning 
til bekjempelse av arbeidsledigheten blant ungdom (Statens Oplærings
arbeider) kunne bli stillet til rådighet midler til en undersøkelse av 
Raknehaugen i Ullensaker (pl. I, fig. 1). 

Når Raknehaugen ble valgt skyldes det at den nettopp var blitt 
brakt inn i brennpunktet av den vitenskapelige diskusjon gjennom fru 
EBBA HuLT DE GEERS trekronologiske undersøkelse av en del tømmer 
fra Raknehaugen som var kommet for dagen ved Loranges utgraving. 
På grunnlag av sine undersøkelser mente fru DE GEER å kunne slå 
fast at Raknehaugen var bygd i mars 931. Da hennes avhandling er 
trykt i Universitetets Oldsaksamlings Arbok for 1937 skal vi ikke her 
komme inn på detaljer.5 

Allerede i oktober 1938 var Oldsaksamlingen kommet i forbindelse 
med ingeniør HARALD ALFSEN, som senere har vært knyttet til Rakne
haugundersøkelsen som teknisk konsulent. Han har vært til uvurderlig 
hjelp for oss til å gjennomføre undersøkelsen. ALFSEN foretok en ny 
oppmåling av Raknehaugen og ga et overslag over hva utgravingen 
ville komme til å koste. Haugens kubikkinnhold ble beregnet til 
60 000 m3, dens tverrmål til 95 m og høyden til ca. 15 m. 
Til sammenligning kan nevnes at Slottet i Oslo er 102 m langt 
og at Raknehaugen så vidt kan få plass mellmn museene på 
Tullinløkken. 

Oldsaksamlingens søknad av 27. oktober 1938 ble først besvart den 
11. april 1939, men vi fikk da Sosialdepartementets tillatelse til å på
begynne arbeidet. Takket være daværende byråsjef E. ]ACKBo's og frk 
G. DEVOLDS interesse for saken, kunne arbeidet settes i gang l. juni 1939 

og det pågikk da uavbrutt med 35-40 gutter til 20. oktober, da haugen 
ble tildekket for vinteren. I 1940 stilte både Administrasjonsrådet og 
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Sosialdepartementet seg velvillig til en fortsettelse av utgravingen, som 
da blev drevet fra 1. juni til 7. oktober med 25-12 gutter. 

Raknehaugens eier, gårdbruker LARS LAAVERUD, Hovin, har den hele 
tid stilt seg imøtekommende. 

Da vi begynte arbeidet den 1. juni 1939 var det så å si på bar 
bakke, og vi måtte derfor først sette opp en spisebrakke, de nødvendige 
gjerder og en tribune for tilskuerne. Mens dette arbeid pågikk ble 
det foretatt en ny oppmåling av haugen, som danner grunnlaget for 
den plan vi gjengir her. Likeledes ble det satt opp de nødvendige 
"fastmerker" for den videre oppmåling og bygget tre transportbaner, en 
ved "Østfronten", en ved "Vestfronten" som ble forbundet ved en bro, 
kalt "Hovedbanen" (se foldeplansje). På denne måte lyktes det oss å 
samle all matjorden ved Vestfronten uten å blande den med sand, slik 
at vi kan få den øverst når haugen skal gjenreises. 

Da disse arbeider var avsluttet, grov vi etter ingeniør ALFSENS forslag 
syv prøvesjakter (pl. Il, fig. 2) rundt Raknehaugens fot for å konstatere 
hvorledes den var bygd og om LoRANGES iakttagelser var riktige. Vi må 
her nøyes med å omtale en av sjaktene nærmere. Øverst fant vi der 
30-35 cm matjord, så fulgte et mørkere myrjordlag mot nord 1,10-1,20 m 
tykt og et rustrødt myrjordlag mot syd. Deretter et lite smalt lag av 
harde lerldumper og derunder et 75 cm tykt sandlag med ler
klumper. Til slutt kom vi så ned på et 8-10 cm tykt lzumuslag 
(den gamle bakke hvorpå haugen er bygd) og derunder fast sandbunn, 
såkalt aur. 

Denne lagfølgen gjenfant vi i hovedsaken i alle de syv prøvesjakter 
og i noenlunde samme høyde over O-punktet. Vi sluttet derav at haugen 
var bygd på en svakt skrånende bakke og at det ikke i midten var 
noen naturlig forhøyning av sand slik som Lorange hadde antatt.6 Under 
det videre arbeid viste det seg snart at haugen var bygd av sand og 
myrjord blandet med lere i vekslende lag. Enkelte steder var myrjord
lagene opp til 3 m tykke. Det ligger nær å slutte at disse myr-
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jordlag er brakt inn i Raknehaugen for å holde på den løse sand og 
derved få haugen til å stå. Fra tid til annen ble det gjort stans i 
arbeidet og pusset rene snitt som så ble oppmålt og fotografert. Alle 
iakttagelser ble notert i en dagbok som ble ført på kontoret, og det 
ble stadig tatt fotografier; i alt er det i disse to somre tatt over 300 

fotografier. Vi innledet også samarbeid med Hærens Flygevåpen som 
sommeren 1939 sørget for at haugen ble fotografert fra luften en gang 
ukentlig, mens arbeidet pågikk (pl. I, fig. 2). 

Il 

Gravingen i Østfrontsjakten begynte den 3. juli og vi støtte her 
snart på de samme lag som vi kjenner fra prøvesnittene. Den 29. juli 
var vi kommet så langt at vi kunne ta det billede vi gjengir her (pl. Il, 
fig. 1). Det sees av dette at man da var begynt å ta av "kalotten" og 
det var derfor av en viss interesse å ta dette billede mens sjaktveggen 
var på sitt høyeste. Den 31. juli var utgravingen ført så langt fram 
at veggen mellom Østfronten og Vestfronten kunne brytes igjennom. 
Der hvor sjaktene møttes lå det øverst mot sydvest et hardpresset 
lerlag. Under dette sto myrjordlaget hardpresset fint og brunrødt. 

Den 10. august tok jeg et fotografi av Østfronten i annen etasjes 
høyde opp til toppen. En kan av dette tydelig se myrjordlaget i 
sjaktveggen. 

I midten av august var vi på Østfronten kommet inn i LoRANGES 
første sjakt fra 1869. Det viste seg der at lagene var sterkt forstyrret 
og besto av ren sand og grus uten myrjordinnblanding. Dette kunne 
man se ganske tydelig i sjaktens østre vegg. Ved slutten av måneden 
hadde vi gravd oss helt igjennom LoRANGES gamle sjakt i retningen 
øst-vest, slik at vi i sjaktveggen kunne se grensen mellom myrjord
laget og den grus som var påfylt av Lorange. 

Den 5. september var det gjennom Østfronten tatt ut så meget fyll 
fra toppen at skinnegangene kunne flyttes slik at all fyll som deretter 
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ble gravd ut kunne legges på platået på Østfronten, da vi ikke lenger 
trengte denne sjakt. 

Arbeidet med utgravingen av VestfrontsJakten begynte den 21. juni 
1939 med rydding av trær og kratt (pl. Ill, fig. 1). Dagen etter tok 
professor A. W. BRØGGER det første spadestikk i Raknehaugen. Alt 
den 30. juni ble det første snitt oppmålt og fotografert og det fremgikk 
av dette at det øverst var et 25 cm tykt matjordlag, så et 30 cm 
tykt sandlag, derunder et 12 ctn tykt lag av matjord (den opprinnelige 
bakke) og så igjen fast urørt sandjord. Snittet viser at vi på dette 
tidspunkt var kommet inn i selve gravhaugen og at vi begynte å finne 
igjen de samme lag som vi kjenner fra LoRANGES tegninger. Den 7. juli 
noterte konservator MARSTRANDER i dagboken at guttene da var kommet 
8-10 m inn i Vestfronten. Han konstaterte da følgende lagfølge i sjakt
veggen: Øverst torv, så humus, sand, myrjord og stein, så ren sand, 
enn videre le re, sand, myrjord og le re og derunder den gamle bakke 
hvorpå haugen er bygd, og i bunnen ren sand. 

Den 19. juli ble det inne i myrjordlaget funnet tydelige planterester, 
rester av gress, mose og bregner som det ble tatt prøver av. Flere 
av gresstråene hadde beholdt sin grønne farge og av planterestene 
kom det en egen lukt som sikkert skyldtes utskilling av svovl-vann
stoff. Det ble da innledet samarbeid med professor ]ENS HoLMBOE 
og assistent PER STøRMER, som begge flere ganger besøkte haugen for 
å ta prøver både av tømmerlagene og av mose og planterester. Under 
et av disse besøk fant professor HoLMBOE i myrjordlaget bringebær
steiner, hvilket synes å tyde på at denne del av haugen er lagt opp i 
tiden etter 25. juli til første halvdel av august. Professoren uttalte for 
øvrig at det var godt håp om å finne bestembare planterester blant 
det innsamlede materiale. Den 21. juli bestemte vi oss til utvide sjakten 
i Vestfronten ved å føre den lengre inn. Haugens topp ble tatt av 
i horisontale lag og fyllen ble kastet ned i sjakten. På samme måte 
ble det også arbeidet i selve Vestfrontsjakten. Først lot vi guttene 
grave ned til det øverste myrjordlag. Senere ble gravingen 
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gjennomført i horisontale lag som hvert var 50 cm tykt. Arbeidet ble 

altså søkt fremmet ved hjelp av horisontale platåer med 50 cm's inn

byrdes avstand. Vi valgte denne fremgangsmåte for ikke å risikere å 

skade tømmerlagene. 

Den 11. august gjorde vi et prøvestikk i Vestfronten i annen etasjes 

høyde og kon1 da 70 cm under platået ned på en stokk av furu som 

hørte til tømmerlag I. Den ble foreløbig dekket med granbar. Dagen 

etter støtte vi på en ny stokk og alting tydet på at vi nå begynte å 

nærme oss det øverste tømmerlag. Vi tok den dagen tre billeder 

av den vestre sjaktvegg. Vi nevner dette fordi det viser hvordan man 

under en slik undersøkelse må trekke slutninger av sine iakttagelser 

fra dag til dag etter som arbeidet går fram. Samme dag har jeg nemlig 

notert i dagboken at "nå tror jeg vi har funnet haugens sentrum" og 

denne iakttagelse viste seg senere å være riktig. Det viste seg nemlig 
tydelig i Vestfrontens daværende nordvestre hjørne et hvelvformet 
sandlag som gikk opp i midten og skrånte jevnt av til sidene. At 

det her var noe eiendommelig ble bekreftet av magister ARNE BANG

ANDERSEN og formennene HAUG og SAND, som hver for seg hadde gjort 

den samme iakttagelse. Følgen av dette ble at sjakten måtte utvides 

noe mot nordvest og dette ble gjort den følgende dag. Noe senere 

i august ble det under det hvelvede sandlag iakttatt sterkt oppløste 
tømmerstokker som sto på skrå. Avgravingen ble derfor fortsatt 

1 m høyere oppe. Den 22. august om morgenen støtte vi like i 

kanten av LoRANGES "brønn" på noen støtteplanker til denne og 
senere fant vi de øverste laftestokker i brønnen. Dagen etter ble 

en del av tømmerlag I blottet med graveskje forat professor SuNE 

LINDQVIST fra Uppsala og hans studenter kunne få anledning til å 

se det. Det var første gang vi fikk se dette tømtnerlag i en større 

samtnenheng og vi ble først sørgelig skuffet over å se hvor ødelagt 

det var. Tømmeret var nemlig så råttent at en kunne stikke fingrene 

gjennon1 det (pl. VI, fig. 1). Stokkene var samlet i en teltlignende opp
b)'ftning som var høyest på midten og som skrånte jevnt av nedover. 
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Snitt 111-IX er de i teksten nærmere angitte. 
Kotene (de helt opptrukne linjer rundt 
haugen) angir haugens høyde. Deres inn
byrdes avstand er en meter. 

Haugsjå angir tribunen for de besøkende. 
FM i ring angir fastmerkene hvorfra alle mål 

er tatt. Østfront og Vestfront er de to hoved
sjakter hvorigjennem fyllen ble tatt uL 

De prikkede linjer inne i haugen angir hoved-

o 

sjaktenes grenser på de forskjellige stadier 
av utgravningen. 

$----



De øverste stokkene sto nesten loddrett, mens de øvrige var anbrakt 
i tiltagende avflatende skråning utetter. Stokkene var blitt ganske 
rått kvistet og hadde delvis barken på. 

Ill 

Før vi går videre må vi i forbigående nevne en del iakttagelser vi 
gjorde med hensyn til LoRANGES "brønn" og sjakt. Pl. VI, fig. 2 viser 
brønnen slik den så ut den 2. juli 1940. Den var bygd av en ramme 
av bjelkelag med et innvendig mål av 1,80 m. Stokkene var ca. 2m 
lange og laftet sammen med nåv i hjørnene. Innvendig var det på
spikret bakhun for å holde lafterammene på plass. Det hele var lite 
håndverksmessig gjort og det fortelles også at mange av arbeiderne 
vegret seg ved å gå ned, men da det stadig meldte seg nye, manglet 
LoRANGE aldri folk. Det fortelles at han måtte betale tredobbelt lønn 
til dem sotn gikk dypest ned. Den 2. juli 1940 var vi nådd til bunns 
i Raknehaugen vest for Lo RANGES "brønn". Bunnlaget ble da pusset 
og nivellert. Et par dager senere grov vi oss videre ned gjennom 
LoRANGES brønn og vi sluttet gravingen da vi var nådd 16m ned under 
haugens topp. 

Den 16. juli 1940 ble det i LoRANGES minegang fra 1870 funnet en 
del granbar som må være brakt inn i haugen dengang, da gran ellers 
ikke er funnet i Raknehaugen. I østre sjaktvegg i Vestfronten kunne 
man tydelig se at det gamle myrjordlag var blitt gjennon1skåret og at 
sjakten etterpå var blitt fylt med sand. Senere ble det konstatert at 
LoRANGE i 1870 hadde brukt laftede stokker lsom ramme om den mine
gang han førte inn i haugen fra øst. Den 9. august 1940 ble det i 
bunnen av sjakten funnet to flasker. Den ene, som vi først senere har 
åpnet, inneholder øl, hvilket stemmer med tradisjonen på stedet.7 

I den annen flaske lå det åtte sølvmynter omfattende tidsrommet 
1727-1870 og følgende brev: 
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Høistærede Granskercollega. 

Salutem. 

Raknehaugen 8. August 1870. 

Gid N ornerne bedre lønne Dit Arbeide end . . . . mit. Saalangt 

som hid kom jeg ind i Raknehaugens indre, men maatte vige for 

Vanskelighederne- grov derpaa en forgjæves Brønd 61 Fod dyb i 

Haugens Top og dækker nu atter til idet jeg nedlægger dette Minde 

om min Nærværelse og denne Ledetraad for mine Efterfølgere. 

ANDERS LuND LoRANGE, 

født paa Fredrikshald 12. Mai 1848. 

Dette brev ble funnet nesten på dagen 70 år etter at det var lagt 

i haugen.7 

IV 

Vi fortsetter nu vår gjennomgåelse av tømmerlagene. Stokkene i 

tømmerlag I dannet en teltlignendc oppbygning som var høyest på 

midten og skrånte jevnt av utover. Under det videre arbeid viste det 
seg at vår tidligere iakttagelse: at stokkene i midten av tømmerlagene 

var dekket av et hvelv av sand var riktig. Den 7. september grov vi 
oss i nærheten av Loranges brønn inn under tømmerlag I og konstaterte 

da at det under det øverste tømmerlag var et sandlag og derunder en 
kjegle av myrjord som var temmelig hard. Under dette fulgte så den 

øverste stokk i tømmerlag Il. No en dager senere fant vi i en høyde 

av 8,30 m over O-punktet et simpelt spadeblad av tre, sikkert en av 

de spader hvormed haugen var blitt bygd. Slike spader er oftere funnet 

i store gravhauger, således både i Oseberg- og Gokstadhaugen. 

I dagboken har ingeniør ALFSEN notert den iakttagelse at det øverste 

tømmerlag var ganske tynt, nærmest et varedekke, hvorunder det var 
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et forholdsvis tynt sandlag. Etter hans oppfatning har tømmerlaget 
fortsatt utover hele den oppbygde del av haugen, idet laget ble tynnere 
og tynnere. Jeg er dog ikke helt sikker på at tømmerlagene har gått 
helt ut til haugens kant, men at dette lag har gått adskillig lengre ut 
enn de andre lag (nr. Il og Ill), er jeg overbevist om. 

Den 15. september 1Ø3Ø var vi kommet så langt at hele tømmerlag I 
lå blottet i Vestfronten og frembød et imponerende skue. Flere av 
stokkene var forbausende godt bevart. De lå med rotenden opp og 
toppen nedover haugens utadvendende skråning (pl. Ill, fig. 2). Litt 
senere søkte vi å få et begrep om hvor mange stokker det kunne være 
i tømmerlag I. I et felt på Ø kvadratmeter ble tellet 100 stokker. Etter 
en løselig beregning av ingeniør HARALD ALFSEN skulle dette svare til 
25 000 stokker i tømmerlag I. 

Under det videre arbeid ble det gjort den iakttagelse at stokkene 
mange steder lå sammenpresset som på et tak. Stokkene var ofte delt 
i fire deler, noe som har vært i bruk helt til vår tid. De syntes å 
være hugget etter en bestemt teknikk. De store stokkene var kløyvd 
slik at de dannet en trekant, antagelig fordi stokkene på denne måte 
ville danne et tettere lag enn om de hadde vært runde. Derved kom 
de til å passe nøyaktig sammen og danne en taklignende konstruksjon. 
Hvor det var et mellomrom mellom stokkene var dette oftest blitt 
utfylt med større og mindre splinter av stokker. Alt var nå så sterkt 
san1menpresset av det overliggende myrjordlags veldige vekt at tø.mmeret 
nu så ut som det var helt sammenklint. Inntrykket av en taklignende 
konstruksjon ble forsterket ved den iakttagelse at det ble funnet ler
klining mellom stokkene. 

Den 25. september 1 Ø3Ø støtte vi under det velbevarte parti av 
tømmerlag I ca. 12,5 m sydøst for det geometriske sentrum på en stor 
velbevart tømmerstokk av furu, hvis ende raget fram i sanden over 
tømmerlag I. Senere fantes omkring den flere andre oppstikkende 
tømmerstokker, noen av bjørk, andre av furu som tilsammen dannet 
toppen av det annet tømmerlag (fig. 2). 
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V 

Pl. IV, fig. l viser tømmerlag II avdekket i juni 1940. Det kunne 
følges fra sentrum et godt stykke utover. Stokkene lå innerst i mange 
lag, og tømmerlaget var ofte over l m tykt. De lå med rotenden 
innover, hvilket tydelig såes av de avhugde kvisters retning. Meget 
tyder på at det er blitt lagt svære stokker utetter fra midten og at 
man siden har fortsatt med tynnere stammer og greiner. Laget viste 
seg å være bygd av to slags stokker, dels ganske korte stubber på 
opptil l m's lengde som lå horisontalt (fig. 2), dels av en rekke svære 
stokker som sto på skrå inn mot .toppen av dette tømmerlag. Lagets 
tykkelse besto på midten av opp til fem stokktykkelser, mens det ut 
til sidene bare besto av en stokktykkelse. Dette lag var langt bedre 
bevart enn tømmerlag I og så ut til å være mer omhyggelig bygd. 
Da vi fortsatte utgravingen i juni 1940, viste det seg at det også i 
dette lag var lagt inn kløyvninger mellom de runde stokkene for å gjøre 
det hele mer tett. I bunnen av det første tverrsnitt såes den 12. juni 
et la'g av grove greiner som lå i retningen nord-syd. Tømmeret reiste 
seg stadig steilere :inn mot midten, hvor det sto nesten loddrett. Den 
teltformete oppbyggings midtparti var fylt med en blanding av sand 
og lerjord. Ved gjennomskjæring av det første greinelag viste dette 
seg å bestå av selJe· ogfurugreiner. Seljegreinene var dekket av knopper 
og nyutsprungne blad, de siste var lys grønne, mens barnålene hadde 
en blågrønn farge. 

Den 17. juni tok vi bort toppen av tømmerlag II og samme dag 
kunne vi se de første oppstikkende stokker av tømmerlag III. Da vi 
senere kom så langt at det kunne føres snitt tvers igjennom tømmer
lag Ill viste det seg at det i sjaktens vestre del besto av stokker, 
mens det i midten var et åpent rom og mot øst såes et lag av tykke 
greiner. Toppen av tømmerlaget var bygd av motstilte bjørkestammer 
med barken på (fig. 2). Mellomrommet mellom stokkene var tettet med 
mose og det indre hulrom i trekjeglen var fylt med lerjord blandet 
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med sand. I lagets vestre del såes adskillige greiner. Det viste seg 

senere at dette lag besto av mange tynne stokker og tynne greiner. 

Adskillig av dette var av bjørk, rogn og annen lauvved som var lagt 

ned med kvisten på. Formann THORBJØRN HAUG fremsatte derfor den 

formodning at man ved oppleggingen av haugen hadde tatt de nærmest 

stående trær til det underste tø1nmerlag, det som vi kaller nr. Ill. 

Da det sikkert ikke var lang vei til trærne, har man også brukt greinene 

til bunnlaget. Etter som de nærmest stående trær ble oppbrukt og veien 

til trærne lengre, har man kvistet stokkene og latt kvisten være igjen. 

På vår pl. IV, fig. 2 kan en tydelig se hvor tnange greiner det var i 
dette tømmerlag. 

Toppen av tømmerlag Il lå 2,40 m under toppen av tømmerlag 

Ill (fig. 2). Det lå litt lengre mot nord enn toppen av tømmerlag Il. 
I bunnen av dette lag, noe nord for midten, fantes en del svære stokker 

med tilhugde åpninger, såkalte "øyne", med et mellomliggende tre
stykke, såkalt nese. Slike øyne fantes både midt på stokkene og ved 

begge ender. De letteste stokker hadde bare ett par øyne, mens de 

større gjerne hadde flere par. Den forklaring ligger da nær for hånden 

at hullene er hugget for at en lettere skulle kunne trekke stokkene 

opp i haugen. Vi viste disse stokkene til landbrukskandidat ANDERSEN, 

Oslo, som fortalte at man ennå så sent som for 20 år siden brukte 

å hugge slike "trekkøyne" i tømmerstokker i Solør. 
Spørsmålet om hvorvidt disse tre tømmerlag er bygd i løpet av en 

sommer eller f. eks. i løpet av tre somre, slik at haugen har kunnet 

få tid til å sette seg, vil antagelig kunne løses ved trekronologiske 

undersøkelser. Under utgravingen har vi derfor sørget for at de stokker 

fra hvert enkelt lag som ble uttatt som prøver til botanikerne, ble 
merket n1ed hvert lags nummer, romertall I, Il eller Ill. 

I denne forbindelse vil jeg ikke unnlate å nevne at ingeniør HARALD 

ALFSEN alltid har hevdet den oppfatning at Raknehaugen er blitt bygd 
i løpet av tre år - for at den skulle få tid til å sette seg, og at 

tømmerlagenes antall svarte til tre byggeperioder. Her er det fristende 
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å bringe inn parallellen med Herlaugshaugen på Leka i Namdalen, 
hvorom Snorre forteller følgende i Harald Hårfagres saga, kap. 8 : 

"Nor6r i Naumudal våru bræ6r ii konungar Herlaugr ok Hrollaugr. 
P eir hQfdu verit at iii sum ur at gera haug einn; så haugr var hlaoinn 
me6 grj6ti ok limi ok vi6um gQrr; en er haugrinn var algQrr, på spur5u 
peir bræ5r pa u ti6endi, at Haraldr konungr for å hendr peim me6 her; 
på let Herlaugr konungr aka til vist mikla ok drykk. Eptir pat gekk 
Herlaugr konungr i hauginn me6 XII mann; si5an let hann kasta aptr 
hauginn." 8 Her sies det altså uttrykkelig at haugen var bygd i løpet 
av tre somre. Nå er Herlaugshaugen ganske visst fra vikingetiden 
og den kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med Raknehaugen; 
men som byggverk kan den dog stilles ved siden av vår haug, da den 
har hatt et tverrmål av 70 m og bare Tuneskipets haug, som var 80 m, 
har foruten Raknehaugen vært større. Dernest var haugen bygd av 
vekslende jordlag av sand og kull, hvorav sandlagene var opptil 1,88 m 
tykke. At tradisjonen hos SNORRE om haugens bygging er pålitelig, 
fremgår av at det i haugen er funnet adskillig tømmer, da det som 
TH. PETERSEN har vist har vært en stor skipsgrav. SToRM oversetter 
lim med kalk i sin Snorre-oversettelse, men det kan også bety binde
middel,9 hvormed en vel kan ha tenkt på lere. Hvis STORMS over
settelse kalk er riktig, er det av en viss interesse å peke på at det 
av beretningen om haugens siste utgraving i 1847 fremgår at det ble 
kjørt bort kalkblandede jordmasser fra haugen. 10 Når tradisjonen har 
kunnet fastholde så forholdsvis uvesentlige trekk som detaljer angående 
haugens bygging, er det grunn til å tro at det er riktig som SNORRE 
sier, at haugen ble bygd i løpet av tre somre. Fra restaureringen av 
Gokstadhaugen vet vi at slike store gravhauger under oppbyggingen 
trenger tid til å sette seg og de gamle har sikkert gjort den samme 
erfaring. 

For meg står det derfor slik at den tanke at de tre tømmerlag 
i Raknehaugen representerer tre somres byggetid er riktig. 
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VI 

Så sto vi da til slutt overfor det vanskelige spørsmål om graven i Rakne

haugen. Vi hadde med forbillede i Uppsalahaugene, som Raknehaugens 

bygging frembyr stor likhet med, ventet oss å finne en kjenzerøys i 

bunnen av haugen under tømmerlagets midte og under det en fattig 

branngrav nedskåret i haugens faste bunn. Men ikke engang det ble 
oss forunt. Allerede den 26. juni 1940 fant vi nokså langt ute i Vest

frontsjakten under tømmerlag Ill fire kullag. De var nedskåret i den 

faste aurbunn og tre av dem hadde form av runde groper. De minnet 
om slike primitive kullgroper som vi kjenner fra hustufter fra jern

alderen. Muligvis har gropene tjent et rituelt formål, hvis de da ikke 

likefrem er ildsteder som folkene har brukt til koking av mat den 
gang haugen ble bygd; men i så fall synes de å ligge noe ulagelig til. 

Sikkert er det iallfall at det i disse groper har vært gjort opp ild. 

Den 30. august 1940 ble det i sjaktens vestre del funnet et 

ildsted (pl. V, fig. l) som var bygd av små kampestein, omtrent som 
de små åregruer som kjennes fra norske jernaldershus. Mellom steinene 

fantes adskillig trekull. I begynnelsen av september ble det øst for 

gruen funnet et brannlag som hadde en utstrekning av et par meter, 

og i dette fantes adskillig trekull og videre brente beinstumper. Vi 

hadde håpet å finne en konsentrasjon av beinene her, slik at vi kunne 
tenke oss at det virkelig var en branngrav, men noe slikt ble ikke 

funnet. De funne beinstumper ble velvillig undersøkt av professor 

K. E. ScHREINER, som i skrivelse av 15. oktober 1940 har meddelt følgende: 

,,Jeg sender tilbake knokkelflisene fra Raknehaugen. Dessverre har det 

ikke vært mulig for meg sikkert å identifisere noen av dem som menneske

knokler. Enkelte av kranierestene og noen stykker av jekselrøtter kan 
imidlertid være fra menneske. På den andre siden er det også stykker 
som jeg må anta stammer fra pattedyr, uten at jeg formår å angi arten." 

Lengre er det foreløpig ikke mulig å komme, og det lar seg altså 

ikke n1ed bestemthet fastslå om vi her står overfor en virkelig grav. 
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Det ble som nevnt ikke funnet noen daterende gjenstand i Rakne
haugen. Foruten den spade som ble funnet nokså langt ute i Vestfront
sjakten i 1939, ble det i 1940 funnet en spade helt nede ved den faste 
bunn under tømmerlag Ill og noe høyere oppe i haugen et trespett. 
Av større interesse er en liten rund blyplate uten ornamenter som 
fantes 11,5 m over O-punktet like over det første tømmerlag. Den 
kan muligvis oppfattes som en amulett. I denne forbindelse kan det 
kanskje nevnes at amuletter av bly ofte er funnet i forbindelse med 
graver og i gammel tid har vært ansett som et virksomt magisk middel. l l 
Endelig må nevnes at vi den 25. juli 1939 ca. 4,5 m over O-punktet 
og langt ute i Vestfronten fant et lårbein av et menneske. Etter pro
fessor Schreiners bestemmelse er det den nedre 2/3 av høyre lårbein 
av en voksen mann. Da det senere ikke ble funnet noen andre skjelett
deler på dette sted, må det antas at dette lårbein er tilfeldig innkommet 
med fyllen. Funnet ble dessuten gjort så langt mot syd at det er uten 
forbindelse med haugens sentrale deler. De tallrike prøver av dyrebein, 
insekter og planterester som ble innsamlet under utgravingen, forbigår 
vi her. De vil senere bli bearbeidet av fagfolk Av tømmerprøver ble 
det som nevnt tatt så meget fra hvert lag at våre botanikere, i første 
rekke professor JENS HoLMBOE og hans .assistenter, vil få tilstrekkelig 
stoff å arbeide med. Derved vil det ved undersøkelse av stamme
tverrsnittene være mulig å bestemme de enkelte tømmerlags innbyrdes 
aldersforhold og kanskje også å nå fram til en sikker tidfesting av 
selve Raknehaugen; men dette vil antagelig ta noen tid. 

VII 

I en avhandling fra 1917 med titelen "Raknehaugen-Ravenna"l2 
har A. W. BRøGGER satt Raknehaugen i forbindelse med et folke
vandringsrike på Romerike, og han antok den gang at Raknehaugen 
gjemte en av Romerikes store fyrster i folkevandringstiden. Selve 
haugen oppfatter BRøGGER som en etterligning av Theodorik den stores 
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gravmæle i Ravenna. I dag, når vi vet at Raknehaugen iallfall ikke 
gjemmer noen grav som kan dateres, skulle vi synes å stå mer van~ 
hjulpne enn før når det gjelder å tidfeste haugen. Vi kan da heller 
ikke føre mer enn et sannsynlighetsbevis for dateringen. Det står 
dog slik for meg at A. W. BRØGGER i hovedsaken har rett i at haugen 
er fra folkevandringstiden. Vi må da først nevne at med unntak 
av de store skipsgravene i Norge og Jellinge kongehauger i Danmark 
tilhører de store gravhaugene i Norden folkevandringstiden og da særlig 
500- og 600-årene. Skoleeksemplet er kongshaugene i Gamla Uppsala, 
men vi har også flere slike storhauger fra Øst-Norge som alle ligger 
sentralt og ofte nær kirkesteder. I første rekke blant disse kommer 
Sveinhaug på Ringsaker, Hedmark. 13 

Også Raknehaugen ligger like ved kirken på Hovins grunn, rimelig
vis nær et gammelt tempel. Den nærmeste gård heter Ljøgodt - det 
er Ljodgata, folkegaten mellom Oslofjordens bunn og Mjøsa. Så vidt 
følger vi A. W. BRØGGERS fremstilling. Men så spør man seg uvilkårlig 
igjen: Hvis Raknehaugen har en slik sentral stilling i den gamle sam
funnsordning på Romerike, hvorfor gjemmer den da intet gravgods? 
Ja her er det to muligheter: Enten er Raknehaugen i likhet med 
Farmannshaugen en kenotaf, en tom æreshaug for en fyrste som er 
død ute i det fremmede og i så fall er Rakne virkelig en sjøkonge 
slik som de gamle skalder forteller. Eller Raknehaugen er en "ting
haug" hvis man med dette mener et politisk og religiøst samlingssted 
for Romeriksbygdene i folkevandringstiden og senere. 

Nå er store tomme gravhauger slett ikke så sjeldne i Norge som 
mange tror. Vi har alt nevnt Farmannshaugen på Jarlsberg Hovedgård 
i Vestfold, utgravd 1917-18, som bare omsluttet en trebåre, men som 
må være fra vikingetiden, slik som A. W. BRøGGER har påvist. 14 

Sveinhaug på Ringsaker (pl. VII, fig. 2) ble utgravd av Universitetets 
Oldsaksamling ved G. MøRCK i 1909. Den var ca. 38m i tverrmål og 
6,40 m høy. Selve haugen var bygd av matjord, men i snittene viste 
det seg flere striper av gul kvikksand, som lå i tydelige lag over hele 
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haugen således at de dannet en bue. Hvert lag dekket hele haugens 

omfang som et hvelvet skjold, heter det i REINERT SvENDSENS beretning. 15 

I haugens bunn støtte man på en kjernerøys. Den var bygd av kampe

stein og dens størrelse var ved foten 5,60x4,90 m og høyden ca. 1,16 tn. 

Da røysen var fjernet fant man i dens østre kant et rundt kullag hvori 

det lå en mengde brente bein. Dets tverrmål var ca. 80 cm. Det kan 

neppe være tvil om at vi her har en grav fra folkevandringstiden, selv 

om det ikke fantes daterbare oldsaker. For det første vet vi at slike 

fattige branngraver er karakteristisk for Oplandsbygdene i folkevandrings

tiden og dertil kommer at haugen i sin bygging viser en påfallende 

likhet med Uppsalahaugene, som også har hatt kjernerøys. Endelig 

avviker gravskikken helt fra de rikt utstyrte vikingegraver vi kjenner 
fra Ringsaker og fra Hedmark i det hele. 

Vi skal merke oss at den lagvise bygging av Sveinhaug minner 
ikke så lite om den måte hvorpå Raknehaugen er bygd. En annen 

storhaug uten daterbart gravgods, som dog snarest er fra vikingetiden, 

er Sølushaugen på Karmøy. Den ble utgravd av HAAKON SHETELIG 
og A. W. BRØGGER i 1906 og 1909. Haugen var 43 mi tverrmål og nå 

4,10 m høy, men opprinnelig har den vært høyere. Haugen var 

bygd av gresstorv og sand som var lagt lagvis. Spredt ned mot haugens 

bunn lå en del trespader, en hakke av eik, en trebolle og et trau. Nær 

bunnen fantes en rund steinhelle vel 2 m i tverrmål, av lignende art 
som også kjennes fra Storhaug. Under hellen lå noen ubestemmelige 

jernstykker, men ingen grav. 16 Her må vi utvilsomt stå overfor en kenotaf. 

Det er et stort spørsmål om ikke også den søndre haug i Jellinge 
i Danmark,17 som ble gjennomgravd på kryss og tvers i 1861 uten noe 

resultat, i virkeligheten ikke også er en kenotaf.l 8 

Forsøker vi så å føre et sannsynlighetsbevis for Raknehaugens alder, 

er det naturlig å vende seg til Uppsalahaugene og Ottarshaugen i 

Pendel. Da undersøkelsene av de svenske kongegravene foreligger 

publisert i SuNE LINDQVISTS store arbeid, 19 kan vi her fatte oss i korthet. 
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Odinshogen eller Osthogen i Gamla Uppsala ble utgravd av 
BRoR EMIL HILDEBRAND i 1847-48 ved hjelp av et minegalleri som 
ble ført fram til haugens sentrum. Haugen, som var 49,5 m i tverrmål, 
var tilsynelatende 12m høy, men i virkeligheten lavere da den ]å på 
en naturlig forhøyning. Under gravingen styrtet sand og jord ned i 
minegalleriet, men man nådde da til slutt fram til en kjernerøys som 
var 48 m i omkrets. Bunnen i haugen var dannet av lere hvorpå 
røysen lå og et stykke inne i røysen lå brente bein og kull i et lerkar 
og en del småsaker, deriblant et stykke ornert gullblikk. Blant beinene 
var et stykke underkjeve av menneske. På grunnlag av gravgodset, 
som vi ikke behøver å ofre plass på, har SuNE LINDQVIST datert graven 
til midten av 500-årene. 

I Froshog eller Mellanhogen ble det samtidig foretatt en prøve
graving ved hjelp av en loddrett brønn fra toppen. Også der støtte 
man på en kjernerøys som hvilte på en let·bunn. Haugens bygging var 
altså den samme som Odinshaugens og Hildebrand antok derfor at 
de var omtrent samtidige og det samme har Lindqvist sluttet.20 

I anledning av den internasjonale arkeologkongress i Stockholm i 
1874 ble Thorshog eller Vasthogen i Uppsala (fig. 3) åpnet av HILDE· 
BRAND. Denne gang valgte han å gå inn i haugen med en åpen sjakt 
på samme måte som vi har gjort i Raknehaugen. Thorshaugs tverrmål 
var 60 m og høyden 10,5 m. Det viste seg at man først hadde planert 
grusåsens topp og dernest dekket bunnen med et 6 cm tykt lag av 
fin lere som hadde en utstrekning av 3 tn, hvorpå liket var blitt brent. 
Etter forbrenningen hadde man samlet asken, de brente bein av men
nesker og dyr og restene av gravgodset og lagt alt dette i en liten 
haug midt på lerbunnen. Derover hadde man så bygd en kjernerøys 
av stein. Røysen var bare 11 m høy og vel 1 m i tverrmål. Liksom 
Raknehaugen var Thorshaug bygd av vekslende lag. Nærmest toppen 
var det et humuslag (1), så fulgte (2) et lag av grus og småstein som 
var 60 cm tykt. Derunder lå et 5,1 cm tykt lag av lere som var tykkest 
på midten og noe tynnere ved kantene. Derunder fulgte (4) et gruslag 
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Fig.3. Thorshaug i Gamla Uppsala underutgravingen i1874. (Ettertegning av O. HERMELIN 
i Ny illustrerad tidning den l. august 1874. Her gjengitt etter SuNE LrNDQVIS'f: 
Uppsala Roger och Ottarshogen, s. 241, flg. 159.) 

som var 3,9 cm tykt og så kotn kjernerøysen. Haugen var altså bygd 
av vekslende lag av lere og grus og byggemåten viser stor likhet med 
Raknehaugens oppbygging. Gravgodset fra Thorshaug består for det 
meste av sterkt brannskadede beinsaker, deriblant en hårnål og en kam. 
Et enkelt av disse beinstykker er prydet med dyreornamentikk Etter 
en inngående analyse av det foreliggende oldsaksmateriale er SuNE 

LINDQVIST kommet til det resultat at graven i Thorshaug må være an
lagt ved midten av 500-årene. 

Ottar.shogl!n i Vendel ble utgravd av LINDQVIST 1914 og 1916 og 
var ca. 40 m i tverrmål. Den var bygd av jord og grus og i midten 
fantes en kjernerøys. Under røysen var eri branngrav som var ned
skåret i den faste bunn og fylt med bålmørje. Deri sto et trespann 
med bronsebeslag og en del småsaker. Blant disse var en gullmynt 
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slått for keiser Basiliscus (476-77 e. Kr.). Ottarshogen må altså være 
anlagt i begynnelsen av 500-årene. 

Spørsmålet om hvilke av de gamle svenske kongene som ligger be
gravet i Uppsalahaugene og Ottarshaugen kan vi forbigå her.21 Hoved
saken for oss er at det her er tale om fyrstelige begravelser fra 500-
årene og at disse store haugene i sin byggemåte viser slektskap med 
Raknehaugen. 

Vi skal nå prøve om vi kan innringe spørsmålet om Raknehaugens 
datering fra et noe annet utgangspunkt. 

I Beovulfskvadet) som er diktet omkring år 700 og som handler 
om begivenheter hos angelsakserne i 5. og 6. århundre, heter det i 
skildringen av Beovulfs død og gravleggelse: 

"W ederernas folk uppforde nu 
en gravhog på branten, 
hog og bred var den, 
vitt synlig for dem som ployde vågen. 
Och i tio dager timrade de nu 
på den tappres vård, dar 
bålet stått, 
en vall nu de bygde efter 
skonste monster, 
som hogvise man utfinne kunde." 

Jeg bruker her ERIK BJoRKMANNS svenske oversettelse, fordi den, 
etter hva professor dr. MAGNUS OLSEN har vært så vennlig å meddele 
meg, i hovedsaken skal være korrekt. Da det anlegg hvorom det tales 
i kvadet, oppføres på branntomten etter at Beovulfs lik er brent, kan 
det her ikke være noe likbål som omtales. KNuT STJERNA oppfattet 
bronda lafe som en kjemerøys, men han må ha stirret seg blind på 
sine arkeologiske paralleller, kjernerøysene i Uppsalahaugene.22 LINDQVIST 
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antar at det her er tale om opptømring av en vårde eller kase, som 
de sier i Sverige, og oppfatter den bygning som tømres av Beovulfs 
folk som selve likbålet.23 Uten å innlate meg på den språklige tolkning 
finner jeg å måtte gjøre oppmerksom på at det fremgår klart av Beovulfs
kvadet at varden, som vi kjenner nyere paralleller til, er blitt oppført 
etter at kongens lik er brent. Vi gjengir her (pl. VII, fig. l) etter 
LINDQVIST et billede av en slik vårdkase fra Sodermanland, og det må 
medgis at den har stor likhet med tømmerlagene i Raknehaugen (sml. 
pl. IV fig. 1). Beovulfs haug frembyr også andre likhetspunkter med 
Raknehaugen, den er vidt synlig, den reiser seg høy og bred og liksom 
Raknehaugen er den bygd på en naturlig bakke i terrenget 24 - et trekk 
som vi også kjenner fra andre gravhauger i Norge, både store og små. 

Det skulle vel kanskje være grunn til å slutte at Beovulfs haug, 
som må være reist en gang i 500-årenes første halvdel, har vært bygd 
på samme måte som Raknehaugen, selv om det inne i haugen bare 
har vært ett tømmerlag. Også her har vi et forhold som tyder på at 
Raknehaugen er fra 500-årene, samtidig med Uppsalahaugene og Ottars
haugen. Nærmere kan vi foreløpig ikke komme med Raknehaugens 
datering. Alle ting tyder på at haugen er reist en gang i 500-årene, men 
jeg innrømmer villig at det ikke kan bevises. 

Hvorfra er nå ideen til de tre tømmerlag i Raknehaugen hentet? 
Hvis det er riktig som BRØGGER har antatt, at haugen er en etterligning 
av en av de store germanske fyrstegraver, f. eks. Theodoriks den stores 
gravmæle i Ravenna, skulle det være rimelig også å søke ideen til 
tømmer1agene i et av sydens store kulturområder, og da ligger det 
romerske rike nærmest for hånden. Vi må bare ikke vente oss å finne 
en direkte parallell, men et forbillede som folk her oppe har kjent 
og gjengitt i en forgrovet form med enkle midler. 

I forbindelse med bålrestene i Uppsala hager har Lindqvist festet 
oppmerksomheten på keiserbålet og han gjengir i oversettelse en 
skildring av HERODIANUS som forteller om den autodafe som Septimus 
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Severus' sønner foranstaltet etter sin fars død i år 211. Vi skal bare 
gjengi et enkelt punkt i Lindqvist's oversettelse. Det lyder: 

"Darefter taga de upp båren och bara den utanfor staden till det 
s. k. Marsfaltet, dar på faltets bredaste del upprests en likesidig fyr-
siding, som icke består av något annat material an valdiga triistockar 
hopfogade som till en byggning. Det inre ar helt fyllt med ris, på utsidan 
ar den smyckad med guldstickade bonader, elfenbenshilder och brokiga 
målningar. På denna byggning står en annan av samma form och med 
liknande utsmyckning, men mindre, med ingånger och oppna dorrar. 
Darpå kommer en tredje och fjarde alltid mindre an den narmast under 
varande och sist den minsta. Man kan likna anordningen vid vård
kasar (eller eldar) som befintliga vid hamner nattetid med eldsken 
leda fartygen till sakra ankarplatser. Man brukar kalla dem faroi." zs 

Fra andre kilder vet vi at bålets størrelse varierte etter den avdødes 
stilling i samfunnet. Hvordan et slikt keiserbål så ut ser vi av flere 
medaljer. Vår fig. 4 viser en medalje av keiser Pertinax' likbål fra 
ca. 193 e. Kr.26 

Jeg kan ikke frigjøre meg fra tanken om at tømmerlagene i Rakne
haugen er reist med keiserbålet som forbillede. 

Så står vi da til slutt overfor spørsmålet om Raknehaugen er en 
gravhaug eller en tinghaug, hvis man med det siste ord mener en haug 
hvorfra bestemte seremonier ble utfoldet. Vi kunne da nærmest tenke 
på en såkalt kongshaug eller høysetehaug. Gjennom A. W. BRØGGERS 
tankevekkende avhandling "Gullalder" fra 1937 er jeg blitt oppmerksom 
på AxEL 0LRIKS fortrinlige studie: 27 "At sidde paa høj" fra 1909. 
0LRIK tar sitt utgangspunkt i den ovenfor nevnte fortelling om kongene 
Herlaug og Rollaug i Namdalen som ikke ville forsvare sitt rike mot 
Harald Hårfagres overmakt. Det heter der om Rollaug at "kong 
Rollaug for op paa den haug, som kongene var vante at sidde paa, 
lod der indrette kongens høisæde og satte sig der. Derpaa lod han 
lægge puder paa fodtrinnet, hvor jarler var vante til at sidde, saa 
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veltede kongen sig fra høisædet og ned i· jarlesædet og gav sig selv jarle

navn." (Storms oversettelse.)28 0LRIK har samlet en rekke eksempler 

på den skikk at kongene sitter på en haug ved bestemte leiligheter. 
Vi behøver ikke her å komme inn på detaljer, men nøyes med å slå 

fast at det å sitte på haug "øjensynlig har vært almindelig sædvane for 

oldtidskonger". 29 Endelig fester han oppmerksomheten ved det faktum 

at beretningene otn denne gamle skikk fra Norden bare kjennes fra 

Norge. "Grunden er øjensynlig den", sier Olrik, "at her holdt Smaa
rigerne sig længst: i de andre Lande var Storkongedømmet tidligere 

dannet og hav de skabt Statsformer der passede for et større Samfund." 30 

I sin avhandling "Om Kongevalg i Norge i Sagatiden"31 kommer ABSALON 

TARANGER også inn på de såkalte "kongshauger" som kongenes høy
sete. I forbindelse med fortellingen om Herlaug og Rollaug, som vi 

nettopp har streifet, fremhever han at "den haug som kongene pleiet 
å sitte på" og hvor deres høysete ved hver given leilighet ble gjort 

i stand, ikke er den nye gravhaug som Herlaug var gått inn i, 

men en annen haug) som utelukkende ble anvendt til "å sitte på". 

I Trøndelag en er det alminnelig "at kongene sitter på en haug", på 

et for dem innredet høysete. I en annen kilde har vi en utførlig 

beretning om de gautske kongers anbringelse i høysetet på kongshaugen 
som symbol på deres tiltredelse av regjeringen.32 

I sin avhandling "Gullalder" fra 1937 har A. W. BRøGGER ført 

Tarangers undersøkelse videre. Han fremhever at det er vanskelig 

innenfor de storhauger vi kjenner å utpeke særskilte kongshaugseter 

uten forbindelse med graver. Langt viktigere er det dog etter BRØGGERS 
oppfatning at det er blitt påvist at det er de kongelige gravminner fra 

sen folkevandringstid og vikingetid som av tradisjonen blir kalt kongs
hauger.33 For oss blir det da spørsmål om Raknehaugen, fordi den er 

uten gravgods, er en slik høysetehaug. Mot denne tanke taler først 

og fremst det forhold at haugens indre er så kunstferdig bygd med de 

tre tømmerlag, og dernest dens enestående dimensjoner- den er uten 
tvil Nord-Europas største gravhaug. Nettopp haugens størrelse peker 
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direkte hen på folkevandringstidens store germanske fyrstegraver som 
nærmeste parallell, og da blir den tomme æreshaug den eneste naturlige 
forklaring. At man har visst at haugen var uten gravgods, forklarer 
også hvorfor den ikke, i likhet med andre norske storhauger, er blitt 
plyndret i gammel tid. 

Mangen en sommerkveld på Raknehaugen, når dagens arbeid var 
slutt og det ble tid til litt ettertanke, har jeg tenkt på at landskapet 
(pl. V, fig. 2) jo dog var det samme nå som den gang haugen ble reist. 
Uvilkårlig så jeg i tankene høvdingene som hadde latt haugen bygge, 
til den døde konges ære ri rundt haugen slik som det skildres i 
Beovulfskvadet, hvor det heter: 
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"Her·djerve menn kring haugen reid, 
ættstore tignar, tolv i alt, 
kvidsamt kvad dei, vilde kongen minnast, 
heiderskvad segja, um hermannen tale, 
kyte av hans mannsdygd, 
kjempeverket hans høgt dei heidra." 34 

Fig. 4. Medalje med fremstilling av keiser Pertinax' likbål ca. 193 e. Kr. 
(Etter Daremberg et Saglio Il.) 
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Sverre Marstrander 

JORDBRUK OG BERGSKURDl 
Pl. VIII-Xll 

I like the world of centuries and vast ages ... 
and mankind so wonderful in his distances. 

D. H. Lawrence. 

N år jeg sent på eftermiddagen har gått omkring på marker og 
knauser nede i Skjeberg i Østfold, og solen har gyllt de grå 

bergflatene med sine siste stråler slik at hver sprekk og fure får dype 
skygger, da har det ofte vist sig at svaberget som har ligget der som 
en død flate - en tabula rasa, hvor alle spor er slettet ut - allikevel 
kan fortelle noe av det som en svunnen slekt engang betrodde den. 
Det kan vanskelig tenkes noe mer spennende og samtidig forbausende, 
når linjer og figurer dukker frem i steinflaten som trukket op av en 
usynlig hånd. Og en like merkelig som spennende jakt er det, når en 
for å skaffe sig de samme gunstige lysvirkninger, går ut i mørkningen 
med en sterk lykt for så å si å belyse de forrevne og spredte blader 
i dette forhistoriske steinarkiv. 

Mens de naturalistiske veideristningene ofte ligger i uveisomme 
trakter langt fra folk, foregår jakten efter bronsealdenistningene gjerne 
nede i flatbygdene, på lave skogklædde åser mellem jordene og på 
knauser og svaberg ute i den dyrkede marken. (Pl. VIII, l, 2.) 

Allerede med denne korte omtalen av ristningenes beliggenhet i 
landskapet er vi kommet til et punkt som i virkeligheten inneholder 
nøklen til enhver dypere forståelse av deres vesen, nemlig bronsealder
ristningenes forbindelse med den dyrkede jord, med aker og eng. 
Avsetter en de viktigste helleristningsområder på Norgeskartet (fig. 1), 
vil vi nettop finne dem innenfor de fylker som inneholder våre eldste 
og rikeste jordbruksdistrikter, Østfold, Rogaland og Trøndelag. I disse 
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tre fylker finner vi over 4/s av de ca. 350 helleristningsfelter av bronse
alderstype som er kjent hos oss. Omkring 200 felter finn~r vi i ett 
enkelt av de tre områdene, i Østfold, og det for en vesentlig dels 
vedkommende, nemlig over 2/3, med en nesten utrolig rikdom kon
sentrert i et enkelt prestegjeld, Skjeberg, sønnenfor Sarpsborg. På 
grunnlag av ristningenes nære sammenheng med gammelt akerland, 
er det derfor berettiget når en med en ny betegnelse: Jordbruks
ristninger har villet føre tanken hen på hele det kulturmiljø -våre 
eldste jordbrukssamfund - som har skapt disse fortidsminner som gir 
oss et så uventet innblikk i menneskelig tanke, vilje og følelse i en 
tid som ingen litteratur har efterlatt sig. 

Østfold-Båhuslenområdet er helleristningsforskningens klassiske 
grunn i Norden. I det ennu dengang norske landskap Båhuslen var 
det at lektor og canonicus ved gymnasiet i Oslo, dr. Peder Alfsen i 
1627 begynte de første helleristningsundersøkelser som vel overhodet 
er foretatt, og hvis resultater i form av en innberetning til den kjente 
danske lærde Ole Worm ennu kan studeres i Det kgl. Bibliothek i 
Kjøbenhavn.2 I Østfold blev hans arbeide først tatt op igjen i 1860-70 

årene av en amatørarkeolog, adjunkt Martin Arnesen, en av disse ild
sjeler som så ofte har gjort videnskapen store tjenester. Gjennem en 
menneskealders streiftog i skog og mark, særlig i traktene omkring 
Sarpsborg og Fredrikstad, opdaget han efterhånden ikke mindre enn 
ca. 200 ristningsfelter. 

Både Arnesens og senere professor Gabriel Gustafsons tegninger 
og notater fra studier i Østfold i årene 1905-09 har vært til stor 
nytte ved de siste års systematiske undersøkelser. Disse blev på
begynt i 1933 av dr. Gutorm Gjessing og de første resultater fremlagt 
i det plansjeverk som i 1939 utkom i Instituttet for sammenlignende 
Kulturforsknings serie.3 Mine egne undersøkelser danner en fortsettelse 
av Gjessings og har foregått de siste somre fra 1938 av. De helleristnings
felter som jeg har undersøkt, finnes for den vesentlige del i Skjeberg; 
et mindre antall i Gjerpen i Telemark, hvor det i omegnen av Skien 
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Fig. 1. De viktigste områder med jordbrul<sristninger i Norge (sorte felter). 
Dyrket og dyrkbar mark skravert. 
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finnes et viktig helleristningsområde som Oldsaksamlingen ved en 
privatmanns hjelp blev satt i stand til å undersøke nærmere. 

Enkelte av de nye felter gir i sin rikdom på figurer formelig et 
prøvekart på jordbruksristningenes hele motivforråd, f. eks. et felt fra 
Løberghaugen i Gjerpen (fig. 2) som var truet med ødeleggelse, men 
som nu er blitt sikret for all fremtid ved en spesiell overenskomst.4 

Med sine ca. 40 figurer omfatter det de mest almindelige av de form
grupper vi møter på ristningsfeltene: Skibsfigurer, dyrefigurer, soltegn 
i form av konsentriske cirkler, eller en enkelt cirkel, en fotsåle, 
geometriske linjegrupper og endelig en enkelt skålformet fordypning. 

Rent umiddelbart må mange av disse figurer - uansett deres 
dypere betydning - vekke den sterkeste interesse som direkte sam
tidige illustrasjoner til en fjern tids arbeidsliv og redskapskultur. 
Helleristningenes tallrike skibsfigurer lar oss f. eks. følge båtens historie 
i Norden kanskje et årtusen lenger tilbake i tiden enn vi ellers hadde 
formådd. Særskilt viktige blir enn videre båtfigurene for helleristning enes 
kronologi fordi de i mange tilfelle lar sig tidfeste med noenlunde 
sikkerhet. En svært almindelig type er en skibsfigur fra Skjeberg (fig. 3) 

som vi med små variasjoner møter igjen atter og atter: en relingslinje 
og en kjøllinje som forut ender i to høit opadsvungne stevnlinjer, den 
ene stevnen ender øverst i en liten dekorativ sving av enkleste slag. 
De loddrette forbindelseslinjer mellem relingslinje og kjøllinje må efter 
all sannsynlighet antyde konstruktive detaljer i båtens bygning, for
modentlig en spantkonstruksjon, hvilket også støttes av enkelte figurer 
med tydeligere detaljer. Uten betenkeligheter vil jeg sammenstille en 
slik skibstype med dem man finner på rakekniver fra Sophus Miillers 
7de tidsgruppe (fig. 3), altså en tidlig del av yngre ·bronsealder. 
I hovedsaken samme type finner vi på nyopdagede felter på Bjørnstad 
og Jale i Skjeberg, men gjennemgående større og dypere hugget, likeså 
på "flåten" fra Flatberg nedre (samme bygd) hvor de fleste figurer er 
overmåte omhyggelig hugget med fine, jevne furer med glattet bunn 
(pl. IX, 1). Her finnes også, som det vil sees, en del enkle skibskonturer 

32 



Fig. 2. Ristningsfelt på Løherghaugen Gjerpen, Telemark, undersøkt på ny 1940. 

Fig. 3. Til venstre: Ralwlmiv fra Viemose,Kal1ehave s., Baarse herred. Efter Sophus 
Milller, Bronzealderen s. 33, flg. 120. Til høire: Skibsflgur fra Hauge mellem, Sl<jeherg. 
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utført i nøiaktig samme teknikk son1 de fullstendige figurer; en be
høver efter tnin mening ikke å ant~ noen større tidsforskjell mellem 
den fullstendige og den bare antydede figur. I stavnen på enkelte 
skib kan det tydelig skjelnes en særlig utsmykning, f. eks på en båt 
fra Gjerpen som i stavnen har et tydelig dyrehode. Dette vilde en 
gjeme stille sammen med de dyrehoder som en finner på rakekniver 
og enkelte praktskåler av gull i det danske materiale fra 7de tids
gruppe (fig. 4). 

Skibsfigurene kan av og til nå en betraktelig størrelse. Enestående 
i hvert fall i det østlandske materiale er vel Bjørnstadskibet fra Skjeberg 
med sitt skrog på 4,5 meters lengde (pl. XII, 1), hugget tned brede, 
dype furer, og med sine 56 mannskapsstreker foruten fire manns
figurer. Den nesten barokt svungne linje som forstavn og bakstavn 
munder ut i,5 har igjen sin nærmeste parallell blandt skibsfigurene på 
danske rakekniver, denne gang fra 8de tidsgruppe, altså noe yngre og 
tilhørende en senere del av yngre bronsealder enn de foregående eks
empler.6 På et felt fra Flatberg øvre, også på Skjebergsletten (pl. IX, 2), 
vil en kunne skimte en skibsfigur med stevner svunget på nøiaktig 
samme vis. Antagelig en enda yngre gruppe danner noen skibsfigurer 
fra et felt på Pyntelundåsen i Skjeberg som kjennetegnes ved at 
skroget er hugget helt ut (pl. X, 1). Samtidig er dets proporsjoner en 
del forandret, det blir kortere og høiden fra kjøl til reling forholdsvis 
større. Her forekommer det mig som det kan være en viss for
bindelse med enkelte skibsformer som vi ofte finner fremstilt på 
romerske monumenter.7 Det samme gjelder også en annen uten tvil 
sen type av skibsfigurene, som bare består av to lett buede, omtrent 
parallelle linjer (se fig. 2, båtfiguren omtrent midt på feltet rett ned 
og til venstre for soltegnet med de konsentriske cirkler), en type som 
vi gjenfinner på et par sene ristninger som Roskar-ristningen på Møre 
og Kårstad-ristningen. Denne ganske karakteristiske typen kunde det 
være fristende å sammenstille med en gruppe mindre romerske handels
skib, som ikke er oss ukjent fra antikkens bildende kunst.8 
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Fig. 4. a. Rakekniv fra Løve, Løve herred. (Efter Sophus Muller, Bronzealderen 
fig. 113). b. Rakekniv fra Vitterslev, Ringsted herred (l.c. flg. 115). c. Gullskål med 
påsatt grep som ender i et hestehode, fra Boeslunde, Slagelse herred (1. c. fig. 114). 
d. Skibsfigur fra et felt på Bergheim av Tufte i Gjerpen, Telemark. 
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Som stevnavslutning på skibsfigurene finnes et par ganger spiraler 

eller konsentriske ch·kler (fig. 2, skibet øverst til høire); skibet står 

altså i direkte forbindelse med en av de former vi kjenner ,for sol

tegnet. At dette er et punkt av viktighet for forståelsen av skibenes 

karakter, komn1er vi senere tilbake til. Foreløbig vil vi slå fast at selv 
om en tat alle feilkilder med i betraktning: helleristerens manglende 

fremstillingsevne, symbolenes skjematiske karakter, all den usikkerhet 

som følger med forvitring og defekte, utydelige figurer, danner allikevel 

helleristningenes skibsfigurer den eldste uvurderlige kilde til båtens 

historie hos oss. Hovedparten av våre ristninger av jordbrukstypen 

synes likesom de nyundersøkte felter vi har sett her å tilhøre yngre 

bronsealder, altså grovt regnet den tidligere del av årtusenet før 
Kristus. Ved siden av enkle kanolignende fartøier dannet av uthulte 

trestammer som vi sannsynligvis av og til ser fremstilt på ristnings

feltene, har :man da også hatt ~mer kompliserte spantbyggede båter 
hvis kjøl og reling har endt i opadsvungne stevner med dekorati\; 

utsmykning og drevet frem ved en eller annen form for årer. Det ei· 

all grunn til å tro at det har vært gode sjøgående fartøier som gjorde 
l 

det mulig å foreta lengre sjøreiser over åpne havstykker. Båten~ 
utvikling var jo i virkeligheten en nødvendig følge av hele bronsealder.:. 

kulturens økonomiske struktur; transporten av råstoffene, av kobber 

og tinn fra grubene, og av den ferdige bronsen til forbrukerne spente 

et nett av handelsveier over hele kontinentet. 

Som vi senere skal se, kan det med all sannsynlighet godtgjøres at heller 

dstningenes skib ikke er handelens og det daglige livs fartøier, men er a~ 
helt annen karakter. Vi tnå dog ha lov til å tro, med Hjortspringbåten fra 

Danmark i erindring, at helleristeren har hentet forbilledene for sine skibs

figurer ikke fra fantasiens verden,, men fra skibstyper han godt kjente og 

stadig kunde iaktta. Dette blir så meget mer sannsynlig når vi tenker på 

at Østfolds, Rogalands og Trøndelags helleristninger ligger i kystområder 

som stod i direkte forbindelse med kontinentets handelsveier og dannet 

den europeiske bronsealderkulturens innfallsporter innen vårt område. 
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Denne overensstemmelse mellem funn og ristningsbilleder kommer 

også fren1 på andre områder. Ovenfor blev nevnt sohegn i form av 
konsentriske cirkler. Oftest forekommer det som et hjul med for

skjellig antall eker, på en Skjeberg-ristning f. eks. n1ed 8 eker. Kanskje 
den 1nest praktfulle samling av soltegn i vårt materiale dannes av 
en del omhyggelig hugne hjul med 4 eker nær ;Fossum i Gjerpen 

(pl. X, 2).9 Både disse og andre hjultyper har sine nøiaktige paralleller 
i det mellemeuropeiske funnmateriale.IO 

Av og til møter vi figurer som mer direkte kan gjøre disse fjerne 

tidsrom levende for oss. Med stor forventning har jeg tre somre lett 
efter en pløiescene slik som de båhuslenske ristningene kan fremvise 
eksempler på, men forgjeves. En slags erstatning for dette danner på 

en måte funnet av en tidligere ukjent vognfigur, en tohjulet vogn for
spent med to hester (pl. XI, 1). Det kan være verd å legge merke til 

hvordan vognen og hestene er tegnet i et slags fugleperspektiv hvor 
hjulene og trekkdyrene så å si er brettet ut til siden og sett ovenfra. 

De bølgende dobbelte linjer over hesteryggene tror jeg en kan tolke som 
tømmer. Sikkerlig er det en krigs- eller veddeløpsvogntype vi har for 
oss. Den nærmeste parallell har vi formodentlig i en liten tohjult 

vogn med firekede hjul som vår, funnet i en egyptisk grav, nu opbevart 
i Florens. Den er overordentlig lett bygget, idet dens smnlede vekt 
ikke skal være mer enn noen ganske få kilo.ll 

Mens de tegngrupper vi til nu har omtalt allesammen på en eller 
annen måte forteller noe umiddelbart bare ved sin fremstilling, er 
dette ikke tilfellet med den tallrikeste tegngruppen, de skålformede 
gropene. Tydeligere enn ved de andre gruppene blir det klart at det 
til tegnet knytter sig bestemte forestillinger som vi altså på annen 
måte må søke å nå frem til. Gropene finnes i nesten uoverskuelige 
mengder, fra knapt synlige fordypninger på et par centimeter i dia
meter til svære groper på over en decimeter i diameter. De finnes 
enten spredt utover fjellet uten noe system eller ordnet i rekker og 

bestemte figurer. 

37 



Også fra den organiske verden henter helleristningene sine motiver. 
En sjelden gang forekommer hos oss plantevekster. Velkjent fra tid

ligere er jo treet på et av Solberg-feltene i Skjeberg.t2 På en av de 
nye ristninger, på Flatberg øvre i Skjeberg, like ved vognen (pl. XI, 1), 
forekommer en figur som så vidt jeg kan skjønne må tolkes på 
lignende måte, et tre eller en busk hvis rot ender i to svære skål

formede groper. 
Ikke så sjelden er det at mennesket selv eller menneskelignende 

vesener gjør sin entre på helleristningsflaten. De enkle, ofte prin1itivt 
tegnede skikkelsene som forekommer, er i regelen tydelig karakterisert 
som mannsskikkelser- tydelige kvinneskikkelser forekommer ikke på 
de felter jeg har undersøkt og er i det hele lite fremtredende so1n 
helleristningsmotiv. Meget almindelig er en type med hevede armer 
som vi vel m_ed stor sannsynlighet kan karakterisere som adorant
figurer. De består ofte bare av hode, armer og ben og savner et 
tydelig karakterisert kroppsparti. 13 Dette finner vi imidlertid hos en 

annen mer differensiert utformet gruppe av menneskeskikkelser som 
bl. a. på et nyopdaget felt fra Bjørnstad i Skjeberg, like ved det velkjente 
skibet, gir eksempel på. Hele kroppen er her konturtegnet, benene er 
sett fra siden og tykkleggens kurve og muskelbunter er ofte over

drevent karakterisert. En slik figur sees også liggende over det 
nederste skibet på Bergheim-ristningen i Gjerpen (pl. XII, 1). Figuren 
på det ovenfor nevnte Bjørnstad-feltet har dertil en slags hodebeklædning 
som ender i en kvast eller lang pisk, de er phalliske og bærer en lang, 
spiss gjenstand ved siden, formodentlig et sverd. 

Denne altfor korte skisse av jordbruksristningenes motivforråd som 

det kan demonstreres av de nyfunne felter, vil ha gitt et inntrykk av 
at vi tross rikdon1men i former og detaljer i grunnen har å gjøre med 

en ganske oversiktlig gruppe av kategorier. Oversiktsbilleder av 
helleristningsfelter og flgurgrupper vil samtidig ha vist den fullstendige 

mangel på indre sammenheng mellem figurene og på enhver fordeling 
på flaten ut fra dekorative hensyn, i det hele alt det vi henfører under 
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begrepet komposisjon. Figurene er ofte hugget over hverandre eller i 
hverandre uten at det kan spores noen hensikt med det. Det vidner 
i høiden om en økonomisk utnyttelse av mulighetene når en av og 
til kan finne eksempler på at en har nyttet delm· av gamle figurer for 
å danne nye. Undtagelser fra regelen om manglende komposisjon er 
bare slike ganske enkle fremstillinger sotn pløiescener og vognen tned 
de forspente hester som tidligere er omtalt. Hertil kan føies ennu en 
eiendmnmelig figursammenstilling som finnes på to av de nye ristnings
felter. På et felt i Gjerpen {pl. XI, 2) vll man se en eiendomtnelig nett
lignende figur som med tydelige linjer er forbundet nwd en skibsflgur 
og en mannsskikkelse. Lignende grupper kjennes fra det svenske 
materiale. I alle tilfelle er forbindelseslinjene mellem "nettet" og ett 
eller flere skib uomtvistelige. Sammenstillingen av ,~nettet" og skibene 
er tydelig gjort i en bestemt hensikt, men refererer sig til forestillinger 
som vi foreløbig bare kan ha vake anelser om. 

Går vi videre i vår rent estetiske betraktningsmåte av helleristnings
flaten, fra helheten til den enkelte figur, vil vi særlig tydelig for dyre
figurenes vedkommende klart se motsetningen mellem den friske, 
umiddelbare naturiakttagelse i de merkelig levende dyreskikkelser på 
mange av veideristningene og de skjematisk-konvensjonelle dyrefigurene 
som vi finner på jordbntksristninger {se fig. 2 og pl. X, 1). Det er 
tydelig at vi mer har å gjøre med et tegn eller symbol for dyret enn 
et billede av det. 

Vi har hittil bare beskjeftiget oss med tegnenes form og deres verdi 
som illustrasjoner til samtidens liv. Vi har flere ganger antydet at det 
til hver av disse symboler knytter sig en krets av forestillinger som 
gir dem en langt dypere mening enn det ristningenes form og frem
stilling rent umiddelbart forteller. Det kan da være på tide å spørre: 
H vad er arten og omfanget av denne forestillingsverden? - eller for 
å gjenta det spørsmål som utallige ganger rettes til enhver som driver 
slike undersøkelser: Hvad betyr det? Et i alle detaljer tilfredsstillende 
svar på dette spørsmål kan vi ennu ikke gi, men vi kan kanskje si 
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at vi ser konturene og hovedtrekkene i opbyggingen av ristningenes 
tankeverden. Det er jo ikke å undres over at forskningen lenge var i 
vilh·ede med dette vanskelig tilgjengelige stoff. Det er jo i virkeligheten 
en tapt tankeverden som vi skritt for skritt møisommelig må gjenerobre. 
En del av den forrige arkeologgenerasjon, særlig representert av svenske 
forskere med Oscar Montelius i spissen, hevdet den historiske tydning 
av helleristningene - tegnene var en billedskrift som bevarte tninnet 
om viktige begivenheter. 

En annen retning som fra tid til annen har hatt sine tilhengere, 
betraktet helleristningene som l' art pour l' art overensstemmende med 
den trang til å smykke og fylle ut tomme flater som en kan finne 
hos folk på visse kulturtrin, en lek med linjer som hadde sitt mål 
i sig selv. Ennu så sent som i 1935 sier Sune Lindqvist i sin bok 
"Svenskarna i heden tid": "Men helt uteslutet kan andå inte anses 
vara at sarskilt många av de figurrikare bergtavlorna på annat satt 
tjanat något rent profant syfte, en naiv konstform ovad for konstens 
egen skuld. De kunde då eksempelvis vara illustrationer till någon 
blygsam nordisk motsvarighet till antikens homeriska hjaltediktning." 14 

Imidlertid har det vist sig at hverken tolkningen av helleristningene 
som en slags historiske annaler i billedskrift eller som en kunst for 
kunstens egen skyld, er blitt bekreftet efter som forskningen trengte 
dypere inn i stoffet. Mer og mer tydelig har det derimot vist sig 
at jordbruksristningene har sin rot i forestillinger innen kultus og 
magi som gikk ut på at mennesket ved å hugge inn disse hellige tegn 
så å si kunde innfange naturens groende, livsfremmende krefter og 
simpelthen få dem til å virke for sig til akerlandets og buskapens 
fruktbarhet og trivsel. 

Hvis vi ut fra dette synspunkt igjen går over til å se på de enkelte 
ristningstegn, vil vi se at de alle på en eller annen måte lar sig forklare 
som ledd i en fruktbarhetskultus. Skibet, som bortsett fra gropene er 
den figur vi oftest treffer på, har fra de eldste tider vært knyttet til 
sol- og fruktbarhetsguddommer. Hellige skib knyttet til gudsdyrkelsen 
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var almindelige både i Babylonia og Egypt i hvert fall fra det 3. årtusen 
av; de blev opbevart i tmnplene og båret i prosesjon eller trukket på 
hjul eller meier fra det ene sted til det annet. I den greske kultus 
finner vi skibet forbundet med Dionysos, som i virkeligheten ikke bare 
er en vingud, men en guddom for all vegetasjon. Enkelte vasebilleder 
viser Dionysos i høitidelig prosesjon stående i et skib på en vogn. 15 

I Dionysosmyten om de tyrrheniske sjørøvere fortelles som bekjent 
hvordan det på det skib hvor guden befinner sig vokser op vinranker 
og efeu som omslynger mast og seil. 16 Også i myten om Middelhavs
landenes store modergudinnne, Magna Mater, finner vi spor efter det 
hellige skib. 17 En moderne utgave av det hellige skib er skibskjerren 
i de sydeuropeiske lands karnevalsoptog, som ikke er noe annet enn 
levninger av gammel fruktbarhetskultus. 

Det vil da være naturlig å spørre : Finnes det da i vårt materiale 
skibsfigurer som med sannsynlighet kan antas å fremstille hellige 
fartøier i sol- og fruktbarhetskultens tjeneste? Til dette kan vi uten 
betenkelighet svare ja. På et praktfullt skib fra Vik i Skjeberg kan 
en se et tydelig soltegn i form av en cirkelrund skive festet til enden 
av en stang; et hellig symbol som uten tvil blev båret med i prosesjonene 
og hvis mening er selvinnlysende. Billedet av solen skal på magisk 
måte også tvinge frem solen selv, kilden for alt liv og all fruktbarhet. 
Samme mening har de tallrike solhjul som jeg tidligere viste eksempler 
på. Båten fra Vik kjennetegnes som det hellige skib foruten av soltegnet 
også ved busker eller grener som synes å vaie både i forstavn og bak
stavn - på samme måte som vi ser det på en skibsfigur i Mæla-feltet 
i Gjerpen (pl. XI, 2; 1nidt på feltet under det firekede solhjulet), hvor 
et par vaiende grener synes bundet til stevnen. Det er den spirende 
gren hvor hele naturens grokraft tenkes konsentrert og som bare ved 
sin tilstedeværelse på magisk måte fremmer fntktbarheten. Av samme 
art er sikkert de busker og grener vi tydelig ser på et noe uregelmessig 
formet fartøi nede til venstre på det store Løberg-feltet (fig. 2). 

Religionshistorisk sett er disse grener beslektet med den kjente "gylne 
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grenen" i Dianas lund ved Nemisjøen 18 og lignende symboler for 
vegetasjonens grokraft, for eksempel i Norden mai-stangen og fastelavns
riset, som har spilt og· enn u . spiller en fremtredende rolle ·i ·folkelig 
tro og skikk over hele • Europa. Den samme betydning har da de par 
selvstendige billeder av busker og trær· som blev nevrtt ovenfor i 
Skjeberg-området. Sikkedig har vi i alle disse tilfelle å gjøre med en 
fremstilling av det hellige skib med en busk eller grenet som :den 
spirende naturs symbol bundet til stevnen. Dermed bringer skihet 
vegetasjonens groende livskrefter til egnen og sprer på en velsignelsesrik 
måte fruktbarhet og lykke omkring sig. 

I forbindelse med fremstillinger av den hellige båt bør også nevnes de 
eiendommelige "nett"-figurene, hvis betydning har vært så· ·gåtefull og 
som det ovenfor blev nevnt et eksempel på fra ett av de nyund·ersøkte 
felter (pL XI, 2). Gruppen består som nevnt av en skibsfigur, en manns
skikkelse og en uregelmessig figur inndelt i ruter. Samhørigheten niellem 
de tre enkelte deler er hevet over tvil. Efter min mening er dette nettop 
en fremstilling av den ceremoni som vi med sikkerhet kan gå ut fra 
funnet sted: Fruktbarhetsguddommens hellige skib og dets omkjøring har 
på akrene i magisk øiemed. Her må en selvsagt ikke tenke på , aker 
i vår forstand, men på bronsealderjordbrukets møismnmelig rydctede 
akerlapper, til dels av meget uregelmessig form og kranset av voller 
av oplagt stein. "Nett"-figuren lar sig i virkeligheten meget plausibelt 
forklare som en primitiv-skjematisk fremstilling av de' mange spredte 
akre i bronsealdergå:rdens ekstensive jordbruk. Forklaringen av figuren 
som et nett som jo måtte være fremstilt av en helt 'regeln1essig rute
figur, er i virkeligheten helt uholdbar. 19 En hellig båt syneS· en også å 
ha for sig i den eiendommelige· skibsfiguren fra Gjerpen (nederste figur 
på pl. XII, 2), hvor det er ·tydelig at 7 menn i sine rett utstrakte hender 
hver holder et tegn eller symbol som det ligger nær å anta er · av 
religiøs karakter. Hvor tegnet er tydeligst utformet :sees det i øvre 
ende en skiveformet utvidelse. At de 7 menn skulde holde hver sin 
åre op i været forekonnn'ei mig lite sannsynlig og er i og for. sig ·lite 
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trolig; en adskillig 1ner plausibel forklaring er det at de holder hver 
sin stav med soltegn i toppen, hvilket helt vilde passe med skibets 

karakter. 
Skibsfigurenes karakter av hellige prosesjonsbåter synes også å 

fremgå av at det ofte fremstilles skikkelser ombord i dem som uten 
tvil må. tolkes som gudeskikkelser eller mennesker som forestiller en 
guddom. Et utmerket eksempel er det store Bjørnstad-skibet (pl XII, 1), 
hvor en ser to i forhold til dimensjonene for øvrig kjempemessige 
skikkelser som sannsynligvis begge fremstiller guden med øksen. 
Det er jo et velkjent trekk at guder i menneskeskikkelser får sin 
guddommelige karakter understreket ved at de· fremstilles i en over
menneskelig målestokk som skiller dem ut fra almindelige dødelige. 
En annen gudetype møter vi antagelig i en temmelig ubehjelpelig 
tegnet figur på en helleristning i Gjerpen, som på hodet har to lange 
utvekster som vanskelig kan tydes som ·annet enn horn. 20 Dette blir 
så meget sannsynligere som guden med horn likesom guden med øksen 
er en · velkjent skikkelse på de svenske helleristningene (se fig. 5). En 
særlig instruktiv figur fra Qville socken i Bohuslan er her tegnet i omriss 
ved siden av. Disse to helleristningsfigurer ligger det nær å sammen
stille med den velkjente bronsestatuetten fra Danmark, son1 en i 

almindelighet og sikkert med 1·ette har tolket som en gudestatuett. 
Guden med øksen og guden med hornene er begge velkjente under 

forskjellige navn i Middelhavslandenes gamle gudeverden. Vi skal 
imidlertid nevne noen paralleller som ligger oss nærmere. I den 
keltiske gudeverden finnes to skikkelser som det kunde ligge nær å 
stille sammen med våre to typer. Det er den keltiske hornguden 
Cernunnus, som rådde for velmakt og trivsel, og økseguden, som av 
romerne blev kalt Sucellus, begge i virkeligheten vegetasjons- og 
fruktbarhetsguder. De finnes flere ganger fremstilt i gallisk kunst.21 

Både deres attributter og deres virkeområder synes altså å være de 
samme som de tilsvarende skikkelser på nordisk område. Som sannsynlige 
gudeskikkelser kunde vi endelig nevne to figurer på et nyundersøkt felt 
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på Flatberg i Skjeberg, som begge består av et soltegn med hode og 
lemmer og hvis tilknytning til sol- og fruktbarhetskulten vanskelig kan 
trekkes i tvil. Hesten, som vi så ofte finner avbildet på helleristningene 
(fig. 2, pl. X, 1; XII, 2), må ha vært ansett som solguddommens spesielle 
hellige dyr, formodentlig fordi den trakk solen selv over himmel., 
hvelvingen og derved bragte livskilden til menneskene. Hestebilledet 
må derfor ha vært et sterkt magisk virkende frukbarhetssyn1bol. 

På den annen side treffer vi skikkelser som vi n1å anta ikke er 
guder, men deltagere i rituelle optrin og ceremonier. Tidligere blev 
nevnt mannsskikkelsene på feltet like ved det store skibet på Bjørn
stad, som vi må anta fremstiller deltagere i kultiske optrin. Herfor 
taler deres eiendommelige utstyr, særlig den merkelige hodebeklæd
ningen. Også vognscenen som vi nevnte tidligere, gjenspeiler kultiske 
optrin. Mulig kan den opfattes som solens vogn, hvorpå solbilledet 
kjøres rundt, eller kanskje heller, som figuren jo virkelig fremstiller; 
en veddeløpsvogn som naturlig kan settes i forbindelse med den 
rituelle strid mellem vinterens og sommerens vegetasjonsmakter som 
fant sted ved årstidsskiftene, særlig vintersolhverv og vårjevndøgn. 
Innhuggingen av disse figurer i den harde steinen skulde da intensifiere 
og fastholde den magiske virkning av ceremoniene utover det øie
blikk de fant sted. 

Noe usikrere står vi overfor tolkningen av skålgropene. At de er 
knyttet til fruktbarhetskulten er hevet over tvil, men på hvillcen måte 
står ennu ikke riktig klart. Helst kunde en tenke sig huggingen av 
skålgropene som ledd i en befruktningsceremoni, en imitasjon av 
kjønnsakten som på magisk måte også skulde overføre fruktbarhet til 
akerjorden omkring. Som fruktbarhetssymbol og dermed som et tegn 
som i sig selv var fylt av liv og grokraft som verget mot det onde, 
kan vi også forklare deres tilstedeværelse på steinheller i enkelte 
gravanlegg. Her skulde de beskytte mot demoner og onde makter. 
På samme måte finner vi også enkelte av de andre helleristningstegn, 
f. eks. skibene, som magisk beskyttende tegn i gravene. Helleristnings-
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Fig. 5. a. Figur Jra Mæla-feltet, Gjerpen. (Pl. XI, 2.) b. Figur på en ristning L 
Oster-Rod, Qville s., Sverige. (Efter Almgren, Hålleristningar och kultbruk flg. 45 a.) 
c. Bronsestatuett fra ul;;jent sted i Danmark. (Efter Brøndsted, Danmarks oldtid Il, 
s. 226, fig. 14.) 

tegnenes forbindelse med gravene og eventuell dødskultus henger 
uten tvil sammen med den nære forbindelse som i primitiv religion 
og magi finnes mellem den grøderike, fruktbare jords makter på den 
ene side og unclerverclenet?-s og dødsrikets makter på den annen. Man 
forstod ikke dengang å tenke i skarpt definerte kategorier. Det som 
for vår tanke nærmest står som motsetninger: fruktbarhet og død, 
inngikk for den tids mennesker i et felles begrepskompleks. Det er 
derfor tmnn1elig ørkesløst å drøfte om helleristningsmotivene oprinnelig 
stammer fra fruktbarhetskulten eller dødskulten, all den stund elet her 
uten tvil er tale om et gammelt begrepsfellesskap hvor den ene 
gruppes forestillinger er uløselig innfiltret i den annens. 
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/ 

Fig. 6. Helleristningsfeltenes beliggenhet ved Solberg i Skjeberg. 

Men på helleristningsfeltene i marken står i ethvert fall disse tegn 
utelukkende i fruktbarhetsmagiens tjeneste. En sjelden gang synes 
det som dette ytterligere kan bekreftes ved ristningenes beliggenhet 
rundt visse lokaliteter med navn som i denne forbindelse er meget 
talende. Karakteristisk er det hvordan en stor del av Skjeberg~ 
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Fig. 7. Oversikt over de viktigste helleristningsfelter av jordbrul<stypen i Europa 
(vannrette, korte streker angir områder med mindre og spredte forekomster. , 

ristningene, smn det vil fremgå av skissen flg. 6 ligger konsentrert 
rundt Solberggårdene. Og navnet Solberg er ingen abstraksjon. Som 
en ruvende ås på den store Skjebergsletta ligger "solberget" · der den 
dag idag med svaberg og skogklædde rabber; og· omgitt av gammelt 
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akerland på alle kanter. Det er en fristende tanke at dette sammen
treff av navn og gammel kultus ikke er tilfeldig og at altså navnet 
Solberg kan føre sine aner tilbake til et tidsrum som ligger forut for 
den eldste jernalder. 

Jeg har innenfor rammen av denne meddelelse bare kunnet komme 
inn på de helleristningsproblemer som var av direkte betydning for 
forståelsen av det nye helleristningsmateriale. Men for et studium i 
videre sammenheng reiser det sig naturlig hele grupper av nye pro
blemer. Jeg nevner f. eks. alle de spørsmål som knytter sig til helle
ristningskunstens plass i de gamle jordbrukssamfunds religiøse liv, 
altså i hvor stor utstrekning de var ledd i en offisiell kultus eller gikk 
inn i den enkeltes skjøtsel av sin gård. Videre forholdet mellem kult~ 
handlingene (ceremoniene) og ristningene; spørsmålet om når de eldste 
ristningsfigurer optrer hos oss og hvilke kulturstrømninger det var som 
bragte helleristningskunsten og dens religiøst-magiske tankeverden til 
vårt land. For allikevel til slutt å gjøre et forsøk på å sette våre 
helleristningsområder av jordbrukstypen inn i en større sammen
heng, kan nevnes et par momenter som synes å peke i en bestemt 
retning (se fig. 7). 

På sydskandinavisk område, altså i Danmark og Syd-Sverige, finner 
vi ofte groper på ytterside og innside av hellene i de store stein
graver fra begynnelsen av yngre steinalder.22 De kulturstrømninger 
ved begynnelsen av yngre steinalder som også har bragt in1pulsene 
til de store steingraver med sig til Norden, er uten tvil kommet langs 
Vest-Europas kystland. I Bretagne og på De britiske øier, spesielt 
Irland, finnes store steingraver hvor groper, til dels også skibsflgurer 
(New Grange ved Dublin) er hugget inn.23 Nettop disse to områder, 
Bretagne og Irland, synes både ved sine steingraver og ved sine øvrige 
funn å ha vært knyttet til den vestlige del av den pyreneiske halvøi 
ved direkte forbindelser. Også i dette område finner vi gropene kom
binert med de stot·e steingraver.24 Den tanke ligger derfor nær, selv 
om det vel ikke ennu kan bevises, at de ideer og forestillinger som 
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de eldste jordbruksristninger senere er spnmget ut av, nettop er en 
del av den kulturstrøm vi nevnte tidligere langs Vest-Europas kyst
land som i det 3. årtusen også nådde Norden. I denne forbindelse er 
det enn videre viktig å holde fast ved at vi på den pyreneiske halvøi 
finner en kontinuitet i helleristningskunsten fra eldre stenalder til 
bronsealder som andre steder savner sitt motstykke. Det vilde altså 
ikke i og for sig være urimelig å føre jordbruksristningenes oprinnelse 

tilbake hit. 
For de norditalienske ristningers vedkommende har Arthur Norden 

fremsatt formodningen om at Valcamonica-feltene betegner en utstråling 
fra det liguriske ristningscentrun1.25 Også her vilde det være fristende 
å anta en riktignok meget yngre (beg. av l. årtusen f. Kr.) utstråling 
fra det pyreneiske helleristningscentrum. - Det bulgarske ristningsfeltet 
synes derimot å representere en egen isolert gntppe.26 

Sikkerlig vil de fortsatte helleristningsundersøkelser kaste nytt lys 
over mange av de spørsmål som er berørt ovenfor. Vi har nemlig god 
grunn til å tro at svaberg og knauser ntndt om i vårt land ennu 
gjemmer på et rikt helleristningsmateriale. Og forsøker en å utmale 
sig hvad dette ennu ukjente stoff innebærer av muligheter, har en 
lov til å la fantasien få fritt spillerom. 

NOTER 

l En i det vesentlige uforandret gjengivelse av et foredrag om nyere helleristnings
undersøkelser på Østlandet holdt på Norsk Arkeologisk Selskaps generalforsamling 
23. 11.1940. Jeg må forbeholde mig senere i mer utførlig form å få behandle de spørsmål 
som her bare er berørt. 2 Arnamagnæanske Saml. 371. Fol. med avsl<rift fra 18. årh. 
Ny kgl. Saml. 1065. Fol. Se for øvrig Ah. 1856 s. 72. Peder Alfsens vita, se Ehren
cron-Miiller Forfatterlexikon I, s. 85 s. v.; videre Fr. Grøn, Peder Alfsen, Christianias 
første stadsfysilms (St. Hallvard 15, 1937, s. 105 ff.). 3 Gutorm Gjessing, Østfolds 
jordbruksristninger. Idd, Berg og delvis Skjeberg. Mit deutschem Resume. (Instituttet 
f. sammen!. Kulturforslming, Serie B. XXXVII.) 4 Delvis også avbildet Ah. 1901 
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s. 52, 53. 5 Sees på avbildningen Ah. 1902, s. 131, fig. 20. 6 Sml. f. el~:s. rake
kniven fra Val, Gjern herred. (Sophus Muller, Bronzealderen s. 46, fig. 157.) 7 Jeg 
nevner som eksempel en skibsfigur på et gravmonument i Neumagen, avb. M. 
Rostovtzeff, History of the Ancient World Il. Rome. Pl. LXX, l; sammenlign også 
et skibsrelieff på en gravstele fra Ravenna. Pl. XXXI, 3. 8 Et utmerket ek
sempel finnes på et gravmonument fra Ostia, avb. Rostovtzeff op. cit. Pl. LXIV, 3. 
9 Tidligere delvis avb. Ab. 1901, s. 50, 51. to K. H. Jacob-Friesen, Der Bronze
raderfund v. Stade (Praehistorische Zeitschr. XVIII, 1927, S.173, Abb. 34). li Avb. 
Geschichte Schleswig-Holsteins, hgg. Volquart Pauls und Otto Scheel, I, S. 484, Abb. 
708. 12 Gjessing, op. cit. Pl. XX, 1. 13 En slik adorantfigur sees på skibet 
nederst til høire på Flatberg-feltet pl. IX, 2, se også pl. XII, 2. 14 l. c. s. 207. 
15 Se herom Pauly-Wissowa, Realencyclopadie V, Sp. 1020, 60. Det bolognesiske vase
billede som det særlig er tale om, tas her til inntekt for at Dionysoslmlten er kommet 
sjøveien til Attika, hvor guden hadde et av sine viktigste kultsteder. Den mulighet 
bør dog også overveies om ikke skibet her er den hellige båt i forbindelse med 
Dionysos som vegetasjonsgud. Likedan synes skibet i myten om de tyrrheniske sjø
røvere å være gudens hellige båt, omkranset som den blir av vegetasjonens spirende, 
grønne grener. 161, c. Sp.1039, 14. 17 Sml. et romersk relieff2.-3. årh., Capitolinslæ 
Museum, avb. Rostovtzeff, History of the Ancient World Il, Pl. XV, 3, 18 Se herom 
James G. Frazer, Den gyllene grenen, Sth. 1925, I, s. 11 ff. 19 Denne forklaring 
av figuren slo mig som plausibel ved min undersøkelse av feltet sommeren 1940. 
Chr. Winthers behandling av det samme emne (Danske Studier 1939, 3-4, s. 91 ff.) 
kom mig først senere i hende. Det forekommer mig helt forfeilet når Winther op
fatter nettfigurene som en slags topografiske karter over bronsealderbyer og til og 
med innlegger dem i våre dagers landskapsbillede. Winthers tolkning tar heller intet 
hensyn til det religiøst-magiske innhold som danner den ufravikelige forutsetning 
for enhver helleristningsfigur. 20 Figuren sees stående på hodet øverst til venstre 
på Mæla-feltet i Gjerpen (pl. XI, 2). 21 Cernunnus på et gallisk votivrelieff, nu 
i museet i Rheims, avb. Rostovtzeff, History of the Ancient World LXXXVIII, 2. 
En bronsestatuett av Sucellus med hammer i venstre hånd finnes i St. Germain-en
Laye (avb. op. cit. LXXXVIII, 3). 22 Johs. Brøndsted, Danmarks Oldtid I, s. 194. 
23 Sml. De forhistoriske tider i Europa Il, s. 100 ff. 24 Ebert, Rea11exicon X, 
S. 359. 25 Arthur Norden, Ett alpvaggarnas bildarldv (Kulturhistoriska studier, 
tilUignade Nils Aberg, s. 59). 26 V. Milwv, Gravures rupestres en Bulgarie 
(Bulletin de l'Institut Archeologique Bulgare V, 1928-29, p. 291 ff.). 
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Bjørn Hougen 

ISLENDINGEN I EIKA 
STREIFTOG I ROBATENS HISTORIE MED UTGANGSPUNKT 
I SIGVAT TORDSSONS AUSTERFERDSVISER 

I 

Heimskringlas saga om Olav den hellige fortelles i kap. 91 om Sigvat 

Tordssons ferd til Sverige, og Snorre gjengir også de humørfylte 
strofer fra Sigvats A ustrfararvisur der skalden kveder om de vider
verdigheter han hadde på turen over Eidskog og i Varmland. Her 
heter det blandt annet: 

"Så drog de østover til eidene, de fikk en låk farkost over elven, 
en slags ferjebåt (eikjukarfi npkkur), og· det var såvidt de kom over 
elven. Sigvat kvad: 1 

2 Leik til Eios) pvit oou1nk 
aptrhvart dreginn karfa 
(ver stiltum sva) valtan 
witr (til glæps a bdtz) / 
taki hlæg·iskip hauga 
herr/ sdkat far verra ). 
letk til hz'uns a hruti 
hætt / for betr an vættak. 

Den kantrende skuten lot jeg 

slepe tilbake til Eidet; 
våt som en ulykke vasset 
jeg oppe i båten, slik gikk det. 
Haugfolk hente den prammen! 
Jeg husker ei verre farkost. 

Jeg vågde livet på båten, 
men bedre det gikk enn ventet." 

(Anne Holtsmarks oversettelse.) 

Et annet sted i Austerferdsvisene ruller han op et helt annet billede: 

9 Katr vask opt) pas uti 
proigt veor a fjproum 
visa segl) i vasi 
vindblasit skof Strinda ). 

Glad var jeg ofte ute 
i uværet på fjorden 
når stiv kuling strammet 
seilet for. Strindas konge; 
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hestr 63 kafs at kostum 
(kilir ristu n1en lista) 
z'tt pars eisa letu1n 
undan skeior at sundi. 

10 Snjalls letum skip skolla 
skJpldungs vio ey tjplduo 
fyr ågætu uti 
pndvert sumar land i). 
en i haust) pars hestar 
hagporns å mo sporna 
(tek ymissar) Ekkils 
(ifJir) hlytk at riita.2 

havhesten gikk det den orket, 
pløide havet med kjølen, 
der vi lot skeiden suse 
avsted ute på sjøen. 

Først på sommeren lot vi 
skjoldungens skib skvulpe 
teltklædd ute ved øia 
utenfor landet det gode; 
1nen i høst når havhest 
spenner i hagtornsmoen 
må jeg ri. Mitt yrke 
arter sig forskjellig. 

(Anne Holtsmark.) 

Stiller vi disse versene (henholdsvis 2 og 9-10) op mot hverandre 
gir de et ganske fornøielig billede. I det første gjør skalden et stort 
nummer av farten over en elvestubb - i de to andre får vi hans egne 
ord for at han så visst ikke er noen landkrabbe, ja det er ikke fritt 
for at han lengter efter sjøsprøiten og saltsmaken der de rir op gjen
nem Gautlands skoger. Motsetningen slår sterkt imot en, så disse 
stemningsutbrudd må hunde i konkrete forhold, og vi skal prøve å 
sette dem inn i et lite kulturhistorisk perspektiv. Men som ramme 
er det praktisk først å gjenkalle noen trekk om mannen og situa
sjonen. 

Sigvat, islending av fødsel og på denne tid (1018 eller 1019) bare 
i 20-årsalderen, var sendt 'avsted i et delikat diplomatisk ærend til 
Ragnvald jarl i Vestergotland for å undersøke om det var mulig igjen 
å få i stand forlik med sveakongen. Visene er blitt til under selve 
ferden som lausviser og er senere samlet under navnet A usllfarar
visur (navnet finnes i Fagrskinna) i motsetning til Pestrfararvisur) 
som blev til på En~landsferden noen år senere. 
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Når man vil bruke Sigvat som kulturhistorisk kilde er det viktig å 

fremheve et par trekk ved hans diktning som alle litteraturhistorikere 

er enige om. Han er enkel og likefrem i uttrykksmåten. "Sigvat talte 
ikke lett i ubunden stil, men skaldskap falt så lett for ham at han kvad 

rett frem av tungen som om han talte på vanlig'vis" sier Snorre (Olav den 

helliges saga kap. 160). Verset er hans naturlige uttrykksform, og ord

stillingen er oftest naturligere enn hos de fleste skalder, så meningen trer 

klart frem. Han bruker lite av kenningar. Den humoristiske islett er også 

et fremtredende drag i hans dikting, og kanskje sterkere i Austrfarar

visur enn noe annet sted. Hans humor karakteriserer FREDRIK P AASCHE 

slik: "De fleste av de mere fremragende skalde har humor, men der 
er ofte forbitrelse eller overmod bak de støiende ord, bak det leende 

ydre. Sigvats humor er varmere og enklere end de fleste andres. Han 
er gladere end Egil, harmløsere end Hallfred - der er mere solskin 

i ham end i de andre. "3 

Snorre lar Sigvat gjøre to reiser til Sverige, den første som Bjørn 
Stallares følgesvenn, og Snorre knytter til denne fire vers (9-12) fra 

Austrfararvisur, mens de andre henføres til den annen ferd. I alminde

lighet synes nu de fleste forskere å regne med at han bare har gjort 

en tur østover, og det er da også påfallende at i Snorres fortelling om 

Bjørns og Hjaltes ferd kommer oplysningen om at Sigvat også er tned 
som et innskudd (kap. 71) helt unødvendig for sammenhengen, og Sigvat 

tar ikke aktivt del i forhandlingene, han nevnes ikke en gang uten i dette 

ene kapitlet om reisen. Det eneste som faktisk kan tyde på at det 

dreier sig on1 to ferder, er det Sigvat sier om reisemåten. Igjen kan 

vi stille op som motsetninger et par strofer, henholdsvis 11 og 3 i den 

samlede utgaven av visene og hos Snorre henholdsvis i fortellingen 

mn første ferd sammen med Bjørn Stallare (kap. 71) og i annen ferd, 

(kap. 91) der han selv er lederen. 
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11 :Tor rinnr aptanskoeru 
allsvangr ggtur langar) 
vgll kna hofr, til hallar 
hgfunz litinn dag) slita / 
ni/ s pats blakkr of bekki 
berr mik Dgnum ferri, 
fakr laust drengsi diki 
( doegr mætask nu) fæti. 

3 Vasa fYst) es rannk rastir 
reior of skog fra Eioum 
(nzenn of veit, at mættunz 
mein i) tolf ok eina / 
hykka fot ann flekkum 
(fell sar a il hvara) 
hvast gengum po pingat 
pann dag) konnugs 1ngnnunz. 

I skumringen renner hesten 
sulten lange veier 
hoven tran1per vollen 
mot hallen, dagen er liten. 
Blakken over bekken 
bærer mig fjernt fra daner; 
nå natt og dag møtes; 
gampen snublet i grøften. 

Det var ikke søtt å trave 
tretten mil gjennem Eidskog 
vred jeg var, enhver kan 
vite jeg møtte uhell. 
Det fans ei fot uten blemmer 
på fyrstens menn den dagen, 
kvast vi la av gårde 
med gnagsår på begge føtter. 

(Anne Holtsmark) 

Likeså bunnforskjellig som grunntonen i versene er, like konkret 
trer ulikhetene frem i skildringen av reisemåten: på den ene side den 
slitne hesten mens rytteren enda har krefter i behold til å gripes av 
stemningen i dagen som helder, og på den annen den sårbente manns 
galgenhumoristiske utbrudd. Mon ikke denne forskjellen har slått den 
fine litteraturkjenner Snorre så sterkt at historikeren Snorre av den 
grunn har' ment at samlingen av lausviser måtte skrive sig fra to reiser, 
og at vi her har forklaringen på det litt umotiverte innskudd kap. 71. 
Det logiske i resonnementet er i så fall vel begrunnet, da det er lite 
trolig at Sigvat og hans følge skulde ha begynt ferden til fots og skaffet 
sig hester under veis dersom han bare har gjort den ene ferden. 

På den ferd hvor Sigvat er lederen starter de fra Borg, der kongen 
på den tid opholdt sig, og det næste vi hører om er farten i den 
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skrøpelige eika over åen på Eidskog. ERIK N OREEN tenker sig at 
"Sigvat har formodligen rest med båt uppfor Glommen och så gått 
till fots over den sto ra gdinsskogen mellan Norge och Varmland, Eda
skogen". 4 Spørsmålet· er i og for sig en uvesentlig detalj, og når vi 
nevner det er det fordi vrangforestillingen om norske elver som sam
ferdselsårer i gammel tid ikke sjelden gjør sig gjeldende. Men vi 
kan sikkert gå ut fra at så langt tilbake i tiden som norske vassdrag 
har hatt tilnærmelsesvis samme vannføring som nutidens, har langs
gående fjerntrafikk på elvene ikke forekommet i fredelig ferdsel i det 
sydlige Norge. Med de store innsjøene er det naturligvis anderledes. 
Hadde elvene i sagatiden og middelalderen i større utstrekning vært 
brukt til båttrafikk, vilde det ganske sikkert ha gjenspeilet sig i de 
gamle lovene på et eller annet vis. Og lovene gir da også detaljerte 
bestemmelser om overfart over elver, med andre ord om den tvers
gående ferdsel som ikke var til å komme forbi,5 men ikke om den 
langsgående. Riktignok er det så at vi i høimiddelalderen har 
eksempler på at de trakk større fartøier op langs elvene, ja til dels 
over land til de store innsjøene, men det tilhører krigshistorien og 
har ingen ting med daglig handel og vandel å gjøre. Dette gjelder 
alt sammen ferdselen ved sommerstid på de åpne vassdrag. På vinteren 
med snedekte myrer og sjøer og frosne elver i rolig leie blev billedet 
et helt annet. Da bød vassdragene sig som de naturlige ferdselsårer, 
og den tilsvarende forskjell mellem sommer- og vintervei er da også 
et tydelig trekk i vår gamle kulturgeografi, en forskjell som blir mer 
og mer markert jo lengre opover og innover i landet vi kommer. 

Il 

Takket være de store skibsfunnene fra Vestfold og Østfold har vi 
nå god kunnskap om skibsbygningskunsten i den tid som ligger 
100-150 år før Sigvats egen. Særlig er Gokstadfunnet viktig for oss 
i denne sammenheng. Gokstadskibet har gitt oss typen på selve 
vikingeskibet som med glans bestod prøven som langdistanse-seiler 
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på åpent hav ved MAGNUS ANDERSEN og hans kameraters berø1nn1elige 

ferd til Chicago-utstillingen i 1893 med "Viking", en tro kopi av 

Gokstadskibet, bygget ved Framnes i Sandefjord. Men Gokstadfunnet 

inneholdt også rester av 3 mindre båter, et stoff som ennu ikke er 

gjennemarbeidet, da disse restene i mange år lå forholdsvis upåaktet. 

Først for et par år siden blev den største av dem (pl. XIII, l) rekonstruert 

og satt sammen av ingeniør FR. JoHANNESSEN, mens rekonstruksjonen 
av de to andre bare foreligger på papiret. Disse båtene har som 

største lengde 9,75, 8,00 og 6,60 m.6 Efter hvad ingeniør Johannessen 
muntlig har meddelt mig er det nok enkelte variasjoner i detaljene, 

men i hovedtrekkene viser også de to minste båtene den samme 

type som den største. 

Den minste av Gokstadbåtene svarer med hensyn til lengden 

omtrent til hvad man i nutidens Vestfold vilde kalle en 20 fots 

snekke, og efter våre dagers begreper en meget stor robåt som man 

i de fleste tilfelle nok også vilde utstyre med seil eller motor. Den 
nuværende vestfoldsnekke er vanligvis en noe bredere, mere fullbygget 

båt enn det vidunder av eleganse som de slanke, men vel ranke 

mindre båtene i Gokstadfunnet viser. I hovedsaken er nok den nu

værende typen en videre utvikling av den gamle, men i det ytre er lik

heten ikke stor og det gjelder også mange konstruktive detaljer. 
Som lett håndterlig robåt er snekka langs hele sydostkysten 

erstattet av den kjøl-løse prammen med den tvert avskårne akterende, 
det halvelliptiske tverrsnitt og den traug-lignende baugen hvor bord

gangene fortil ikke løper sammen i noen egentlig stavn, men er festet 

til et tverrbrett som er tilnærmelsesvis likedannet med, men bare en 

miniatyrutgave av akterspeilets, slik at også bunnens bordganger forut 

tvinges godt op over vannflaten (pl. XIV, 1). Resultatet er en båt som er 

lett å manøvrere, den er uhyre var for ujevne åretak og en tilsvarende 

ypperlig øvelsesbåt for nybegynnere. Men det er lite sig i den, og i 

krapp motsjø stamper den stygt. I lukket skjærgård og langgrunt 

farvann er prammen eller pro mm en (i V estfolddialekt med lukket o) 
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en hendig og formålstjenlig farkost som forresten også tåler ad
skillig av vind og sjø, selv om dens gode egenskaper i maksvær 
under slike forhold raskt forvandles til et irritasjonsmoment for den som 
sitter ved årene. 

Ingen funn gir sikker kunnskap om når denne båttypen er kommet 
i bruk hos oss. All båtbygging som har bevart noe av de oprinnelige 
trekk kan føres tilbake til to grunntyper som i sitt ophav er distinkt 
forskjellige, selv om den senere utvikling kan vise lån fra begge 
kanter; det er skinnbåten, et ribbeverk (spanter) overtrukket med 
skinn, og stokkebåten, farkosten som er hulet ut av en eneste tre
stamme. At prammen i hovedsaken er stokkebåtens ætling er det 
ikke tvil om. I de innsjøfunn av stokkebåter som vi snart skal om
tale, finnes det enkelte som nokså direkte peker mot prammen. Når 
stokken før uthulningen hugges noe av på undersiden mot den ende 
som skal bli baugen, vil resultatet bli en båt som gir prammens 
prototyp - iallfall teoretisk sett (pl. XVI, 2); for de stokke båter av dette 
slag som vi kjenner er primitive og ikke svært gamle ferskvanns
farkoster som ikke har noen direkte tilknytning til Skagerakkystens 
pram. Det har sin interesse å undersøke om denne hører til de 
virkelig gamle båttyper langs norskekysten. I våre- dager er den blitt 
litt av en masseartikkel. Den er allemannsbåten som ikke bør være 
for dyr, og den blir ofte noe stedmoderlig behandlet både i materialvalg 
og håndverksmessig utførelse - og det slurves også stundom stygt 
i konstruksjonen, særlig gjelder det den svake, men meget viktige 
krumning av bunnen op mot akterspeilets underkant. Det hører til 
min nautiske barnelærdom fra guttedagene i Vestfolds skjærgård at 
når prammen ligger tom på vannet, skal akterspeilets underkant bare 
såvidt berøre eller gjerne ligge en tomme over vannflaten. Syndes 
det for grovt mot denne regel, suger båten altfor meget vann efter sig 
og blir tilsvarende tungrodd så snart den blir det minste akterlastet. 

Prammen hører hjemme på Øst- og Sørlandskysten. "Vestenfor 
Egersund sees den sjelden",7 sier C. F. DIRIKS om den i 1863, og i våre 
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dager strekker dens egentlige utbredelsesområde sig knapt nok så langt. 
"Fyr-Diriks" omtaler den ellers litt foraktelig og bringer da også som 
illustrasjon et utsøkt stygt eksemplar av arten; men allikevel har "den 
styggeste af alle vore Farkoster" som han sier, hatt en merkelig eks
pansiv evne. Diriks nevner at den alt den gang var brukt også i elver 
og innsjøer, og i kysttrafikken på Øst- og Sørlandet brukes den stadig 
som skibsbåt på fjorddampere og slepebåter. 

Knapt noen nordisk kyststrekning viser et så vekslende og mange
sidig båtmateriale som Båhuslen, ikke minst når det gjelder små robåter, 
som det er fremhevet i en udmerket avhandling av PHILIBERT HuMBLA.8 

Som bondebåter og dypt foraktet av den egentlige fiskerbefolkning er 
her like til for et par mannsaldre siden bevart flere meget primitive båt
typer, hvorav en, stokkeken, står den oprinnelige stokkebåt meget nær; 
det er en båt satt sammen av to uthulede stokker hvor den ene side er 
fjernet. Bredden kan økes ved å sette inn et ekstra bord eller to i 
bunnen og høiden ved et bord på sidene (pl. XIV, 2).9 En annen av disse 
båhuslenske båter, hogdalingen, kunde godt tenkes i sin videre utvikling 
å bli til pram eller eke som det heter der. 10 Men når prammen har 
gått sin seiersgang i Båhuslen, skyldes det ikke en indre utvikling av 
disse typer, men import og senere hjemlig omformning av den norske 
prammen, som nå helt har fortrengt de gamle primitive båtene, selv 
om det til gjengjeld er skapt lokale varianter av prammen. 

Humbla finner det imidlertid trolig at prammen heller ikke i Norge 
oprinnelig er en hjemlig type. Han fester opmerksomheten ved at 
pramn1en finnes på Jyllands vestkyst, men ikke på dens østkyst, videre 
at den i Holland ikke bare optrer som robåt, men også i større format 
rigget med seil og brukt som fiskerbåt (pl. XV, 1). Han nevner også at 
prammens utbredelse stort sett faller sammen med jollens i det sydlige 
Nordsjøområde. 11 Og til dette kommer enkelte rent tekniske trekk 

I 1930 blev i nærheten av Utrecht utgravet et merkelig fartøi som 
nå opbevares i Centraal Museum i Utrecht (avb. pl. XV, 2). Det antas å 
stamme fra de første århundrer e. Kr. 12 Det er en ganske stor båt, 
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Fig. l. Snitt av Utrecht-båten. 

14 m lang, med betydelig lasteevne og fortrinlig skikket til ferd i de 
langgrunne nederlandske farvann. På dette fartøi er baug og akterende 
likedannet, med lange overheng. Men ellers ligner jo formen påfallende 
Skagerak-kystens pram og likeså den store hollandske fiskerbåten pl. XV, l, 
som altså åpenbart bygger på en utgammel lokal tradisjon. Av de 
mange interessante tekniske detaljer skal vi bare feste oss ved en 
enkelt. Sett utenfra viser båten almindelige klinkbygde, om enn svært 
brede bordganger. Men som snittet fig. l viser, er bunnen bygget over 
en innvendig kjerne av en buet planke, emnet til av en eneste svær 
stamme som tydelig peker mot stokkebåten som typens ophav. 

Når pramn1en har fått innpas på norskekysten vet vi ikke, men 
dersom Humbla har rett i at den ikke er så svært gammel i Norge, 
er det vel nokså sannsynlig at det er hollenderfarten i det 16. og 
17. århundre som har bragt den hit. I norsk arkeologisk materiale 
finner vi ingen bevislig sikre spor efter prammen. Dette er naturligvis 
ikke avgjørende, og det kan av flere grunner være nyttig å se litt på 
de mindre båtgraver fra vikingetiden. 

Ved siden av de store skibsfunn har vi fra Norges vikingetid en 
anselig rekke graver med mindre båter, men noe tilnærmelsesvis nøi
aktig tall er det vanskelig å angi. I forbindelse med behandlingen av 
Osebergskibet har HAAKON SHETELIG gitt en fortegnelse over norske 
skibs- og båtgraver fra vikingetiden. 13 Listen er på ikke mindre enn 

59 



552 nummer, idet alle funn som inneholder klinknagler og som derfor 
på noen måte kan tenkes å stamme fra båter er tatt med. Tallet er 
sikkert altfor høit, og i mange tilfelle gjør da også Shetelig selv under 
gjennemgåelsen opmerksom på at det neppe kan være tale om båt
graver. Men også blandt de funn som Shetelig opfatter som båtgraver, 
er det mange hvor man av rent geografiske grunner må stille sig tvilende. 14 

Men det blir allikevel mere enn nok igjen til å vise at båtbegravelser 
var meget utbredt langs kysten i Norge og særlig almindelige i de 
strøk hvor de store skibsfunn ligger. 

En annen sak er at bare et forsvinnende mindretall av disse gravene 
gir noen kunnskap om båttypene. Treverket er alltid sporløst forsvunnet 
og bare en fagmessig undersøkelse med optegning av naglenes plass 
og forsiktig gravning, så båtens konturer tegner sig mot den faste bunn, 
kan i slike tilfelle fortelle om fartøiets form. 

Av betydning for de spørsmål som vi her søker å få tak på er 
noen funn fra parken Lille Gullkronen på Jarlsberg Hovedgård i Sem 
pgd., Vestfold. Her er et gravfelt på 20 hauger, hvorav 16 blev utgravet 
av A. W. BRØGGER og SIGURD GRIEG i 1917-18, og ikke mindre enn 
fem av dem inneholdt båtgraver. 15 Lengden på disse båtene hvor alt 
treverk var forsvunnet var 7 m (haug 7), 5,5-6 m (haug 14), 5,2 m 
(haug 17), ca. 5 m (haug 16) og 3,5 m (haug 8). De fire største kan 
efter naglenes plass og avtrykket efter båten i den faste bunn under 
haugen sikkert bestemmes som snekker, og særlig den største av dem 
(pl. XIII, 2), hvor konturene trådte tydelig frem i auren, vise1· den samme 
smale, skarpe form som Gokstadbåtene. Sammenstillingen på pl. XIII 
taler vel her sitt tydelige sprog som ikke er til å ta feil av. De tre andre 
synes også i hovedsaken å vise samme typen, og det samme gjelder 
nok også den ca. 4,8 m lange båten som det blev funnet nagler av 
i nokså regelmessige rekker i haug 162 a på den store gravplassen på 
Store Dal i Skjeberg, Østfold.'6 Avskygningene, og for den saks skyld 
også de konstruktive hovedtrekk kan vi ikke bedømme ved slike funn, 
men selve grunntypen synes ved Store-Dal og de fire Gullkrone-båtene 
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å være den samme som 

Gokstadbåtenes, slanke far

koster, relativt dyptgående 

for størrelsen med spisse 

stavner, forholdsvis lite 
bunnflak og største bredde 

midtskibs. 
Den femte og minste 

båten, fra haug 8 i Lille 
Gullkronen må ha vært 

av en annen type, men 

flere sammenstøtende for

hold gjør at det er vanske

ligere å få tak på formen 

enn ved snekkene. For det 

første foregikk utgravnin

gen under uheldige vær

forhold, og det fantes ikke 

noe avtrykk av båten i jor

den. Dette skyldtes dels 

at farkosten bare var gravet 

et stykke ned i bunnen i 

haugen, dels at det ikke i 
lerbunnen var noe tyde

lig skille mellem lysere 

og mørkere jord, slik 

som tilfellet hadde vært 
i haug 7.17 Noe skikke

lig profil kunde derfor 

ikke tegnes op, og det 

eneste vi har å holde 

oss til er plantegningen 
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fig. 2. Vi fester oss her først ved den tvert avskårne akterende, 
og da haugen var urørt, skyldes det ikke tidligere gravning, men 
må ligge i selve båttypen. Man legger også merke til at naglerekken 
melletn de to øverste omfar på styrbord side akterover ligger praktisk 
talt rettlinjet, men det kan skyldes glidning efter som treverket råtnet 
og haugen sank sammen. I hvert fall: noen snekke har dette ikke 
vært, men stort utover dette negative resultat når vi ikke. Skal vi 
dømme ut fra de nuværende lokale båttyper blir det to muligheter, 
pram eller flatbånning, det vil si en båt med loddrett stavn, tverr 
akterende, flat bunn og rettvinklet overgang mellem denne og sidene. 
Sammenhengende spant fra reling til reling utelukker sig selv ved 
en slik type og i stedet kommer i regelen korte knær mellem bunn og 
sider og ellers tven·bretter. Den kan ellers bygges på mange slags 
vis, da den både i bygging og bruk er en utpreget hjemmebåt. Hvilken 
av disse to typer båten fra haug 8 representerer, lar sig ikke avgjøre. 
Funnet åpner en mulighet for at prammen i Vestfold er en meget 
gammel lokal form, men heller ikke mere. 

Det materiale som er stilt sammen her viser at de nuværende 
lokale typer av småbåter omkring Oslofjordens munning ikke i de
taljene har holdt fast ved noe av det som kjennetegner vikingetidens 
båtbyggerkunst. 

På Vestlandet er det anderledes. Først et par mere generelle 
trekk: På Øst- og Sørlandskysten har tollegangen med huller til de 
2 tollepinner forlengst fortrengt de gamle keipene med hamleband. 
På Vestlandet har derimot keipene holdt sig til våre dager. Vestpå 
har selv små båter som færinger beholdt biten under en av toftene, 
mens snekker og sjekter på Skagerakkysten bare har spant, og dessuten 
knær til feste for toftene, særlig rotoften. 

To heldige funn av fagmessig undersøkte båtgraver har vist at 
småbåtene i Sogn og Nordfjord seiglivet har holdt fast ved vikinge
tidens typer. Berømt er GABRIEL GusTAFSONS utgravning på Ytre 
Hauge i Gloppen, Nordfjord, fordi man her for første gang med 
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absolut sikkerhet kunde bestemme typen på en båt som det ikke var 
flisa igjen av. Gustafson sier: "Alt træ var forsvundet, n1en naglerne 
laa paa sin plads, og den fremkomne udhulning var altsaa et slags 
afstøbning af baaden. At afstøbningen var nøiagtig, viste sig, da jeg 
tilkaldte en baadbygger, der øieblikkelig forklarede at det ha vde været 
"en Nordfjordbygget liden femkeiping", altsaa en ti-æring af samme 
konstruktion, som endnu den dag i dag bygges i Nordfjord. Derved 
kunde det ogsaa med sikkerhed bestemmes, hvor forstavnen var, da 
denne hos Nordfjordbaadene er bredere end agterenden, altsaa her 
den sydøstre ende. Ved baadbyggerens hjælp kunde ligeledes pladsene 
for baadens seks "band" bestemmes, hvorefter snart de større nagler 
fandtes, som havde tilhørt disse. Mandens forbauselse, da han fandt 
denne merkelige lighed mellem nyt og gammelt kom jeg snart selv til 
at dele. Jeg fik nemlig i et nøst fat paa en "liden femkeiping", og 
fandt, at dens form stemte nøie overens med den nys udgravne. Til
fældigvis stemte endogsaa dette eksemplars længde paa centimeteren (!) 
overens med afstanden mellem de yderste nagler i vikingebaadens 
stavne." 18 Lengden var 8,5 m og største bredde ca. 1,8 m. Den eneste 
merkbare forskjell mellem gammelt og nytt er j dette tilfelle, som 
BERNHARD FÆRØYVIK har gjort opmerksom på, at Gustafsons båt 
har hatt 5 omfar (bordganger), mens de nuværende femkeipingene 
bare har 4.'9 

Sognebåten smn vi møter den i våre dager har også tatt i arv de 
hovedtrekk som var utkrystallisert i vikingetiden. På gården Brekke i 
Ortnevik, Lavik pgd., undersøkte JoHS. BøE en båt-gravhaug; det rike 
våbenutstyret gir sikker datering til det 10. århundre. Gropen som 
båten var satt ned i, var ikke laget så omhyggelig efter båtens form 
som ved graven fra Gloppen, og naglene var følgelig presset ut av 
sitt oprinnelige leie, så bordgangene ikke trådte ordentlig frem. Men 
langs styrbord side kunde båtens kontur sikkert bestemmes. Resultatet 
av undersøkelsen opsummerer Bøe slik: "Den båttype som foreligger, 
er da i virkeligheten meget karakteristisk, et meget bredt forrum, jevnt 
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avsmalnende akterdel og en usedvanlig skarp opbøiet stevn. Det er 
helt igjennem den typiske sognebåt, slik som den ennu bygges og 
brukes i fjorden, en båttype som nok er noget tung på årene, men 
som egner sig særlig til seilas på denne fjorden med dens hyppige 
og farlige kastevinder og krappe sjø, og som dessuten er særlig egnet 
til å føre varer som tar stor plass, som høi og lignende." 20 

Bernhard Færøyvik kommer ved å sammenligne utgravningsplanen 
med opmålingstegninger av nuværende sognebåter til det resultat at 
Brekkebåten har vært 5,25 m lang, 1,5 m bred og 0,50 m dyp, 
hvortil kommer kjølbredden 10 cm, og han tilføier at "båten er av 
same skapet som ein av dei breidaste og støaste færingane dei no 
hev i Sogn. Den vanlege typen er noko smalare og meir lettrodd." 21 

Av de mange båttyper, oselver, sognebåt, sunnfjordbåt, nordfjordbåt, 
nordlandsbåt osv. som vi finner langs Norskehavs-kysten, kan altså de 
to føre sine aner direkte tilbake til vikingetiden. Når de andre typene 
har utspesialisert sig er foreløbig et åpent spørsmål. De to nordnorske 
båtfunnene som nylig er publisert av GuTORM GJESSING viser ingen 
direkte tilknytning til den senere nordlandsbåt, men særskilte forhold 
spiller her inn. Den ene av dem, Bårsetbåten fra Nord-Kvaløy i Troms, 
er efter Gjessings undersøkelse trolig fra merovingertiden, og kanskje 
snarest fra 700-årene,22 og altså eldre enn den siste meget avgjørende 
fase i oldtidens norske båtbyggingshistorie. Den andre båten, fra 
Øksnes i Nordland, er sikkert datert til vikingetid, men det er for lite 
bevart av den til at en kan rekonstruere typen og den viser dessuten 
i de rester som er i behold flere axkaiske trekk. 23 

På Skagexakkysten ser vi da at det har foregått store forandringer 
både i båttypene og enkelte detaljer, og sæxlig trer det tydelig frem 
omkdng Oslofjoxdens munning, der vi på begge sider av fjorden har 
arkeologisk tilfang som setter saken i relieff. I en sum blir resultatet 
av vår lille oversikt dette, at vi langs kysten i hvert fall i grove riss 
kan tegne noe av xobåtens historie gjennem 1000 år- vestpå også 
glimtvis med kraftige stenk av lokalkoloritt med utgammel tradisjon. 
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Med vår kunnskap om innlands bygdenes ferskvannsbåter er det smått 
stell, og det er ikke så rart. For folk langs vår lange kyst er båten, 
stor eller liten et livsbehov- for innlandsfolk er den også nyttig, men 
kommer likevel langt ut i leksen over det som er uomgjengelig nødvendig. 
Og fremfor alt: selv der hvor ferskvannsfisket er et viktig erhverv 
hvis betydning i gammel tid vi neppe ennu er helt klar over, stiller 
forholdene ikke de samme krav til båtbyggerkunsten som havet og 
skjærgården gjør. Det er derfor nokså rimelig at norsk etnologisk 
forskning, som har så mange forsømte opgaver som det haster med å 
ta op, stort sett har latt ferskvannsfarkostene seile sin egen sjø. 

Med et undtak eller to har vi fra innlandsbygdene ingen funn av 
båter eller båtdeler fra oldtiden, men til gjengjeld har daglig bruk somme 
steder holdt liv i den enkle, usammensatte stokkebåten helt til for noen 
desennier siden. Selve båttypen hører jo til den oprinneligste og eldste, 
og finner man slike stokkebåter dypt i en myr vil man kunne regne med 
å stå overfor et meget gammelt funn. Men av slike har vi fra Norge 
visstnok bare to, som begge er gått tapt og dessverre nted meget mangel
fulle oplysninger. I 1911 blev i en røis i Ullermyren i Løten, Hedmark, 
funnet 2 arbeidsøkser med bevarte treskaft, hanken til et trekar, aldeles 
av form som hanken til et øsekar, et hornformet tilskåret trestykke og 
et par jernstykker. Disse saker blev innsendt til Universitetets Old
saksamling24. "Et stort stykke av en uthulet træstamme syntes at 
kunne ha tjent som en slags baat",25 men dette blev dessverre ikke 
innsendt. Det er sagt at røisen lå i et par meters dybde i myren. 
SIGWART PETERSEN, som foretok en befaring av stedet skal ifølge et avis
referat ha ment at båtrestene var yngre enn funnet ellers 26, men det 
er i de sparsomme funnoplysninger ikke noe som tyder på at det ikke 
er et samlet funn, og det er i den forbindelse viktig å understreke at 
også økseskaftene var bevart. Når disse har holdt sig, er det ingen 
ting i veien for at båten kan være jevngammel med funnet ellers. Økse
bladene gir sikker datering til merovingertid, og det er rimeligst å opfatte 
hele funnet som et depot- eller offerfunn fra dette tidsrum. 
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Et annet funn der forholdene også kan tyde på høi alder, stammer 
fra Sør-Fron i Gudbrandsdalen. Under arbeidet med et brokar til Hundorp 
bro blev her i 1923 funnet en stokkebåt som lå 1,4 m dypt under sandlaget 
på bunnen av Lågen27. 

De stokkebåter som ellers kjennes fra Norge er visstnok alle hvor 
oplysninger foreligger, funnet ved lav vannstand på (ikke under) bunnen 
av elver og vann. Spredte funn av denne art kommer ofte for dagen 
fra ulike kanter av landet, og særlig er de vanlige i Finnskogene, mellem 
Glomma og riksgrensen fra Vinger til Elverum. På pl. XVI er avbildet 
to eksempler, en av den vanlige slanke typen fra Silkossjøen på grensen 
mellem Våler og Elverum, og en bredere, mere pram-lignende fra 
Bæreia i Vinger. Begge opbevares nu i Glomdalsmuseet, Elverum. 
En oversikt over de funn som inntil1931 var kommet inn til museene, 
er gitt av RoLF FALCK-Muus.28 Han gjør med rette opmerksom på at 
folk ofte gjør sig nokså overdrevne forestillinger om alderen av disse 
stokkebåtene, men han klarer ikke helt å frigjøre sig selv fra disse 
forestillinger. På grunnlag av likheten mellem norske funn og SvEN 
LoNBORGS beskrivelse og tegning av de svenske skogfinners stokkebåter 
mener Falck-Muus at de norske fra Finnskogene kan dateres til1600-
eller 1700-tallet. Men en rent typologisk analogi har ved et så utpreget 
relikt-materiale som dette ingen som helst verdi for den absolutte 
datering. Når Falck-Muus antar at de stokkebåter som har vært i 
bruk helt ned mot våre dager "vel da har hat en god levetid bak 
sig",29 kan dette kanskje være riktig nok i enkelte tilfelle, men at 
det ikke behøver å være så har vi eksempler på både fra Solør og 
Trøndelag. 

Under en tur i Solørtraktene 1929 gjorde jeg meget snart den 
erfaring at det må ligge utrolig mange av disse stokkebåtene innover 
i skogsvannene, ikke bare innpå Finnskogene i egentlig forstand, men 
også i vann som ikke ligger langt fra bygdene omkring Glomma. 
Kommer en i prat med folk kan de snart fortelle at de har sett en 
eike, som de ennu kalles der, på bunnen av både dette og hint vann. 
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I Fjellsjøen i Brandval, et vann som er ca. 1,5 km langt og en snau 
kilometer bredt på det bredeste, så jeg selv foruten rester av to eiker 
som var tatt på land to andre som lå på grunt vann, og når sjøen lå 
speilblank kunde en også se to til som lå dypere. - En mils vei inn 
på skauen i Vinger ligger like ved hverandre de to små vannene Grøn
sjøen og Skarillen. En kone på Finholt som den gang kunde være 
omkring de 60, fortalte at hennes far hadde drevet fiske i Skarillen 
med en eike som han hadde laget selv; den var 4-5 m lang, blev rodd 
med to årer og hadde en løs fjel til tofte. Den bar knapt tner enn en 
mann og var svært rank, enda den var avstivet med "venger" (utliggere), 
og en gang da han satte garn fra den og den kantret, var det på nære 
nippet at det var gått galt. Hennes 34-årige sønn fortalte også at 
bestefaren når han fisket i Grønsjøen oprinnelig bare hadde brukt en 
tømmerflåte, men at han senere laget sig en eike som han med øks 
hulet ut av en furustamme. Utliggerne var bord, en 8-10 tommer 
fra relingen og festet med påspikrede klamper. Det stolte fartøi endte 
som grisetro. 

Det er imidlertid ikke bare på Finnskogene at eikene har vært i 
bruk helt ned mot våre dager, men så forsvinner for en mannsalder 
eller to siden. Av de tre stokkebåter som opbevares i Trondheims 
Museum er den ene fra Surnadal på Nordmøre, hvor den slags båter 
kalles pram er; den er funnet i et vann på samme måte som de øst
landske.30 De to andre, som begge er fra Orklas dalføre, har derimot 
været i bruk like til de blev museumsgjenstander. Karakteristisk er 
den begrunnelse som KARL RYGH i 1883 ga for erhvervelsen av en 
"øykje" fra Meldalen: "Dette slags baade, som indtil den senere tid 
har vært i brug i enkelte dale, er nu ifærd med ganske at forsvinde. 
Det synes derfor ønskeligt at bevare et exemplar af dem, og ved 
velvillig bistand af forskjellige har det lykkedes at erhverve et fra 
Meldalen." 31 At denne "øykje" som det heter i dialekten i Orklas 
dalføre,32 hadde vært i bruk i lang tid fremgår av at den er lappet med 
bord ved jernbeslag. Målene er 6,3 m lang, hvortil kommer en 25 cm 

67 



lang "stevn", 70 cm bred akter, 32 cm innvendig dybde og avtar jevnt 
i bredde og dybde mot baugen.33 

Den andre øykja fra Orklas dalføre er fra Rennebu. Den er 5,45 m lang, 
bredden akter og over det meste av skroget 76 cm utvendig målt, dybden 
akter 35 cm. Akter er den reparert med et trestykke som er satt inn og 
fastklinket med jernbeslag, likeså er for en stor del lagt ny bunn inn~ 
vendig, og også sidene er på flere steder reparert med innsatte stykker 
og styrket med jernbeslag. Den blev erhvervet i 1912, og i katalog
beskrivelsen står til slutt disse interessante oplysninger: 34 "Den skal 
være arbeidet paa Jorli i Rennebu for ca. 80 aar siden av et træ (furu) 
hugget i Rigstads skog i Meldalen, hvorpaa den senere gik over til den 
nuværende eier, en husmand ~nder Reitan i Rennebu, og har der været i 
bruk indtil nu" (d. v. s. 1912). Omkring århundreskiftet blev TH. PETERSEN 

ferget over elven i Meldalen i en båt som vel var bygget av bord, men 
hadde stokkebåtens form. Den var så rank at han måtte stå på kne. 

Når stokkebåten her og . der har holdt sig i bruk like til for få 
desennier siden, gir det et varsel om at vi i innlandsbygdene jevnt 
over må vente å finne langt mere ufullkon1ne båttyper enn ved kysten; 
og det slår også til. Enhver som er opvokset ved sjøen og setter sig 
ved årene i en innlandsbåt får straks fornemmelsen av noe uvant og 
usikkert. Han føler sig rent ut sagt temmelig klosset, selv om han på 
forhånd tror sig nokså båtvant, og er sterkt fristet til å omsette Sigvats 
"taki lzlægiskip haug·a lzerr" i mere tidsmessige kraftuttrykk, særlig 
hvis han kommer ut i litt hardt vær. Selv minnes jeg levende en 
overfart over et fjellvann for et par år siden i eikjuka1fa npkkurum 
med grønn, krapp hvittoppet sjø omkring, raskt stigende bånnvann inna
bords og råtne tollepinner - og med bitter lengsel efter hardanger
færingen som lå i vinteroplag i naustet et par kilometer borte. Situa
sjonen var i virkeligheten ganske ufarlig, og båtens eier tok det hele 
som en dagligdags ting. 

I kystboemes forakt for innlandsbåten kan det også komme inn en 
liten snev av uberettiget arroganse. I en typisk elvebåt vil han f. eks. 
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stundom synes at tollegang ene er forkjert · p lasert, for nær ro toften så 

det hindrer de lange tak. Men de korte åretak er over elven det 

rasjonelle fordi de lange som ~ir siget i båten, allikevel vil drepes av 

strømhvirvlene, så avdriften blir for stor selv om man holder godt op 

mot strømmen. Det er nok mulig at man ved en undersøkelse kunne 

skille ut lokale funksjonelt pregede båttyper også i innlandet. En annen 

sak er at det mange steder er i siste liten - kanskje alt for sent å 

gjøre det, for det er ikke til å ta feil av at moderne kommunikasjoner 

har ført til import av og dermed også påvirkning fra skjærgårdsbåter. 

Det er også påtagelig hvordan man i ett og samme vann kan se en 

nokså selsom samling av høist forskjellige båttyper. Det henger blandt 
annet samn1en med at i innlandsbygdene lager hver og en mere på 

slump sin egen båt, det er som rimelig kan være aldri den slektstradisjon 

i båtbyggingen som en ofte møter ved kysten. Men også ved inn

sjøer vil man iaktta at kravene kan fremkalle en bestemt båttype. Jeg 

nevner som tnotsetninger to eksempler fra fjellvann der jeg tilfeldigvis 
er kommet til å opholde mig noen uker: I det forholdsvis lille Utrø

vatnet (Støgufjorden) på Filefjell, hvor fisket vesentlig drives til husbruk, 
er båtene av ymse slag. I den halvannen mil lange Sølensjøen i Ren

dalsfjellet drives derimot fra Fiskevollen hver høst fra utgamle tider 

et utpreget erhvervsfiske for salg, særlig til Hedmarksbygdene, og her 

er det ikke umulig at en undersøkelse vilde kunne konstatere en mere 

lokalpreget type. Sikkert er det iallfall at båtene her (spisse stavner, 

forholdsvis skarpe og dyptgående) vaker de krappe innsjøbølgene aldeles 

udmerket. 35 

Vi har bare et eneste oldtidsfunn som tilsynelatende kan fortelle 

noe om når man i innlandsbygdene begynte å bygge båter med spant 

og bordganger. I 1904 blev på Hemsing i Vang, Valdres, under grøfte

graving funnet et båtspant (avb. av Haakon Shetelig i Osebergfundet I, 

s. 363, fig. 163). Det lå 2 m dypt i en myr som lå langt fra noe vann,36 

så det er sannsynlig at det dreier sig om en forsettlig nedlegning av 
en båt eller deler av. en båt og at det ikke er et vasstrukket fartøi 
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som er blitt liggende i vannet og senere er overvokset med torv. Spantet 
har en bredde av 1,055 tn, mens dybden er 35 cm, det ligner meget 
spantene i K valsundskibet og er efter Haakon Sheteligs mening betydelig 
eldre enn vikingetiden 37. 

Kulturgeografiske forhold gjør imidlertid at dette funnet har svært 
liten beviskraft i spørsmålet om båtbyggingens alder i innlandsbygdene. 
I det arkeologiske materiale fra V ang, som er den øverste og vestligste 
bygden i V aldres, er de vestlige innslag sterkt fremtredende. Det store 
landnåm som synes å ha foregått i Valdres i yngre rmnertid, er efter 
gravskikken å dømme i bygdene så langt op som til og n1ed Vestre 
Slidre kommet østfra; også Vang er delvis berørt av det. Men på 
overgangen mellem romer- og folkevandringstid får vi i V ang en liten 
men markert islett av skjelettgraver, til dels i velbyggede stenkister helt 
av den vestlandske type. Mere kjent i hovedtrekkene, skjønt ikke 
gjennemarbeidet i enkelthetene er det at så mange av de østlandske 
dalfører i merovingertiden viser samme gravskikk som Vestlandets 
med utstyr av våben, særlig de eneggede sverd og arbeidsredskaper, 
og av den slags graver finnes det flere i Vang enn i noen annen 
fjellbygd. 

Det er ingen uoverkommelig sak også under jernalderens samferdsels
forhold å fralde en båt fra Lærdal over fjellet til Valdres. Med de 
livlige forbindelser vestover som preger jernalderen i Vang, kan spantet 
fra Hemsing godt tenkes å skrive sig fra en båt som var ført over 
fra Sogn, eller den kan være bygget av en innflyttet sogning. - En 
helt moderne parallell er her av interesse. I Steinbusjøen, som i luftlinje 
ligger 3-4 km øst for Tyin, men skilt fra denne ved en lavere fjellrekke, 
går det svær, fin aure, efterkommere av yngel som for noen år siden 
blev satt i vannet der. Fiskeretten- og fjellet omkring- tilhører et 
par gårder i Øie i Vang, og de som driver fisket der bruker ikke noen 
hjemmegjort båt, men en kraftig sognefæring. I våre dager går en slik 
transport nokså lett på bilveien så langt som til Tyin, men derfra er 
båten på vinterføre kjørt på slede over fjellet til Steinbusjøen. 
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Gravfunnene gir heller ingen positiv kunnskap om når man i inn
landsbygdene gikk over til å bruke båter med sydde eller klinkede 
bordganger ved siden av stokkebåtene. I Haakon Sheteligs ovenfor 
nevnte fortegnelse over vikingetidsfunn som inneholder klinknagler,38 
er det også ca. 20 eksempler fra Østlandets innlandsbygder; men ingen 
av dem gir det minste begrep om hvad slags båt det eventuelt kan ha 
vært, og ved de aller fleste kan det nok reises berettiget tvil om klink
naglene i det hele skriver sig fra båter. 

Vi har altså arkeologisk sett ytterst få holdepunkter for innlands
båtens eldre historie. De mange primitive drag som nyere etnologisk 
materiale viser, først og fremst stokkebåtens seige livskraft, kunde 
kanskje tyde på at overgangen fra stokkebåt til båt med sydde eller 
naglede omfar har foregått i temmelig sen tid. Men en slik tolkning 
er nok ikke berettiget - blandt annet roper de primitive bondebåtene 
på Båhuslenskysten et kraftig varsko. Det filologiske stoffet tyder 
også på en viss spesialisering av innlandsfarkoster i sagatid og middel
alder. På større innsjøer har man sikkert brukt byggede båter, 
mens stokkebåten den gang som senere har vært i bruk i elver og 
tnindre vann. Også ut fra et rent generelt resonnement vil det være 
ganske uholdbart å tenke sig at ferskvannsbåtene i lengre tid skulde 
være helt upåvirket av utviklingen ved kysten - dertil var sam
kvemmet for regelmessig, selv om forskjellen i hele kulturpreget var 
stor i oldtiden som senere. Men en sak er klar: når forskjellen mellem 
saltvanns- og ferskvannsbåter i nyeste tid trer så skarpt frem, så har 
den ikke vært mindre i sagatiden. 

Ill 

Vi vender tilbake til utgangspunktet, strofe 2 i Sigvat Skalds 
austerferdsviser, for å få svar på spørsmålet hvorfor han, den båtvante 
islending gjør slikt vesen av overfarten på åen. Er flommen strid og 
båten skrøpelig kan en slik fart være farlig nok, det er ikke det, og 
Sigvat sier jo også rett ut at det gikk på livet løs (letk hætt til). 
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Men det er vel et spørsmål om utbruddet bør tas så altfor bok
stavelig, om det ikke her heller blander sig et lite stenk av selvironi 
i hans stillferdige humor, for det lyser ellers ut av hver linje at det 
er ikke så meget faremomentet men den elendige fillebåten som får 
sjømannsinstinktene til å reagere hos ham som så ofte gledet sig 
"i uværet på fjorden når stiv kuling strammet seilet". Det som ligger 
bakom er den dype kvalitetsforskjell mellem kyst- og fjordbåter på 
den ene og innsjø- og elvebåter på den annen side - ulikheter vi 
i det foregående har søkt å belyse ved små streiftog i den norske 
robåts historie. 

Det har sin interesse å stille sammen de forskjellige uttrykk for 
båt som Sigvat bruker i denne strofen. Det er batr) far) karfi) sam
mensetningen hlægiskip og kenningen hums hrutr. Av disse er batr 
og far rent almene betegnelser, sammensetningen hlægiskip, det latter
lige skib (sml. løyen, løgje i vestnorske dialekter) er nok laget for 
anledningen, og den nedsettende kenning hums hrutr = havets vær 
(bukk) har sitt motstykke i hafs hestr hos Eigil Skallagrimson. Av 
uttrykk med mere presis betydning bruker Sigvat bare karfi) son1 
kunde variere sterkt i størrelse, det ser man av mannskapets antall 
når dette er nevnt.39 Karvene var i forhold til langskibene små og 
lette farkoster. Om konstruksjonen vet vi ikke noe, men som H.T. FALK 
gjør opmerksom på, synes de å ha vært noe ranke, siden karfafotinn 
brukes som uttrykk for å ha tatt sig en tår over tørsten. 40 Det var 
også karvene som i høimiddelalderen stundom blev trukket op langs 
elvene og til dels over land til innsjøene; men typiske ferskvanns
båter var de ikke på noen måte, tvert imot. Det er derfor nokså 
påfallende at Sigvat bruker karfi i denne forbindelse, og enda under
ligere er det at han i det hele ikke bruker eikja) som vilde være det 
eneste naturlige i en situasjon som denne; Forklaringen tør vel være 
den at Sigvat, den unge islending og sjøfarer, var så ukjent med inn
landsforhold at eikja ikke gikk naturlig inn i hans ordforråd og sprog
bruk. Derfor har den lærde Snorre i prosainnledningen laget den 
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visstnok helt enestående sammensetning eifdukarfi, likesom for på 
Sigvats vegne halvt undskyldende å forklare at det selvfølgelig ikke 

var tale om noen karfi i vanlig forstand. 
Når vi minnes hvor seigt stokkebåten har holdt sig ikke 1ninst i 

de trakter der ferden foregikk, er det nokså trolig at det var en slik 

Sigvat satte over åen i og som fikk ham til, med sjømannens bunn

løse forakt for elvebåten, å utbryte: taki hlægiskip hauga herr. 

NOTER 
l Originalteksten lyder i FINNUR J 6NSSONS utgave: SirJan fara ]Jeir azl8tr til Eir!a 

ok fengu ilt far JPfir ana, eikjukarfa ngkkurn, ok komisk naifuliga yfir ana. 
2 I den samlede utgave av Austrfararvisur hos FINNUR J 6NSSON: Den norsk-islandske 
SI,jaldedigtning B, 1. bind s. 220 ff., er det først citerte vers (Letk til EirJs o .. s. v.) 
nr. 2, de to her nevnte henholdsvis 9-10. 3 FREDRIK PAASCHE: Sigvat Tordssøn. 
Et skaldeportræt. Edda b. VIII. Kristiania 1917. 4 ERIK NoREEN: Den norsk
islandslm poesien. Stockholm 1926, s. 228. 5 Jfr. SVERRE STEEN: Ferd og fest. 
Oslo 1929, s. 197. 6 FR. JoHANNESSEN: Båtene fra Gokstadsldbet. Viking, b. IV. 
Oslo 1940, s. 125. 7 C. F. DIRIKS: Om de forskjellige slags baade i Norge. Folke-
vennen 1863, s. 312, flg. l. 8 PmLIBERT HuMBLA: Några roddbåtstyper i Bohuslan. 
Goteborgs och Bohuslans Fornminnesforenings Tidshift 1932-1933, s. 1, ff. 9 l. c. 
s. 3. Jfr. VALDEMAR HANESON och KARL RENCKE: Bohusflsket. Goteborg 1923, s. 261, 
flg. 188-189. JO HuMBLA: l. c. s. 8, flg. 4. Il l. c. s. 19 f. - SvERRE BERG SMITH: 
Skibsbyggeriet. Den norske Sjøfarts historie B. Ill l. Oslo 1927, s. 265 går også ut 
fra at prammen er av utenlandsk oprinnelse. 12 P. H. VAN WIJK: Bescbouwingen 
over het utrechtsche Schip. Jaarboekje van Oud-Utrecht 1933, s. 28 ff. 13 HAAKON 
SHETELIG: Graven. Osebergfundet bind I. Kristiania 1917, s. 251 ff. 14 Det gjelder 
hlandt annet funnene fra Østlandets innlandsbygder. Som typisk eksempel nevnes 
listens nr. 47, Fonbel,k, Ullensaker, Akershus. I denne del av Romerike finnes ikke 
andre vann enn bekker, åer og små "grytehol", der det i vikingetiden sikkert ikke 
var andre farkoster enn primitive stokkebåter. 15 SIGURD GRIEG: Gravpladsene 
i Lille Guldkronen og på Berg. Oldtiden X, s. 1 ff. 16 jAN PETERSEN: Gravpladsen 
fra Store Dal i Skjeberg. Norske Oldfund I, Kristiania 1916, s. 52, plan av båten 
på pl. XIX 1. 17 GRIEG: l. c. s. 14. 18 GABRIEL GusTAFSON: En baadgrav fra 
vikingetiden. Bergens Museums Aarbog 1890, nr. 8, s. 9. 19 BERNHARD FÆRØYVIK: 
Fiskarsoga for Sogn og Fjordane I. Bergen 1939, s. 23. 20 Jons. BøE: Små med-
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delelser fra Bergensdistriktet II. Bergens Museums Arbok 1930, Hist.-antikv. rekke 
nr. 5, s. 22. 21 BERNHARD FÆRØYVIK: l. c. s. 34. 22 GuTORM GJESSING: Båt
funnene fra Bårset og Øksnes. Tromsø Museums Arshefter, Vol. 58, Kulturhistorisk 
avd. nr. 8. Oslo 1941, s. 60. 23 l. c. s. 42 ff. 24 C. 21637. Oldtiden VI, s. 228, 
nr. 145. 25 Hamar Stiftstidende 7/7 1911; nr. 154. 26 l. c. nr. 155. 27 Med-
delelse i Universitetets Oldsaksamlings topografiske arkiv. 28 RoLF FALCK-Muus: 
Norske "kano"-fund. Naturen 1931, s. 285 ff. 29 l. c. s. 291. 30 Det Kgl. norske 
Videnskabers Selskab, Museet. Oldsaksamlingens tilvekst 1937, s. 44. T. 15516. 
31 T. V. S. 1883, s. 53. 32 Velvillig meddelt av museumsbestyrer TH. PETERSEN. 
33 T. 2950. 34 T. 10010. Ikke medtatt i den trykte tilvekstfortegnelse. Jeg bringer 
TH. PETERSEN min beste takk for forsl<jellige oplysninger. 35 Jeg gjør opmerksom 
på at disse inntrykk skriver sig fra reiser med helt andre formål, uten tanke på 
studium av båttyper. 36 Velvillig meddelt av godseier G. F. HEIBERG, hvem jeg 
bringer min beste tal,k. Spantet opbevares i de Heibergslm Samlinger. 37 HAAKON 
SHETELIG og FR. JOHANNESSEN: K valsundfundet og andre norske myrfund av fartøier. 
Bergen 1929, s. 49. 38 Osebergfundet I, s. 253f. 39 Hj. FALK: Altnordisches 
Seewesen, s. 94. 40 l. c. s 94. 
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Gutor1n Gjessing 

ARKTISK OG SØRSKANDINAVISK 
I NORD-NORGES YNGRE 
STEINALDER1 

I 

Etter at Sven Nilsson for omkring 100 år sida hadde pekt på den 
geografiske særstilling som enkelte av skifersakene hadde i skan

dinavisk steinalder,2 er skiferkulturen blitt drøftet· fra så mange ulike 
synspunkter og med så sterkt skiftende resultater, at det er ugjørlig 
å referere dem her. Etter hvert har en likevel samlet seg nwre og 
mere om den teori at · skiferkulturen både kulturelt og etnisk er en 
utløper av sørskandinavisk steinalder. Skifersakene er i alt vesentlig 
:flintformer som er blitt omsatt i skifer fordi flinten mangler nordpå. 
Det bløte surrogatmateriale forklarer da de særmerkte skiferformene. 

I Norge kom denne sørskandinaviske synsmåten sterkt i forgrunnen 
i årene omkring 1920 med Theodor Petersens foredrag på arkeologmøtet 
i Kjøbenhavn 1919, Anathon Bjørns arbeid om steinalderen på Sunn
møre og Helge Gjessings om Rogaland, begge fra 1920.3 Men det 
nordnorske steinaldersmateriale har aldri fått noen sammenfattende 
behandling. A. W. Brøggers nå mere enn 30 år gamle arbeid, Den 
arktiske stenalder i Norge,4 behandler bare ei side av nordnorsk kultur, 
sjøl om det er den avgjort viktigste. Voksteren i materialet har naturlig
vis endret bildet på mere enn ett punkt i den mannsalder som er gått. 
Og Brøgger førte dessuten fram et helt annet syn enn det som senere 
er blitt gjeldende lære. I de årene jeg har vært ansatt ved Tromsø 
Museum (1936-1940) har jeg derfor samlet hele det nordnorske ma
terialet, og arbeidet med det er kommet så vidt langt at jeg gjerne ville 
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få høve til å legge fram noen spredte antydninger av det grunnsynet 
jeg tror en må legge på steinalderen i nord. 

Utgangspunktet for den sørskandinaviske synsmåten er vel først og 
fremst den naturlige tanken at kulturframsteg og kulturpåvirkninger i 
Europa stort sett har hatt sør-nordgående tendens. At de store og 
revolusjonerende kulturframstegene er kommet sørfra til Skandinavia 
er snautt nok til å tvile på. Men i første rekke gjelder vel dette de 
framsteg smn fører over i såkalte høyere kulturfonner. De er skapt 
under andre og gunstigere geografiske og klimatiske vilkår. I utspesi
aliseringen av en ren fangstkultur spiller helt andre faktorer inn. Den 
vesteuropeiske fangstkulturen ble utspesialisert til magda:Umien-kulturens 
høyde under arktiske ldimavilkår. Og i vår tid ser en mere enn en 
gang at arktiske fangst- og samlerkulturer påvirker europeisk kultur 
nettopp fordi spesialiseringen blir drevet så langt. På Finnmarks-vidda 
er samisk vinterdrakt kjent som langt inere funksjonelt utformet enn 
noe vesteuropeisk draktutstyr, og gjennom arktiske forskningsekspedi
sjoner er rent arktiske skinndrakter blitt kjent som overlegne under 
sine spesielle geografiske strøk. De har også virket med i utformningen 
av moderne europeisk sportsutstyr. Fram for alt kan en minne om 
seiersgangen til den arktiske og subarktiske skiløping over våre dagers 
Europa, Asia og Amerika. Moderne kvalfangst blir drevet etter metoder 
som ennå idag har bevart minner om opphavet, - den primitive arktiske 
harpunering. I yngre steinalder,- sikkert i bronsealderen og den eldste 
jernalderen og, da vestnorsk ervervsliv i første rekke var basert på 
sjøfangsten, skulle det ikke være noe i veien for å tenke seg påvirk
ninger fra nordnorsk fangstkultur. At de har vært der er sikkert nok. 
Det kan bevises både ved vestnorske former som viser nordnorsk på
virkning og ved importsaker fra skiferkulturområdet helt sørover til 
Rogaland og Agder. Derimot kan det være vrient nok å påvise i 
detaljer hvor sterke de har vært. 

For det andre har moderne landegrenser og de økonomisk-geografiske 
vilkår som har utviklet seg av dem spilt mere eller mindre ubevisst 
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inn. Ut fra den retning handel og samferdsel må ta idag, har· en sluttet 
at slik var det i førhistorisk tid og. 

En har i det hele tatt i utpreget grad sett på Nord-Norge som 
den ytterste skandinaviske kulturposten mot nord. Jeg tror det på 
mange vis vil gi en riktigere vurdering om vi ser landsdelen mere som 
en del av det store) .sirkunzpolare, arktiske ervervsbeltet. 

Når en avviser østlige impulser skjer det gjerne med å peke på 
at geografiske vilkår i gammel tid som nå har hindret trafikken østover. 
Anathon Bjørn, kan hende den som har hevdet den sør-skandinaviske 
linjen i nordnorsk steinalder med størst konsekvens, sier således i et 
arbeid fra 1930, som har gitt viktige kronologiske resultater: "Detkan 
synes eiendommelig at to så nærliggende områder som det nordnorske 
og det finske ikke har hatt mere å bety for hverandre, men årsaken 
er ganske sikkert å søke i de særlige geografiske forhold, som også 
i våre dager er en hindring for et livligere samkvem mellem Nord
Norge og det nordlige Sverige og Finnland. Skogstrekninger, øde vidder 
og en spredt befolkning er det vel således som har holdt utviklingen 
innen bestemte geografiske grenser og derved har bidratt til å fren1me 
det individuelle særpreg som så tydelig kommer frem ved en sammen
ligning mellem nordnorsk og finsk stenalder. Når den nordsvenske 
boplasskultur i meget gjør inntrykk av å være nær beslektet med den 
nordnorske, så kommer det utvilsomt kun for en mindre del av mere 
direkte relasjoner mellem de to. Likheten er sikkert for den vesent
ligste del å tilskrive de impulser fra egnene om Trondhjemsfjorden ad 
den gamle forbindelsesvei via Jamtland, hvor veiene delte sig i nord
og sydgående retning. "5 

Denne Bjørns synsmåte vil sikkert i alt vesentlig vise seg å være 
en feilvurdering som grunner seg på manglende historisk og topografisk 
kjennskap til landet der nord. Først og fremst er det langt mere mo
derne nasjonalpolitiske enn geografiske vilkår som hemmer nærtrafikken 
mellom Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finnland. Den var mye 
livligere i gammel tid. Ennå i vår tid kan en minne om de svenske 
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reinsamene som årvisst trekker ned til den nordnorske kysten, eller 
om samhandelen Sør-Varanger-Petsamo. Så sent som i 1600-1700-

årene spilte de mange nordnorske "kvænmarkedene" ennå stor rolle. 
Hvert eneste år ble de, ofte flere ganger om året, besøkt av handels
menn fra Torne lappmark og fra Finnland. Forbud mot å handle med 
dem kunne ikke bli overholdt fordi trafikken lå så naturlig til og hadde 
slike gamle tradisjoner å bygge på. I Troms var det for eksempel 
"kvænmarked" i Skibotn i Lyngen. Her møttes samer og handelsmenn 
fra Torneå og Haparanda tre ganger om året. Det var markeder både 
i Nord-Reisa og i Kvænangen.6 I Finnmark var det bl. a. "kvænmar
keder" i Varanger, Tana og Alta. Markedet i Karlebotn ble besøkt 
av russere, finnlendere og nordmenn, av russiske, svenske og norske 
samer.? Viktige trafikkårer har til alle tider gått langs elveveiene, -
i Finnmark særlig langs Pasvik-, Tana- og Kautokeinoelva. Finnmarks 
middelalderhistorie er nesten like mye et kapitel russisk historie som 
den er norsk,8 mens Kola til gjengjeld ble regnet som norsk land. 
Og russehandelen, pomorhandelen, spilte stor rolle både for Finnmark og 
Troms helt fram til den russiske revolusjonen. Det grodde faktisk fram et 
helt nytt språk på den norsk-russiske Ishavskysten, et slags esperanto som 
bygde på russisk, norsk, hollandsk og engelsk, det såkalte "russenorsk" .~ 

De stadige tilsig av finnlendere inn i Nord-Norge i 1700-1800-årene 
og også før, tyder heller ikke på at de to områdene levde isolert fra 
hverandre. Disse tilsig fra øst kan i hvert fall følges tilbake til Håkon 
Håkonssons tid. Da var det bjarmer fra Nord-Russland på flukt for 
mongolerveldet. Likeens hører en ofte om ;,kvænske" herjinger i Nord
Norge i middelalderen, og i unionstida tar birkarlene fra Torneå til å drive 
handel og kreve skatt i Nord-Norge. De er nevnt første gang i 1328. 

Det er tydelig nok at disse fenomener fører bakenfor historisk tid. 
Hos Ottar (fra slutten av 800-årene) heter det: "Kvænene herjer stun
dom over fjellet på nordmennene og stundom herjer nordmennene på 
dem. På den andre sida av fjellene er det svært store ferskvatn og 
kvænene bærer båtene sine over land til sjøene og herjer derfra på 
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nordmennene, de har svært små og lette båter." At det har fulgt handel 
og med dette ikke helt fredelige sambandet ser en av den sterke im
port i vikingtida fra finsk-baltiske og russiske kulturområder. Et fjord
navn som Kvænangen, hvor det har vært "kvænmarked" langt ned i 
tida, er eldre enn vikingtida,- det er også gjort funn der inne som 
viser at det har vært .et handelssted der i førhistorisk tid. tO 

Alt dette gjør at den sørskandinaviske linjen må bli prøvd på et 
breitt arkeologisk grunnlag før den blir endelig akseptert. Geografiske, 
klimatiske og ervervsmessige vilkår i historisk tid og jernalder, skulle 
snarest tyde på at nordnorsk kultur i steinalderen og hadde denne 
rikere fasettering, med' skiftende impulser, - ikke bare sørfra, men 
også i høy grad fra øst. Til dette komn1er at A. Nummedals oppdagelse 
av den lange serie av boplassfunn fra Komsakulturen og Edv. J. Havnøs 
tilsvarende funn fra Nordlandskysten11 gjør at problemet om skiferkul
turens opphav ikke lengre dreier seg bare om sør eller, øst, men en 
må også i høy grad regne med en tredje eventualitet, -at skifer kulturen 
for en Stor del bygger på utgammelt, hjemlig arktisk grunnlag. 

Endelig har særlig Nummedals og Havnøs undersøkelser gjort det 
ganske klart at den surrogatteori som har vært lagt an på opphavet 
til skiferbruken, ikke er holdbar. 

Denne teori at skiferen bare har vært en ren nødutvei i mangel 
på flint, har vært et av de solideste fundamenter under hele det sør
skandinaviske synet. Men det har vist seg at her nord er det det 
marine ntllesteinsmateriale som ble nyttet i redskapsvirket alt fra 
Komsatid og ned gjennom hele yngre steinalder. Og her fins det 
mengder av utmerkete, harde kvartsitter, dolomitflint, hornsteiner osv. 
som krever en teknikk av samme slag som flinten. Nummedal har 
da også sjøl pekt på at skiferbruken i Finnmark ikke kan skyldes 
flintmangel: ,,I Finnmark kan årsaken ikke være denne. Dolomittflint, 
kvartsitt og· skifer er hjemlige bergarter. Allikevel har man efter for
holdene i Karlebotn å dømme også i Finnmark i omtrent samme tid 
som i Finnland gått over fra flint til skifer." 12 
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Nummedal tangerer her et problem av veldig rekkevidde. For dette 
at vi må oppgi surrogatteorien fører til at vi endelig en gang for alvor 
må ta opp spørsmålet om sammenheng i skiferbruken over hele det 
sirkumpolare området. Rundt hele polkalotten finner en et breitt belte 

av skiferbrukende folk. Skiferbruken blir over alt mindre og mindre 
fremtredende jo lengre sør en kommer. I Norge dominerer den i hele 
det nordenfjelske, 13 tnen kan konstateres over hele Den skandinaviske 

halvøya. Danmark ligger derimot klart utafor. Øst for Østersjøen kan 
skifer bruken konstateres sørover til Eesti og Latvia, men er mye. mere 

fremtredende i Finnland og Nord-Russland. Samme sak finner en øst
over Asia. I Øst-Asia f. eks. kan en konstatere skiferbruk sørover til 
Japan og Korea. I Amerika finner en skiferen mest brukt i Alaska 
og Nord-Kanada, men skiferbruken strekker seg langt sørover i De 
forente stater (fig. 1). 

I og med at fenomenet ikke kan forklares ut fra surrogatteorien, 
må en tenke seg at det er et arktisk kulturfenmnen grodd fram av de 
samme geografiske, klimatiske og ervervsmessige faktorer som på så 
tnange vis har gitt de arktiske kulturene et underlig tidløst fellesskap. 
Og vi kan da heller ikke uten videre se bort fra den mulighet at det 
er en virkelig .sa1nmenheng over disse svære områdene. Dette problem 
har aldri vært tatt opp til systematisk undersøkelse av skandinaviske 
arkeologer, trass i at det fra sammenliknende etnologisk hold har vært 
betont av en kjenner av arktiske kulturer i historisk og førhistorisk tid 
som O. Solberg, 14 det har også vært meget sterkt berørt av V. Tanner, 15 

fra kontinentalt arkeologisk hold bl. a. av Leonhard Franz, 16 og også 
av flere an1erikanske arkeologer og etnologer, jeg nevner eksetnpelvis 
en autoritet som W. H. I-Iolmes. 17 

Nå er det naturligvis klart at en ikke kan tenke på direkte kontakt 
over slike enorme avstander som det dreier seg om her. Det det 
gjelder er ei så å si umerkelig kulturvandring fra mann til mann, fra 
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Fig. l. Kart over utbredelsen av skiferbruken. 

stamme til stamme. Og det kan være vanskelig nok å sette grenser 
for en slik kulturspredning. Kai Danner har for en del år sida sagt 
med tanke på opphavet til reindriften at "man har sokt gora troligt, 
att rendriften uppstått på ett flertal stallen i Eurasien. Nar det an
markts, att den nutida teknikens och de modarna trafikmedlens spridning 
over hela varlden kunde få framtida forskare att tro, att dessa medel 
uppstått sjalvstandigt på olika håll, trots at ursprunget varit ett, inne-
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håller detta en tanke och ett betraktelsessatt~ som måste tillampas 
aven på rendriftens område". 18 Sammenlikningen med moderne teknikk 
og trafikkmidler dekker naturligvis ikke helt, men den gir ikke desto 
mindre stoff til ettertanke også når det gjelder det førhistoriske studiet. 

En kommer her inn på det omstridte og vanskelige konvergens
problem, - at kulturer i likhet med linjer og flater kan konvergere, 
komme til å likne hverandre uten at det er noe primært, felles kul
turgrunnlag, og uten at det lar seg påvise noe samband under den 
konvergerende utvikling. Konvergensfenomenet som prinsipp vil en 
vel vanskelig kunne nekte for. I skandinavisk arkeologisk metodikk 
er det blitt overlag sterkt poengtert, - det er ofte blitt hevdet med 
slik dogmatisk konsekvens, at det er nødvendig å peke på et så ele
mentælt faktum som at det naturligvis ikke i første rekke gjelder å 
dra den slutning at det i de enkelte tilfelle foreligger konvergens, men 
å undesøke om likheten grunner seg på konvergens eller ikke. 

En kan nevne utallige eksempler på de vidspente områder og de 
svære tidsrom kulturpåvirkningene kan spenne over under primitive 
vilkår. Et særs opplysende eksempel er den sammensatte buen som 
en mener er oppstått i Egypt eller For-Asia i 2dre tusenåret f. Kr. 
Den ble tidlig overtatt av grekerne, var i mellomalderen kjent i Vest
Europa, er kjent fra Persia og India, vant snart inn over hele Mellom
og Nord-Asia. I China var den hovedvåpnet i hæren til i siste halv
part av 1800-årene. Over Beringstredet er den kommet til Amerika, 
hvor en kjenner den både hos eskimoer og ei rekke indianerstammer 
i Vesten, mere og mere degenerert jo lengre sør en kommer. Men 
den er tydelig kjennemerket helt til det søre California. Konstruksjonen 
av den sammensatte buen er så komplisert at konvergens er utelukket. 19 

For alle disse drøftingene i samband med skiferkulturen er det av 
grunnleggende verd å huske at Beringstredet hverken i gammel eller 
ny tid har hindret kultursambandet mellom Asia og Amerika. Midt i 
stredet ligger Diomedeøyene. Derfra seiler de i umiakk både til Alaska 
og til Sibir. 20 Om vinteren kjører en med hundeslede fra verdensdel 
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Fig. 2. Kart over utbredelsen av skinnbåter av umiakkform. 

til verdensdel. Det er også verdt å huske at det fins en stort sett 
ensartet eskimo kultur fra Sibir til Øst-Grønland og Labrador, og ingen 
vil idag nekte for det nære slektskapet det er mellom kulturformene 
hos de østsibiriske, arktiske folkene og eskimokulturene. Hans Findeisen 
som ellers står svært skeptisk til etnologiske retninger som arbeider 
med kultursammenheng over store avstander, medgir at de østsibiriske 
folkene, særlig korjaker og tsjuktsjer, utgjør et kulturhele sammen med 
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eskimoene som han kaller "østsibirisk-nordamerikansk polarkultur".21 
Her skal nevnes at den arktiske skinnbåten av umiakktypen (konebåten) 
er kjent i vesentlig ensartet form over hele det arktiske området, fra 
samojedene i Vest-Sibir til Grønland (fig. 2). At det er sammenheng 
i umiakkens utbredelse er hevet over tvil. Det fins ikke noe brudd 
i utbredelsen, og båtskjeletter er fra gammel tid blitt eksportert . over 
Beringstredet. 22 

Denne fellesarktiske båttypen minner også påfallende om de stein
aldersbåtene vi har fra helleristningene over hele det norske skifer
kulturområdet, fra Trøndelag til Finnmark. Særlig stor er likheten med 
båtene på Skjomenristningen som er den av de ristningene det her 
gjelder som i det hele tatt har det sterkest naturalistiske stilpreget, og 
hvor vi derfor også skulle vente at båten hadde fått den mest virkelig
hetstro form (fig. 3). Av flere grunner som jeg har gjort greie for annet
steds, kan en hevde med full visshet at denne steinaldersbåten har 
vært en skinnbåt.23 

Denne likheten beviser naturligvis ikke på noen måte at fangstbåten 
på den asiatisk- amerikanske Ishavskysten bygger på steinalderstradi
sjoner, og at den virkelig har satnmenheng med den trøndsk-nordnorske 
skinnbåten fra steinalderen. Men den stiller problemet, så mye mere 
som det er åpenbart at umiakken er den eldste og opphavligste av de 
båttypene en har i arktiske strøk. Kajakken har langt mere avgrenset 
utbredelse. Den hører i hovedsaka hjemme i det amerikanske, arktiske 
området, og får sin ypperste, mest funksjonelle form først hos Grøn
landseskimoene. Også i Øst-Sibir finner en riktignok kajakker, men 
de er sjeldne og mangler fullstendig Grønnlandskajakkens smekre, 
elegante form. Heller ikke Alaskaeskimoenes eller de kanadiske 
kajakkene kan måle seg med Grønlandseskimoenes. Mens kajakken 
altså bare fins over en del av det arktiske kulturområdet, og kan følges 
der i støtt mer teknisk forbedret form, finner en den åpne umiakkformen 
over hele området. Umiakken mangler også det spesialiserte draget 
som kajakken har. Bortsett fra de få og klossete, tsjuktsjiske og kor-
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Helle risl::ning fro NordlenuJ 

Fig. 3. En av båtene fra Sl~:jomenristningen 
stilt sammen med skjelettet i en esldmoisl, umiakk. 

jakiske kajakkene har alle de sibiriske ishavsfolkenes båter omtrent 
alltid umiakkens utseende, enten de er ganske små, bare beregnet på; 
en mann, eller de er store . fartøyer som rommer opp til 20 manns 
besetning. Alt dette gir umiakken et overlag gammelt og opphavlig preg. 
Og dette poengteres ennå mere ved at M. A. Czaplicka har påvist at 
i hvert fall hos tsjukstj er og både sibiriske og amerikanske eskimoer 
er samfunnene bygd opp med umiakken (båtmannskapet) som so~ial 
enhet. Høvedsmannen i en eskimoisk landsby heter da også umialik 
av umiakk. 24 I dette sambandet fortjener det og å nevnes at mellom 
de helleristningene fra K vitesjøkystene som W. J. Raudonikas nylig har 
publisert, finner en en båttype, som skiller seg heller klart ut. fra den 
type som er vanlig på Onegaristningene, men som snarest ser ut til å 
være den samme vi har på veideristninger fra det nordskandinaviske 
skiferkulturområdet. 2s 

Den svære voksteren en har hatt i det nordnorske steinalders
materialet i de senere år har i hvert fall gitt avgjørende og lett synlige 
beviser for at det østlige innslaget har vært sterkt undervurdert i de 
siste 20-25 årene. Og det er åpenbart at A. W. Brøgger var inne i 
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ei riktigere lei i sitt arbeid fra 1909 der han hevdet de østlige påvirkninger 
heller sterkt. At Brøggers oppfatning ikke ble stående grunner seg 
på flere faktorer. Dels bygde han for mye på en del interessante funn 
av østprøyssiske ravsmykker og på den grop-ornerte kammkjeramikken 
som den gangen var ukjent i Norge, og som en i Europa vesentlig 
kjente fra det søre Finnland, Øst- Baltikum og Russland. Disse to 
funngruppene, og da særlig ravhandelen, førte til at Brøgger i første 
rekke oppfattet Baltikum som utgangspunktet for påvirkningene av nord
norsk steinalder. Men som arktisk kultur er baltisk steinalder i høy 
grad et utkantfenomen, hvor de arktiske elementene er sterkt blandet 
opp med andre strømninger. Og det er forståelig nok at likheten mellom 
baltisk og nordnorsk steinalder ikke har virket overbevisende nok på 
senere forskning. 

Dessuten finner vi en hel del redskapsformer i den norske skifer
kulturen som vi ikke finner igjen i finsk eller østeuropeisk steinalder, 
men som må ha spilt overlag stor rolle i ervervslivet. Særlig gjelder 
det de lange seriene av ymse krumme, eneggete og "støvleformete" 
skiferkniver. Grunnen til at disse formene er nesten ukjente østover 
ligger åpenbart i den rolle havet og sjøfangsten alltid har spilt langs 
Norskekysten. Det er tydelig nok at disse skiferknivene i det vesentlige 
har hørt til tilberedning av fisk og skinn. Dels har de vært flensekniver, 26 

dels tilskjærerkniver27 slik som den eskimoiske ulo (kvinnekniven), som 
forresten ikke er noe særmerkt eskimoisk redskap. Den fins over store 
strøk av det arktiske området. Eneggete skiferkniver av norske former 
finner en da også nordligst i Finnland, og på Kola. 28 Når det også i 
nordsvensk steinalder fins eneggete skiferkniver av disse formene må 
de grunne seg på impulser nordfra eller vestfra. 

At en kultur som er basert på havet i den grad, som den nordnorske, 
må utvikle redskapstyper av andre former enn Østersjøkulturene eller 
ennå mere enn de østlige innlandskulturene gjør, er klart nok. Og 
hele Ishavskysten østover Petsamo og Kola er ennå tneget dårlig 
undersøkt. For så vidt er det mere avgjørende for vurderingen av 
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Fig. 4. Kulturvandringer til Nord-Norge. 

nordnorsk steinalder at disse særmerkte knivformene ikke fins langs 
den norske vestkysten, som jo er fortrinlig undersøkt. Kan hende ligger 
det også et memento i det faktum at en flere steder rundt i det arktiske 
området fi~ner kniver av bein, skifer eller jern i bruk ennå i vår tid 
av former som er nær i slekt med de norske skiferknivene.29 

Det viser seg at det vesentligste av de østlige impulsene som har 
slått ned i Nord-Norge er kommet vestover langsmed veier nord for Den 
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finske vika (fig. 4). Ishavet, elveveiene gjennom innlandet og Bottenhavet 
har tydeligvis . spilt større rolle enn Østersjøen. Disse ymse· vandrings
veiene kommer inn i det norske skiferområdet gjennom ulike innfalls
porter. Over Jemtland har det gått en sterk kulturstrømm ned Trøndelag 
og ut til Møre-Trøndelagskysten, delvis også nordover til Helgeland. 
Av former som i første rekke er kommet denne veien kan en eksempelvis 
nevne de s. k. Sandshamnøksene, rette og bananformete skiferkniver av 
bestemte nordsvenske typer. 3D De store vatn veiene langs Piteelv og 
Skellefteelv fører direkte over til Helgeland og Salten, Torneelv ogMuonio
elv med forgreningene sine ned til Ofoten, Troms og Vest-Finnmark. 
Storparten av de norske Rovaniemihakkene er tydeligvis kommet denne 
veien og også en god del andre former. Tana og Pasvik fører ned til 
Øst-Finnmark. Denne veien er det kommet kammkjeramikk, Rovaniemi
hakker o. s. v. Hvor stor rolle Ishavsveien har spilt kan en ennå 
ikke fastslå i detaljer, men spredte funn fra Petsamo og Kola viser at 
den åpenb~rt har vært temmelig viktig. En kan særlig nevne Sakari 
Palsis utgravinger i Petsamo og B. Zemljakovs og A. V. Schmidts 
fra Kola. 31 

Ellers er den gropornerte kammkjeramikken et mye bedre utgangs
punkt idag enn for 30 år sida. Vi har nå et ikke rent lite materiale 
av denne kjeramikken, vesentlig fra fire østfinnmarkske boplassfunn. 
Det er det kjente funnet fra Mennikafossen, som O. Solberg publiserte 
i si tid, dessuten et funn fra Nesheim i Sør-Varanger som nå er i Tromsø 
Museum og A. Nummedals funn fra Karlebotn og Nyelv i Nesseby.32 

Kammkjeramikken hører ikke hjemme i Nord-Sverige, men er overlag 
vanlig over hele Finnland helt nord til Inari. Videre finner en den i 
Baltikum, i sterkt avbleket form sørover til Polen og Schlesien. I Russ
land er den svært van1ig, særlig i Nord-Russland, i strøkene om Ladoga 
og Onega, helt nord til Kvitesjøen, men også lengre østover. Sørover 
blir den noe sjeldnere, men kan konstateres helt ned i Sør-Russland 
til traktene om Kiev. Videre finner en den østover Sibir, både i Vest
og Øst-Sibir, med sentrer omkring Krasnojarsk og i Baikalområdet. 
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Fig. 5. Kart over utbredelsen av kamm- og tekstill,jeramikk. 

Den er i Sibir funnet så langt nord som ved Obdorsk. Samojedene 
som nå bor i området her har ingen kjeramisk industri. Obdorsk
kjeramikken minner på den ene sida om Ladogakjeramikken, på den 
andre om: kjeramikk fra Krasnojarsk og Irkutsk.33 Omlag samme 
utbredelse har den noe 'yngre tekstilkjeramikken, hvor karene er formet 
med grov-vevd stoff slik at de etter brenninga får tekstilavtrykk i over
flata. Deri fins som imitert tekstilkjeramikki Norge sØrover til Helgeland, 
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Fig. 6. Kammkjeramikk fra Finnmark, Sibir .og Nord-Amerika. 

hvor den er kjent fra utgravningene mine på Træna, i Finntnark kjenner 
en den fra flere funn, og som virkelig tekstilkjeramikk er den så kjent 
sammenhengende østover til strøkene på begge sider av Beringstredet. 
Og over store strøk av Amerika finner en igjen både kamm- og tekstil
kjeramikken (fig. 5). 34, 

Det spiller her ingen vesentlig rolle at kamm- og tekstilkjeramikken 
ser ut til å ha ulikt opphav. Mens tekstilkjeramikken antakelig har 
utviklet seg av "mattekjeramikken", som regnes som "echt ostasia
tisches Kulturgut", og som er utbredt over 'store strøk av det sydlige 
Øst-Asia, ser det ut til at kammkjeramikken rna ha et rtordligere og 
kan hende også vestligere opphav. Osw. Menghin har pekt på at 
kammkjer~mikken vandrer østover, mattekjeramikken vestover. 35 Det 
vesentlige 'er naturligvis at ·begge kjeramikktypene etter hvert arbeidet 
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Fig. 7. Kammkjeramikk fra Mennika, Niznij-Salmi og Obdeltaet. 

seg inn i helt samme svære kulturelle sammenheng, fra Nord-Norge 
til den amerikanske Atlanterhavskysten. Det gjelder her et fellesskap 
ikke bare i den kompliserte dekorasjonsmåten i kammkjeramikken, 
-kombinasjonen av kammstemplet og de djupt inntrykte gropene (fig. 6), 
men også i den samme spissbunnete karformen, og likeens en detalj som 
at sjølve overkanten av karene ofte er dekorert. Likeens den spesielle 
fremgangsmåten som er brukt ved tekstilkjeramikken, og bruken av 
knuste skjell i leirmassen. 

Kammkjeramikken i Finnmark er som rimelig kan være nærmest i 
slekt med den nordfinske. Nummedal har pekt på at Karlebotnkjera
mikken skulle ha utspringet sitt i Karelen, 36 og en så fin kjenner av 
finsk kammkjeramikk som A. Ayråpåa har i museet i Helsingfors vist 
meg skår fra nordfinske boplasser som er overlag nær i slekt med 
kjeramikken fra slike funn som Karlebotn-, Nyelv- og Nesheimfunnene. 
Men Finnmarkskjeramikken peker også lengre østover. Jeg viser her, 
fig. 7, tre skår alle med et helt spesielt stempel med hakeformete dobbelt
groper. Det ene er fra Mennikafunnet, det aridre fra de interessante 
boplassfunnene fra Niznij-Salmi i Olonets, 37 og det tredje hører til 
funnene fra Obdeltaet. J. Ailio har alt for mange år sida pekt på den 
eiendommelige likhet mellom Mennikaskåret og det sibiriske, idet han 
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sier om Mennika: "Besonders zu bemerken ist ein hakenformiges 
Doppelgriibchen, das mit gewohnlichen Griibchen alternierend sowohl 
in wagrechten als in senkrechten Giirteln angeordnet ist. Der einzige 
Ort von dem mir ein ziemJieh gleichartiges Motiv in wagrechten Reihen 
angeordnet bekannt ist, befindet sich im Obdelta in Sibirien." 38 Når 
Ailio tenkte seg at det måtte være et direkte samband mellom disse 
to funnene, har en hatt vondt for å kunne gå med på dette på grunn 
av den svære avstanden og den isolerte stilling disse to funnene hadde. 39 

Forekomsten i Olonets skaffer naturligvis bort disse betenkelighetene. 
Jeg har også satt opp et kart over utbredelsen av en bestemt 

økseform, den s. k. krumryggete huløksa (fig. 8). Det er en av de 
mest karakteristiske nordnorske økseformene, som er særlig konsentrert 
om Troms, men den fins helt østover til Sør-Varanger. Sørover finner 
en den så noenlunde sammenhengende til Nordi·e Helgeland, og så langt 
sør som i Romsdal-Nordmøre har en en liten koloni av dem. Endelig 
har et enkelt, isolert, men vakkert eksemplar funnet veien helt sør til 
Rogaland, kan hende det vakreste vi overhodet har. I Sverige kjenner en 
og en hel del økser av denne typen, og over nesten hele landet. Men også 
der er den hovedsakelig en nordlig form, sjøl om en finner den så langt 
sør som i Sodermanland, Småland og Blekinge. I Finnland er kruinryggete 
huløkser svært vanlige over hele landet, kan hende med et tyngdepunkt 
i Øst- og Nord-Finnland, i Karelen og Osterbotten. Fra Rovaniemi og 
Lappland kjenner en således flere eksemplarer, i hvert fall så langt nord 
som til Kittila og Muonio, like ved svenskegrensa, en 180 km sørvest for 
treriksrøysa. Likeens er denne økseformen vanlig over store deler av 
Russland, bl. a. i Olonets og Arkangelsk. Den fins også i Baltikum, men 
er der mye mere sjelden. I Eesti kan det etter velvillig mundtli~ melding 
fra R. Indreko dreie seg om tilsammen omlag 10 eksemplarer, iLatvia er 
det ennå færre. Det er tydelig nok at den her går tilbake på impulser fra 
nord eller øst. Delvis er det åpenbart importstykker. Derimot er den igjen 
vanlig i Øst-Russland. I de øshussiske samlingene i det finske National
museet er det mange av dem. Formene er dels identiske med de norske, 
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Fig. 8. Kart over utbredelsen av krummryggete huløkser. 

dels finner en en særlig uralsk variant. Videre kjenner en typen østover 
S1bir. Den er svært vanlig ved Oh, er også kjent fra guv. Jenissei.40 

Videre fra Cadobec og østover helt til Goldenområdet ved Amur, altså 
helt østligst i russisk Asia ut mot Okotske havet.4t 

Endelig er økseformen kjent over store strøk av Nord-Amerika. 
Etter F. W. Hodge fins den hovedsakelig i det nordlige barkkano
området, derimot ikke i det nordamerikanske stokkebåtområdet.42 Etter 
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Fig. 9. Krummryggete huløkser fra Nord-Norge, Russland, 
Sibir og Nord-Amerika. 

Amerika~ 

W. H. Holmes fins den fra New England og lengre nord, - forsvinner 
gradvis sørover og østover med etter måten sjeldne utløpere i North
og South-Carolina, Ohio Valley og omkring de store sjøene.43 Den 
fins videre i Pennsylvania, i New York og i Maine ut mot Atlanter
havet er den igjen vanlig.44 Sambandet mellom Asia og Amerika har 
som nevnt gått over Beringstredet, og det har da heller stor interesse 
at typen også skal være kjent i strøkene omkring Beringstredet.45 Den 
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Fig. 10. Kart over utbredelsen av "eskimoharpunen". 

krumryggete huløksa har med andre ord et sammenhengende sirkum
polart utbredelsesområd~ som går fra den norske nordvestkysten til 
den amerikanske Atlanterhavskysten. Og bortsett fra den sene uralske 
sideformen har denne øksetypen holdt seg forbløffende konstant ov:er 
hele dette svære området (fig. 9}. 

Fenomenet med den enorme utbredelse av disse kjeramikktyp,e:ne 
og denne økseforrnen er merkelig nok i seg sjøl, men må antakelig 
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ses i linje med den sirkumpolare utbredelse av skiferbruken og skinn
båten. Sannsynligvis kan vi her ta med "eskimoharpunen", - harpunen 
med, løs spiss, line og fangeblære (fig. 10). I fig. 11 viser jeg noen 
spisser fra en del førhistoriske funn sammen med en eskimoisk av 
gammel type fra Thulekulturen. Den ene skriver seg fra et yngre 
steinaldersfunn fra Jordtveit i Eide, Aust-Agder, samme typen kjenner 
vi videre fra Skipshellaren i Straume, Hordaland. Den andre skriver 
seg fra de samiske funnene fra Kjelmøy, antakelig fra folkevandrings
tida. Typen er her heller vanlig. Den tredje er fra A. V. Schmidts 
gravinger på Reinøya på Kola, fra en gravplass som åpenbart er en 
god del eldre enn Kjehnøy. Videre er en fra Japan, antakelig fra et 
eller annet sted omkring 500 f.Kr. Rekonstruksjonen som er foretatt 
av I. Schnell,46 er kan hende ikke helt sikker. Harpuntypen er likevel 
klart nok den samme. Den kjennes også i førhistoriske funn fra 
Kamtsjatka. Og i moderne tid er den vidt utbredt hos arktiske folk i 
ymse variasjoner. J. Pokorny mener på språklig vei å ha påvist denne 
harpuntypens eksistens i Irland i førkeltisk tid,47 og etter Fontarabies 
segl av 1335, som fremstiller kvalfangst fra båt, brukte baskerne,
dette eiendommelig arkaiske nordspanske folket ennå i mellomalderen 
den arktiske harpunen med fangeline og flottør i stedet for fangeblære. 48 

De .britiske øyenes stilling i denne sammenheng er i det hele, heller 
uklar. Men uten å akseptere Pokornys ofte noe fantastiske teorier, 
kan det nevnes slike kulturelementer derfra foruten harpunen, som 
skiferbruk, skinnbåt, en kjeramikk som ikke er ulik kammkjeramikken 
(Peterborough-kjeramikk) 49 og underjordiske hus. Det kunne i hvert 
faU være ·grunn til å ta spørsmålet opp til ordentlig undersøkelse. 
·, Denne utbredelse av eskimoharpunen er ·omtrent den samme som 
sltinnbåtens~ Det er de· to mest livsviktige elementene i arktiske sjØ
fangstkulturer, rioe det er vel verdt å merke seg. Det har da avgjort 
interesse å minne om at Johs. Bøe regner med sterke østeuropeisk
sibiriske innslag i den vestnorske beinkulturen i yngre steinalder.50 

H'an tenker da vesentlig på bestemte fonner for angler, grovtannete 
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Fig. 11. Førhistoriske "eskimoharpuner" stilt sammen med en harpun fra den gamle 
eskimoisl;;e Thule-kulturen. Rekonstruksjonen av den japanske spissen 
(I. Schnell) er antakelig ikke riktig. Spissen sjøl skriver seg 
fra Ainu-kulturen (ca. 500 f. Kr.). 

harpunspisser osv. og han har senere fått støtte av J. Leppaaho.st 
Jeg kan ikke her ta dette omfattende spørsmålet opp til detaljunder
søkelse, til det er det altfor komplisert. Men særlig de seneste årenes 
undersøkelser har gitt et rikt nordnorsk materiale, både av de angel
formene det gjelder her, og av harpuntypene,52 og det kan heller ikke 
nektes at det er overlag fristende å stille disse harpunene fra vest- og 

13 -Viking. 1941. 97 



nordnorsk steinalder sammen med helt tilsvarende former fra arktiske 
strøk i Amerika og Grønland fra senere tider.53 At beinkulturen i 
Finnmarks yngre steinalder på mange vis peker østover viser eksempelvis 
det avbildete fuglehodet fra Nummedals funn fra Nyelv, som etter det 
jeg vet er enestående i Fenno-Skandia, men som har en helt tilsvarende 
parallell i et fuglehode av bein fra de kjente Volosovafunnene fra 
guv. Vladimir, Russland (fig. 12). 

Jeg tror at vi her er ved et kjernepunkt i vurderingen av skifer
kulturen som har vært for lite aktet på, - at den sørskandinaviske 
bondekulturen bygde på et sosialt, religiøst og ervervsmessig grunnlag 
som var så diametralt motsatt det nordnorske, at det nesten måtte 

bli fremmed for folket der nord. Sjøl om en med andre ord kan etter
vise en hel del sørskandinaviske oldsakformer i Nord-Norge, eller 
nord-norske redskapsformer som er påvirket sørfra, betyr det rimeligvis 
ikke at det sørskandinaviske jordbruket har hatt djuptgående innvirk
ning på det konstruktive i nordnorsk kultur. Av bondekulturene gror 
det overalt fram mye fastere sosiale .organisasjonsformer og et helt 
annet religiøst forestillingssett som ikke godt glir inn i et rent fangstmiljø. 

Men fangstkulturene med de sosiale og religiøse forestillings
komplekser som ligger bak har mange nærbeslektete drag over hele 
det sir kum polare området. Jeg har før i et arbeid om den trøndske 
veidekunsten pekt på et eiendommelig trekk ved flere av dyrefigurene 
på norske og nordsvenske helleristninger, nemlig en linje som går fra 
munnen ned gjennom halsen, hvor den i brystregionen utvider seg til 
en sirkelformet figur. Ut fra odschibwa-indianernes sjamanistiske jakt
magi forklarte jeg dette som hjertet og "livslinjen", som symboliserte 
dyret som det levende viltet som skulle nedlegges ved hjelp av magien,54 

en forklaring som senere er blitt alminnelig godkjent. Denne fore
stilling har og samme utbredelse. I fig. 13 viser jeg noen eksempler. 
De er hentet fra Evenhusristningen i Trøndelag, fra de samiske Kjelmøy
funnene, antakelig fra senromersk tid eller foll<:evandringstid, en ostjakisk 
tegning, graveringer på en japansk bronseklokke, antakelig fra hundre-

98 



Vlod/1f1ir 1 Russ Jane/ 

Fig. 12. Andehode av bein (uviss bruk) fra Nyelvfunnene i Finnmarl~ 
stilt sammen med et tilsvarende fra Volosova, Russland. 

årene omkring Kr.f., og endelig en eskimoisk og en indiansk tegning. 
Den siste er fra odschibwa-indianernes magiske ritual, men forestillingen 
er også kjent hos andre indianergrupper, bl. a. zuni-indianerne. En 
sammenheng her er så mye mere sannsynlig, som et kart over ut
bredelsen a,- bergkunsten i det nordlige ervervsbeltet vil falle helt 
sammen med kartet over skiferbruken. Og at forklaringa på "livs
linjen" er den samme i Asia som i Amerika, ser en klart nok av den 
japanske jaktscenen, der jegeren står med pila i anlegg og sikter rett 
på det eneste dyret som har hjertet og "livslinjen" markert. 
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Kan hende bør en i dette sambandet heller ikke se bort fra den 

sosiale struktur som manifesterer seg i bosetting i vær (landsbyer). 

I de siste år er det ved Nummedals og mine egne undersøkelser blitt 
oppdaget slike større og mindre steinaldersvær fra Nesseby til Træna. 
I alt kjenner jeg i hvert fall til 16 slike vær, fra Øst- og Vest
Finnmark, fra Nord- og Sør-Troms, foruten fra Helgeland. Oftest ligger 
de langs kanten av en strandterrasse, slik som steinaldersbyen i Karle

botn nwd hele 72 hus.55 Ennå står det mye igjen før vi får løst de 
sosiologiske problemer som knytter seg til disse værene. Rimeligvis 

må en regne med en halvnomadisme, slik en har truffet den hos 

"sjøfinnene" før i tida og hos skoltelappene helt ned til vår tid. Halv
nomadisme er også kjent fra flere arktiske folk og nordlige indianer
stammer.56 At en må regne med en slik halvnomadisme i Nord-Norge 

i steinalderen ser en av de helt ulike boligtypene som hører til nøy
aktig samme kultur og er samtidige. De kan vanskelig forklares som 
annet enn sommer- og vinterboliger. På Træna har en dels bodd i hus, 
dels i huler, i Finnmark dels i jordhus som bare har vært gravd såvidt 
ned i strandterrassen, dels i underjordiske hus som har vært gravd djupt 
inn i terrassene med en lang gang inn i huset. 

Det er tydelig at vi her står overfor et helt annet fenomen enn 

den landsbybosetning en har konstatert f. eks. i dansk steinalder,57 

mens det ikke er vanskelig å finne sidestykker østover. 
Begge de hustypene som er konstatert i Øst-Finnmark, jeg kaller 

dem her Karlebotn-typen og Grasbakkentypen, er kjent og fagmessig 

undersøkt fra Kola. Karlebotntypen, dvs. det rektangulære e1ler runde 
torvhuset som bare såvidt er gravd ned i strandterrassen, er under

søkt og publisert av T. Itkonen fra Jokanga på det nordøstlige Kola. 
Det er også samme hustypen som jeg sjøl har gravd ut i Lebesby 

1929.58 Både Jokanga- og Lebesbyhuset har ligget i vær på samme 
måten som Karlebotnbyen. Den underjordiske, ovale Grasbakkentypen 
er blitt undersøkt ved Store Motka vik på Nordvest-Kola av B. Zemljakov. 
De fins på mange steder rundt vika, og den kartskissen som avbildes 
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Fig. 13. Dyrefigurer med "livslinjen" og hjertet markert. 

over en av tuftesamlingene viser helt påfallende likhet med Karlebotn
byen. Det ligger i alt 22 tufter, dels i en, dels i to rader langs med 
en terrassekant.59 Fra Grottugelva øst for Maattivuono på Fisker
halvøya beskrev V. Tanner alt i 1928 en eiendommelig samling tufter 
etter underjordiske hus, som senere har vist seg å være en direkte 
parallell til Grasbakken-været.60 Tuftene ligger begge steder i flere 
parallelle rader, gravd djupt inn i mindre strandterrasser nedafor hver-
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andre. Ved Malo'muetke på den russiske sida av Fiskerhalvøya er 
en helt tilsvarende, men mindre samling, som Tanner omtalte ved det 
samme høvet. En av tuftene var blitt gravd av et par skoltelapper 
som fant en enegget skiferkniv og en beinangel. Skiferkniven kom 
senere til Universitetets Oldsaksamling (C. 21216). Angelen kom bort, 
men må etter den beskrivelse Tanner fikk, ha vært av en type som 
er vel kjent fra Kjelmøyfunnene. En av Grottugtuftene er senere 
undersøkt av Sakari Palsi som fant steinsaker i den.61 Fra Karelen 
og Olonets har finske registreringer fra gammelt av meldinger om 
samlinger av grunne groper, som etter alt å dømme er tufter av 
Karlebotntype. Etter personlig melding fra W. Bogoras til V. Tanner 
er Grasbakkentypen også kjent både på Reinøyene og på Jamal
halvøya i Sibir, nord for Obdeltaet.62 Det er der også funnet oldsaker 
som tilhører den nord-fennoskandiske subarktiske kulturen. 

At det underjordiske huset fins i nordnorsk steinalder er overlag 
interessant, fordi det er et utbredt fenomen i det sirkumpolare om
rådet. Jeg støtter meg her i første rekke til W. J ochelsons fortrinlige 
lille studie.63 De fins hos alle "paleosibiriske" folk, nevnes kan ostjaker, 
jukagirer, korjaker, kamtsjadaler, ainuer, giljaker og tsjuktsjer. I Nord
Amerika finner en dem hos eskimoer, aleuter og mange indianerstammer. 
Jochelsons egne undersøkelser av underjordiske hus hos kystkorjakene 
har gjort ham overtydet om at det er samtnenheng i forekomstene på 
begge sider av Beringstredet, ~ved nordkysten av Stillehavet og Ishavet. 

Det har da avgjort betydning at Grasbakkentypen er ført inn i det 
sibiriske, arktiske området. 

Likeens er bosetning i klynger, vær, vanlig over hele det arktiske 
området. Husene ligger her og ofte gravd inn i terrassekantene, ikke 
sjelden i flere parallelle rader, som Grasbakken- og Grottugværene.64 

Rester av denne bosettingsformen møter en ennå i den samiske sii) da. 
Det er da kan hende verdt å merke seg at det samiske navnet hverken 
er lånt fra germanske eller finsk-ugriske språk, slik at det foreligger 
den mulighet at det er et protolappisk ord. Og fremdeles er det den 
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naturlige bosetningsform for nord-norske fiskere. Det er all grunn 
til å tro at den er svært gammel også i den norske bosetning i Nord
Norge, og det ligger nær å se den som sprunget ut av de sosiale tarv 
det arktiske og subarktiske fangstlivet har. Det kan da igjen minnes 
om at M. A. Czaplickas sosiologiske studier har vist at den hos 
tsjuktsjerne og både sibiriske og amerikanske eskimoer er grodd fram 
med båtmannskapet som sosial enhet. 

Jeg har her pekt på en del fundamentale elementer i nordnorsk 
steinalderskultur som peker mot en veldig sirkumpolar sammenheng. 
Inn i dette fellesarktiske miljøet hører også flere andre nordnorske 
steinformer som ikke er blitt behandlet her. Det gjelder også rene 
skiferformer, slik som f. eks. slanke og breibladete spyd- og pilespisser 
med mothaker. For bare å nevne et litt ekstremt eksempel, avbilder 
Warren K. Moorhead et par plansjer med spyd- og pilespisser med 
mothaker, som alle uten unnatak like godt kunne være funnet i Nord
Norge.65 Videre kan en nevne spyd- og pilespisser av skifer og flint
liknende steinslag med utbuete egger og innbuet basis og flere andre. 

Det vil likevel sikkert ikke lykkes å føre alle disse kulturelementene 
tilbake til ett bestemt spredningssentrum. En må her regne med mange 
kryssende impulser som til slutt munner ut i det sirkumpolare, arktiske 
fellespreget, slik det som nevnt ser ut til å ha vært tilfellet med kamm
og tekstilkjeramikken. At Nord-Asia har spilt stor rolle er svært 
sannsynlig. Det er verdt å merke seg at en ser ut til å bli mere og 
mere enig om at eskimokulturene har opphavet sitt i det nordøstre Asia. 

Vi nærmer oss da den heller omstridte kulturkretslære, som har 
vært utviklet særlig av østerrikske og tyske etnologer og arkeologer, 
med førende skikkelser som Fr. Gdibner, W. Schmidt, Leo Frobenius, 
Osw. Menghin og andre. Når kulturkretslæren er blitt sterkt angrepet 
fra flere hold har det mange årsaker. Det har i hvert fall vist seg at 
det er farlig lett å drive den bort i misbruk. 

Da en unektelig kvier seg for å godta J. Pokornys tanke om et 
eskimoisk urfolk på de britiske øyene,66 må en gå ut fra at denne 
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svære kulturspredning ikke trenger å ha ført etniske forskyvninger med 

seg. Hvordan dette spørsmålet stiller seg for Nord-Norges vedkon1mende, 

er det ennå for tidlig å uttale seg om. De siste års undersøkelser har 

på flere vis komplisert disse problemene ennå mere siden jeg sist 

skrev om dem. 67 Vi tvinges forresten til å tangere dem senere. 

Med tanken både på de etniske spørsmålene og på skiferkulturens 

opphav, må en her ikke glemme at de lokale tradisjoner fører langt 

bakover i eldre steinalder, til Komsakulturen, som etter Johs. Bøe 

har et overlag sterkt arktisk preg,68 og som ved B. Zemljakovs under

søkelser i de senere år forresten også er konstatert på Kola. På grunn 

av visse geologiske fenomener er det ikke lett å følge disse tradisjoner. 

Men i helleristningene som vi kan følge i jamn vokster både stilistisk 
og innholdsmessig fra Ancylustid ned gjennom hele yngre steinalder, 

har vi et avgjort holdepunkt. Det kan her bli nevnt at jeg i 1937 

oppdaget en forekomst med grov kvartsittindustri, nærmest av Komsa

preg, nær Leiknesristningen i Tysfjord, i høyt nivå (52-53 m o.h.), 

høyere enn ristningsnivået. Havnøs funn fra Nordlandskysten der alle 

de eldste ristningene fins må det og minnes om. Og undersøkelsene 

i Karlebotn har gitt andre holdepunkter. Tilhøvet mellom Komsakul

turen og skiferkulturen er likevel så komplisert og floket ennå at det 

ikke kan bli tatt opp her. 

Ill 

Skal en nå fram til en rett vurdering av grunndragene i nordnorsk 

steinalder, må reaksjonen mot den sørskandinaviske linjen naturligvis 

ikke bli så sterk, at en undervurderer innslaget sørfra. I det hele tatt 

tror jeg at tilhøvet mellom nordskandinavisk og sørskandinavisk stein

alder på mange vis må bli tatt opp til radikal omvurdering. 

Kan hende særlig i Norge har det sørskandinaviske synspunktet 

omtrent utelukkende gått ut fra den øydanske megalitkulturen. Dette 

henger sammen med en alminnelig overvurdering av den megalitiske 

innflytelsen i Norge, som igjen kommer av at bortsett fra sjølve strids-
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Fig. 14. Kart over sørskandinavisl\e former. 
Båtøl,ser og tjuldmal,kete steinøkser er bare påført 
i Tromsø Museums distrikt. 

øksene har norsk steinaldersforskning aldri skilt ut de oldsakformene 
i det såkalte submegalitiske miljøet, som hører hjemme i de fenno
skandiske snorkjeramiske kulturene, den danske enkeltgravskulturen 
og den finske og den svenske båtøkskulturen. 

En analyse av de sikre sørskandinaviske formene i Nord-Norge,
og de er slett ikke rent få, (fig. 14) viser at de i første rekke består 
av tjukknakkete økser og flintdolker, altså av former som ikke bare 

H- Viking. 1941. 105 



hører hjemme i megalitkulturen, men også i båtøkskulturen (det blir 
her helt vesentlig den svenske det dreier seg om). Og de tjukknakkete 
flintøksene er alle uten unnatak av båtøkskulturens med tverregg eller 
hulslipt egg. Mellom flintdolkene er det ikke en eneste av de spesielle 
megalittypene, og av en sikker megalitform som "flintsagene" fins det 
bare ett isolert eksemplar langt sør på Helgeland. Jeg ser her bort 
fra de etter måten få halvmåneformete redskapene av dolomittflint og 
hornstein som er funnet i Finnmark, og som både A. Nummedal og 
Anathon Bjørn har sett som beviser på megalitinnflytelser.69 Det viser 
seg at de etter all sannsynlighet hører hjemme i en helt annen kultur
sammenheng. De fins i mere eller mindre sammenhengende rekke 
østover gjennom hele Russland, Sibir i hvert fall til Kamtsjatka og 
videre på Grønland. Da formen i Nord-Norge er helt avgrenst til 
Finnmark, ligger det mye nærmere å se den i sammenheng med hele 
det østlige kulturinnslaget. Dette så mye mer som typen også er eldre 
i Finnmark enn i Sør-Skandinavia. I alle høve kan den naturligvis 
ikke brukes som bevis på megalitinnflytelser. 

Og når både Nummedal og Bjørn har ment å kunne konstatere en 
spesielt megalitisk teknikk i redskapsvirket i Finnmark,7° må en kunne 
si at den teknikken som en finner brukt på kvartsitter og andre harde 
flintliknende steinslag her nord er en teknikk av helt alment slag som 
har vært brukt av folk på et visst kulturtrinn overalt der slike stein
slag har vært i bruk. En finner den også i høy grad østover hele de 
russisk-sibiriske og amerikanske kulturområdene og. Det gjelder også 
den spesielle basisbehandling av kvartsittspissene med innbuet basis, 
som Bjørn har lagt så stor vekt på. 

I sterkere grad enn gjennom flintøksene og flintdolkene markeres 
likevel det sørskandinaviske innslaget av tjukknakkete steinøkser. Og 
de hører ikke hjemme i megalitkulturen. Både i Sverige og Finnland 
har det vist seg at de hører til båtøkskulturene. Det er i det hele 
tatt tvilsomt nok om de overhodet har noe med den megalitiske flint
øksa å gjøre.71 De har også helt annen utbredelse, - er sjeldne i 
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Danmark, men fins heller vanlig i Sør-Norge og Sør-Sverige. En kjenner 
dem også over hele det finske båtøksområdet, og de skulle for så vidt 
ikke en gang bevise sørskandinavisk påvirkning. Den finske tjukk
nakkete øksa er gjennomgående mindre enn den svenske og den sør
norske, og enkelte av de nordnorske er så store at de vanskelig kan 
skrive seg fra impulser fra den finske båtøkskulturen. I Nord-Norge 
er de ikke sjeldne. I alt kjenner jeg 17 eksemplarer tålig jamnt fordelt 
oppover hele Nordland-Tromskysten. Endelig fins det et eksemplar 
fra Øst-Finnmark. Utafor det fennoskandiske båtøksområdet er typen 
kjent flere steder, således i Baltikum. Videre finner en den mere eller 
mindre sporadisk østover Sibir, helt bortover til det Okotske havet.72 
Likeens kjenner en den fra China, i Honan er den således vanlig.73 

Bortsett fra den ene "flintsaga" fra Helgeland har det med andre 
ord ikke vært meg mulig å konstatere ett eneste sikkert bevis på 
megalitinnflytelse i Nord-Norge. Det er da ganske klart at det megalitiske 
kulturområdet ikke har hatt noe nevneverdig å si for nordnorsk kultur
utvikling i steinalderen. 

Båtøksimpulsene har derimot satt inn over hele landsdelen, fra 
Porsanger har en ei nydelig importert tjukknakket flintøks og fra Sør
Varanger ei pen og typisk båtøks. Ellers er det jo sjølsagt nok at de 
tar av jo lengre nord en kommer. Det er tydelig nok at disse inn
flytelsene i Nord-Norge er gått ut fra den svenske og ikke fra den 
finske båtøkskulturen. En ser det av båtøksene sjøl som alle er av 
svenske former. Som rimelig kan være er de ikke mange der nord. 
I det hele kjenner jeg seks fra Tromsø Museums distrikt, dvs. fra 
og med Lurøy og nordover. Av disse er ei fra Helgeland, to fra Salten, 
og i Ofoten, Trondenes og Sør-Varanger er det funnet ei i hvert 
prestegjeld. 

Utbredelsen av de oldsakene som tilhører båtøkskulturen (fig. 14), 
en må da ta med både båtøkser, flintdolker og tjukknakkete økser av 
flint og stein, viser at de er kommet nordover langs to ulike veier 
(fig. 4). Dels er de kommet oppover kysten fra Trøndelag, hvor den 
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svenske båtøkskulturen har grodd heller fast. Når en gjerne snakker 
om et trøndsk "submegalitisk" område, er det ikke rett. Sjøl om det 
nok fins en og annen megalitisk gjenstand, spiller de liten rolle. De 
aller fleste av de trøndske tjukknakkete flintøksene er da også av 
snorkjeramiske former. Av båtøkser har jeg notert 24 bare blant det 
utstilte materiale i museet i Trondheim, det er sikkert ikke det full
stendige tallet.74 Innfallsveien fra Sverige til Trøndelag blir markert 
av funn fra Inn-Trøndelag,- fra Beitstad, Verdal og Grong, mens funn 
fra Helgeland, sønnafor Tromsø Museums distrikt viser veien nordover. 

Hovedsakelig er båtøksinnflytelsene likevel åpenbart kommet over 
Nord-Sverige. Påfallende er konsentrasjonen i Salten, der den gammel
kjente handelsveien langs Piteelv og Skellefteelv munner naturlig ut. 
Torneelv fører ned til Ofoten og Trondenes, der en finner en ny kon
sentrasjon. Og oppover hele Nord-Sverige med et avgjort sentrum 
nettopp ved innløpet til de store elveveiene i Pite lappmark, er det 
særlig langs kysten gjort påfallende mye funn med snorkjeramiske 
saker. Båtøkser er funnet så langt nord som i Stensele s., Lappland, 
i Piteå s. og Overkalix s. i Norrbotten.75 Men i første rekke er det 
tydeligvis funn av flintøkser som markerer båtøkskulturens ekspansjon 
nordover i Sverige. 

Hvilken rolle den tjukknakkete steinøksa har spilt, går ikke fram 
av litteraturen. Derimot er det gjort svære depotfunn av tjukknakkete 
flintøkser. De er oftest ikke ferdige, enten er de bare tilemnet, eller 
om de er ferdighogd, er de i hvert fall som regel ennå uslipte.76 Jeg 
nevner et par av de største, slike som Bjurselefunnet fra Byske s. med 
hele 175 (l) økser (av dem er et par smalmeisler), eller Kallbacken
funnet fra Burtrask s. med 23 økser (tre av dem er smalmeisler). Begge 
funn ligger i strøket på begge sider av Skellefteelv. 

For meg står det ganske klart at slike svære funn med økseemner 
av importert råstoff ikke betyr fast bosetning, men at de vitner om 
storstilte handelsekspedisjoner av omtrent samme slag som ferdene til 
birkarlene i vikingtid og mellomalder. Rimeligvis har denne handelen 
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i steinalderen og hovedsakelig gjeldt pelsvarer. Denne tolkning av 
båtøksinnslaget i Nord-Sverige blir så mye mere sannsynlig som grensa 
for gravene fra denne kulturen går så langt sør som til en linje fra 
U ddevalla i vest til Oregrund, noe nord for Stockholm, i øst. 77 

Det ser med andre ord ut til at drivkraften i den svenske båtøks
kulturens store oppmarsj på Den skandinaviske halvøya er en intens 
merkantil ekspansjon. I Norge har båtøkskulturen spilt stor rolle på 
Østlandet, særlig i traktene på begge sider av Oslofjorden og i Trøndelag. 
Men en finner båtøkser og snorkjeramiske, tjukknakkete økser av flint 
og stein over hele landet, også på Vestlandet. I hvor stor utstrekning 
det her dreier seg om innvandringer kan vi ikke avgjøre. V ed Oslo
fjorden og i Trøndelag må en sikkerlig tenke seg fast bosetning, og 
også ellers må en rimeligvis i hvert fall tenke seg kolonier som har 
slått seg ned her og der som basis for handelen. I ytterkanten av 
denne merkantile interessesfæren lå Nord-Finnland og Nord-Norge. 
Det er påfallende at mere enn halvparten av de finske båtøksene av 
svensk type er funnet nordligst i Finnland. 78 Dermed får vi da også 
merket opp veien til Øst-Finnmark. 

Etter denne linjen tror jeg det er vi må se de sørskandinaviske 
impulsene i Nord-Norge. Hvor djuptgående innvirkning denne handels
ekspansjonen fra sørsvensk indogermansk kultur har hatt her nord, 
kan vi vanskelig avgjøre ennå. ·Oppfatningen her er for en stor del 
avhengig av hvordan en ser på tilhøvet mellom steinalderen i den 
nordre og i den søre delen av Den skandinaviske halvøya. Jeg tenker 
da på boplasskulturen i Sør-Norge og Sør-Sverige. 

Det er snautt nok tvil om at det på flere vis er slektskap mellom 
boplasskulturene i nord og sør, mens dansk steinalder ser ut til å 
skille seg sterkere ut. Skagerakk og Kattegat ser på mange vis ut 
til å ha utgjort et heller sterkt kulturskille. Skiferbruken når ikke 
over til Danmark, heller ikke har den norske eller svenske boplass
kjeramikken synderlig slektskap med dansk steinalderskjeramikk, sjøl 
om det nok lar seg ettervise megalitpåvirkninger i leirkarornamentikken. 79 
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Som rimelig kan være har en vanligvis tenkt seg at slektskapet 
mellom den nordskandinaviske boplasskulturen på den ene sida og den 
sørsvenske og sørnorske på den andre, skyldtes påvirkninger sørfra. 
I og med at vi må erkjenne det arktiske opphavet til skiferbruken 
stiller hele problemet seg likevel i et annet lys. Et annet avgjørende 
moment er kjeramikken. Slektskapet mellom boplasskjeramikken både 
i Sør-Norge og Sør-Sverige og kammkjeramikken har en vært klar over 
helt sida C. Wibling skrev om blekingske steinaldersboplasser.80 Det 
er også etter hvert blitt ganske sikkert at kammkjeramikken ikke kan 
være utviklet av "boplasskjeramikken" som O. Almgren prøvde å vise 
det i si tid,81 tvert om har det vist seg at Wibling og etter ham 
A. W. Brøgger hadde sett riktig når de mente at den grop- og kamm
stempeldekorerte boplasskjeramikken sørpå er oppstått under sterk 
påvirkning fra den egentlige kammkjeramikken.82 En må i realiteten 
se gropkjeramikken sørpå som et kammkjeramisk utkantfenomen, i 
likhet med den polske og den schlesiske, som den delvis minner 
ganske mye om. 

En kan da igjen minne om at særlig Bøe har sett østlige innflytelser 
i vestnorsk beinkultur, og disse må være kommet nord fra skiferkultur
området. At det samme for en stor del er tilfellet med den østsvenske 
beinkulturen er sannsynlig. Også her finner en slike former som grov
tannete harpuner med hull til harpunlina. Jeg kan også minne om 
den vel kjente Gullrumkammen, som allerede med de skulpterte hodene 
viser sammenheng med arktisk skulptur. Ved sida av en kamm funnet 
i en myr ved Heikendorf nær Kiel,83 er Gullrummkammen framleis ene
stående, mens det bare i årene 1937-39 kom fram ikke mindre enn 
fire liknende bein- og hornkammer i Finnmark.84 Finnmarkskamn1ene 
er smalere enn Gullrumkamn1en, men på grunn av slitmerkene har 
Nummedal med full rett hevdet sammenheng mellom dem,- en opp
fatning som blir styrket av Heikendorfkammen som i form kommer 
Finnmarkskammene mye nærmere. Endelig må vi i høy grad minne 
om den monumentale veidekunsten, som er atskillig eldre på Nordlands-
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kysten enn noe annet sted i Skandinavia. Og også i Trøndelag er 
den avgjort eldre enn både den svenske, den vestnorske og den 
østnorske. 

Vi skulle med andre ord kunne konstatere sterke og grunnleggende 
påvirkninger fra den arktiske steinalderskulturen over hele Den skandi
naviske halvøya, noe som på sett og vis blir bekreftet ved en heller 
stor sørsvensk import av skifersaker, gjort av rødbrun, nordsvensk 
skifer.85 Og disse påvirkninger gjelder fire så fundamentale kultur
elementer som skiferbruk, beinkultur, leirkarproduksjon og monumental
kunst. Det skulle da være full grunn til fremdeles å drøfte boplass
kulturen på Den skandinaviske halvøya etter noenlunde samn1e linjer 
som A. W. Brøgger gjorde alt i sitt arbeid fra 1909. 

Derimot kan det se ut til å være vrient nok å få dette resonnement 
i samklang med det overlag viktige funn av en trepanert skalle som 
Nummedal gjorde i Nyelv i Øst-Finnmark sommeren 1939, og som 
nylig er behandlet av K. E. Schreiner.86 Skallen slutter seg i form 
"nær til den nordiske langskalle" og har en lengde-breddeindeks på 
75,3. Den har som nevnt vært trepanert, men trepanasjonen har vært 
tilhelt før individet har dødd. Schreiner drar disse konklusjoner av 
undersøkelsene sine: "Enten er trepanasjonen foretatt i Finnmark, og 
da må en anta at det i slutten av steinalderen har eksistert primitive 
samfunn der som både etnisk og kulturelt var av sydskandinavisk opp
rinnelse, eller så er den mann hvis skjelett er funnet i Nyelv, trepanert 
et sted sørpå og har endt sine dager under en Finnmarkstur ...... . 
Det forekommer meg derfor at den første antagelsen, at mannen har 
tilhørt et nordisk steinaldersmiljø i Finnmark, er den som har størst 
sannsynlighet for seg." 

Etter de funnopplysninger Nummedal har gitt, er det snautt nok 
grunn til å tvile på at vi har med en innfødt finnmarking å gjøre. 
Det må derfor være sannsynlig at det har vært et nordisk raseelement 
der oppe i steinalderen. Hvor stor antropologisk rolle det har spilt 
vet vi naturligvis ikke, så lenge en ikke har mere materiale å bygge på. 
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Sjølsagt er det ennå vanskeligere å vite hvor stor kulturhistorisk 
vekt en skal legge på dette ene kraniefunnet. Opphavlig trenger den 
nordiske langskallen naturligvis ikke å ha noe med det indogermanske 
språk- og kulturfellesskapet å gjøre. Mens lengde-breddeindeksen ved 
de, riktignok få, enkeltgravsskallene en har i Norden,87 gjerne er atskillig 
mindre enn Nyelvskallens, viser Stångenasskallen på den andre sida 
at den nordiske langskallen går tilbake, i hvert fall til mesolitisk tid.88 

Og Bogdanovs undersøkelser av skjelettene fra Sjaskanalen ved 
Ladoga har vist et sterkt langskallet raseelement i russisk kamm

kjeramisk miljø.89 

Etter utbredelsen av trepanasjonskunsten mener Schreiner at den 
må være kommet sørfra til Finnmark Han kommer derfor til at det 
samfunnet som den trepanerte hadde tilhørt også kulturelt har vært 
av sørskandinavisk opphav. Det arkeologiske miljøet som skallen er 
funnet i, og som en altså etter funnoppgavene må tro har vært mannens 
eget kulturmiljø, stiller seg likevel ikke særs velvillig til denne tanken. 

Skallen er funnet i en lita, lav røys av en type det er mange av 
i Finnmark Røysa lå like ved en av de tuftene Nummedal har gravd 
ut. Og nettopp denne tufta er kan hende den hvor inventaret peker 
sterkest østover. Jeg har avbildet et andehode derfra ovafor, videre 
kan en nevne en hornskje med et fuglehode i skaftenden, som åpen
bart har direkte sammenheng med et annet fuglehode i de russiske 
Volosovafunnene. Et liknende hode er også kjent fra Rinnukalns i 
Latvia.90 Skjeer av horn og tre er som kjent i seg sjøl en steinalders
form med sterkt nordøsteuropeisk tendens. Et tredje beinstykke fra 
denne tufta har et punktsirkelornament, som ellers bare er kjent fra 
Halsenboplassen, Kvalsund i Finnmark, fra det nordligste Finnland og 
fra Rinnukalns i Latvia.91 

Etter det jeg kan skjønne er det derfor vanskelig å hevde at kultur
miljøet i Nyelv har hatt sørskandinavisk opphav. Om en så kan tenke 
seg at trepanasjonskunsten er kommet til Finnmark på østligere veier, 
tør jeg ikke ha noen mening otn. Det er verdt å merke seg at trepana-

112 



sjonen har vært kjent i Sør-Russland i førhistorisk tid,92 mens den etter 
det jeg vet ikke er kjent lengre nord fra. 

I alle høve er det vel rettest å vente på større materiale før en 
drar for store konsekvenser. Foreløpig får en nøye seg med atter å 
poengtere at utbredelsen av den arktiske steinalderen har vært diktert 
av helt andre fenomener enn antropologiske. I og for seg skulle Nyelv
skallen derfor ikke i noe høve trenge å stå i motstrid med hele det 
resonnement som her er utviklet. 
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Labrador s. 48, fig. 34-36, dens.: Om Petsamo- kustlapparnas sågner etc., F. M. 1928, 
B. Zemljalmv: l. c., A. V. Schmidt: ,ll;PEBHIIH MOriiJI:bHIIE HA EOJI:bCEOl\1 aAJIIIBE, MAT. 

1w:r.r. :;men; nccJIEA 23 (1930). 32 O. Solberg: Mennikafundet, Oldtiden VII s. 1 ff. 
A. Nummedal: Yngre stenaldersfunn fra Nyelven og Karlebotn I-Il, U. O. Arb. 
1935-36 og 1937. 33 W. Jochelson: Peoples of Asiatic Russia, Washingt. 1928 
s. 231. For hele spørsmålet se også B. v. Richthofen: Zur fr age der archåologischen 
Beziehungen zwischen Nordamerika und Nordasien, Anthropos XXVII (1932) s. 125 ff. 
med videre litteraturtilvisinger. 34 Den fyldigste oversikten over amerikansk 
kjeramikk finner en hos W. H. Holmes: Aboriginal Pottery of the Eastern United 
States, 20th. Ann. Rep. Bureau Am. Ethn. (1903). 35 O. Menghin: Zur Steinzeit 
Ostasiens, P. W. Schmidt-Festschrift, Wien 1928 s. 932 f. 36 Nummedal: U. O. Arb. 
1937 s. 13. 37 A. M. Tallgren: Die russischen und asiatischen archåologischen 
Sammlungen im Nationalmuseum Finnlands, Eurasia Sept. Ant. Ill s. 147 f. 38 J. Ailio: 
Fragen der russischen Steinzeit, F. F. T. XXIX: 1 s. 44, sml. s. 69. 39 A. Bjørn: 
Nye boplassfunn s. 45. 40 Ailio: Fragen s. 16 f. 41 G. v. Merhart: Sibirien, 
Ebert: Reallexicon XII pl. 8: y, pl. 10: a-h. 42 W. F. W. Hodge: Handbook of 
American Indians north of Mexico, 30. Bull. Bureau Am. Ethn. (1907-10) s. 497. 
43 W. H. Holmes: Aboriginal Antiquities s. 22. 44 W. K. Moorhead: Archæology 
of Maine, Andover 1922 s. 20, 23 ff. o.m. a. st. 45 A. W. Brøgger: Den arktiske 
stenalder s. 79. 46 I. Schnell: Prehistoric Fin ds from the Island World of the Far 
East, Bull. Mus. of Far Eastern Antiq. 4 (1932) fig. 10. 47 J. Polmrny: Britische 
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Urbevolkerung, Ebert: Reallexicon Il s. 142. En helt annen tollming av folkenavnet 
Fir Bo1g finner en likevel hos R. A. S. Macalister: Ancient Ireland, London 1935 
s. 56. 48 G. Demay: Le Costume de moyen age d' apras les sceaux, Paris 1880 
s. 264, fig. 326. 49 Engelske arkeologer regner med et heller nært sleldskap mellom 
Peterborough- kjeramikk og kammkjeramikk, T. D. Kendrick & C. F. C. Hawkes: 
Archaeology in England and Wales, London 1932, V. Gordon C hilde: The Prehistory 
of Scotland. London 1935 s. 80 50 Johs. Bøe: Boplassen i Sldpshelleren B.M. Skr. 
17 s. 55. 51 J. Leppaaho: Narpion ja Oulujen Kivikauden hyljeloydot I, S. M.1936 
s. 6, note 2. 52 .A. Nummedal: Redskaper av horn og ben fra Finnmark, Viking 
1938 pl. XXXV-XXXVI, G. Gjessing: Der Kilstenwohnplatz in Skjåvika, Acta 
Archaeologica IX fig. 4-6, dens.: En steinalders boplass fra bronsealderen, Naturen 
1938 fig. 1-3. 53 F. el~:s. K. Birket- Smith i Geo gr. Tidsskr. (dansk) fig. 5, P. V. Glob : 
Settlements in Kempe Fjord and King Oscars Fjord. Medd. om Grønl. 102:2 (1935) 
pl. I: 9-13, V: 9-10. 54 G. Gjessing: Nordenfjelske ristninger og malinger av den 
arktiske gruppe, Inst. f. sammenl. Kulturf. B. XXX (1936) s. 140 ff. 55 A. Nummedal: 
Yngre stenaldersfunn fra Nyelv og Karlebotn Il, U. O. Arb. 1937, se kartskissen 
pl. Il. 56 K. Donner: Sibirien s. 170, W. J ochelson: Subterranean Dwellings of the 
Tribes of N.-E. Asia and N.-W. America, Congr. Int. Americ. XV Session Il {1907) 
s. 121, 125 f. 57 J. Winther: Troldebjerg. En bymæssig Bebyggelse fra Danmarks 
yngre Stenalder, Rudlmbing 1935. 58 T. Itkonen: Eras kaivus lmolanniemella, 
Suomen Museo 1918 s. 35 ff. G. Gjessing: Et hustuftfunn fra Lebesby, U. O. Arb. 
1929 s. 111 f. 59 B. Zemliakov: anf. arb. fig. 7, sml. fig. 4, 6. 60 V. Tanner: Om 
Petsamo- kustlapparnas sagner s. 13 ff. fig. 4. 6t Tanner: Folk och kulturer s. 48, 
fig. 34-36. 62 Tanner: sist. anf. arb. s. 51. 63 W. Jochelson: Subterranean 
Dwellings of the Tribes of N.-E. Asia and N.-W. America, Congr. Int. Americ. XV 
Session Il (1907). 64 Sml. f. eks. disse arbeidene av Th. Mathiassen: Archaeology 
of the Central Eskimo, I, Copenh. 1927 s. 306, fig. 104, The Former Eskimo Sett1ements 
on Fredrik VI's Coast, Medd. om Grønl. 109 Nr. 2 fig. 5. The Eskimo Archaeology 
of Julianehaab District, Medd. om Grønl. 118 Nr. 1 fig. 5. 65 W. K. Moorhead: 
Archaeology of Maine fig. 57-58. 66 J. Pokorny: Britische Urbevolkerung s. 141 f. 
67 G. Gjessing: Fra steinalder til jernalder, Inst. f. sammenlign. Kulturf. C. III-3 (1935). 
68 J. Bøe et A. Nummedal: Le Finnmarkien s. 249 ff., særlig s. 255 f. 69 A. Num
meda!: Stone Age Finds in Finnmark, Inst. f. sammenl. Kulturf. B. XIII (1929) fig. 71 
-72. A. Bjørn: Nye boplassfunn s. 11. Nummedal: Yngre stenaldersfunn fra Ny
elven og Karlebotn I s. 82. 70 Bjørn: anf. arb. s. 25 ff., Nummedal: sist anf arb. 
s. 82. 71 J. E. Forssander: Die schwedische Bootaxtlmltur und ihre kontinental
europaischen Voraussetzungen, Lund 1933 s. 15 ff. A. Europaeus (Ayrapaa): Forn
fynd från Kyrkslatt och Esbo soclmar, F. F. T. XXXII s. 88 f. 161. 72 J. Ailio: 
Fragen der russischen Steinzeit fig. 5: d. G. v. Merhart: Sibirien, Ebert: Reallexicon 
XII pl. 10: g. 73 J. G. Andersson: Den gula jordens barn, Stockh. 19. s. 221 fig. 25. 
74 Når J. E. Forssander: Die schwedische Bootaxtlmltur s. 25, sier at det fra Norge 
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fins 70 båtøkser, er det tallet altfor lavt. Uten å gjøre krav på å ha fått med alle, 
kjenner jeg i hvert fall bort imot det dobbelte (136 stkr.). 75 Forssander: anf. 
arb. s. 22. 76 For dette spørsmålet, se særlig G. Hallstrom: En importvara till 
Vasterbotten for 4000 år sedan, Vasterb. Lans hemb. for årsb. 1924-25. 77 Forssander: 
anf. arb. s. 22. 78 A. Europaeus (Ayrapaa): Oversikt av den skandinaviska importen 
till Finland i stenåldern, Rig. 1920 s. 110. 79 Hele dette spørsmålet er delvis av
hengig av den kronologiske omvurdering av Ertebøllekulturen som danske arkeologer 
er opptatt av for tida. Skulle det vise seg at Ertebøllekjeramikken i sin helhet skriver 
seg fra yngre steinalder, ville det ligge nær å slutte samband med kammkjeramil,ken. 
En kan her merke seg den spissbunnete formen og dekoreringa av sjølve overlmnten 
av munningsranda. 80 C. Wibling: Om kustfynd från stenåldern i Blekinge, Ymer 
1899. 81 O. Almgren: Några svensldinslm stenåldersproblem, A. T. S. XX: 1 (1914) 
s. 27 ff. 82 A. W. Brøgger: Den arktiske stenalder s. 28. Siste behandling av emnet 
er A. Bagge og K. Kjellmark: Stenåldersboplatserna vid Siretorp i Blekinge, Stockh. 
1939 s. 178 f. 83 G. Schwantes: Geschichte Schleswig-Holsteins I s. 143, fig. 143. 
84 Nummedal: Redskaper av horn og ben fra Finnmarl,, Viking 1938 s. 149, 
pl. XXXIV: 1 a-b. G. Gjessing: Der Kiistenwohnplatz in Skjåvika, Acta Arch. IX 
(1938) fig. 4. Senere har Nummedal funnet en fjerde som er upublisert ennå. 
85 S. Lindqvist: Svenskarna i heden tid, Stockh. 1935 s. 63. M. Sten berger: Das 
Vasterbjersfjeld, Acta Arch. X (1939) s. 88. 86 K. E. Schreiner: Om en trepanert 
Finnmarksskalle fra steinalderen, Inst. f. sammenl. Kulturf. C. IV-3 (1940). Samme 
forf.: Trekk av trepanasjonens historie, Naturen 1940 s. 161 ff. 87 O. Rydbeck: 
Ett bidrag till frågan om vårt stenåldersfolks antropologi, Lunds Univ. Arsskr. N. F. 
avd. 2 Bd. 25 nr. 13 (1929). 88 C. M. Fiirst: Stångenaskraniets renassans, Fornvannen 
1925. 89 A. Inostrantsev: tJ;oiicTopiiqemmll: qeJionemcaMeHHOTO neKa no6epe:mnJJ .Jiap;o:a:teiwro o3epa 

(1882), der også Bogdanovs undersøkelse er tatt inn. Sml. også kraniematerialet hos 
A. S. Uvarov: APXEO.JIOriH POCCIII. RAMEHHI:.IH llEPIOtJ;I:., I, Moskva 1881 pl. VIII ff. 
særlig pl. XI-XII. 90 Begge disse er avb. Brøgger: Den arktiske stenalder fig. 265-66. 
91 G. Gjessing: En steinalders boplass fra bronsealderen, Naturen 1938 fig. 2. M. Ebert: 
Die baltischen Provinzen, Praehist. Zeitschr. V {1913) fig. 6 f. 92 O. Rydbeck: 
Några synpunkter rorande trepanasjonssedens ursprung, Medd. Lunds Univ. Hist. 
Mus. 1932--33 s. 22. 
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Sverre Marstrander 

NORSK 
ARKEOLOGISK LITTERATUR 

1940-1941 

Oversikter over norsk arkeologis}, litteratur er stillet sammen av W. P. Sommerfeldt: 

Norsk arkeologisk litteratur 1814-1913 (Oldtiden, B. V, Kri.a 1905), og Anathon Bjørn: 

Bibliographie des sciences prehistoriques en Norvege 1900-1935, Oslo 1936. Disse 
bibliografier er supplert ved litteraturlister 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 underettet om 
mulige feil eller mangler. 

BoNDEVIK, KJELL: Merkedagar om våren. (Syn og Segn 1940, s. 294 
-300.) 

BRODAHL, JoH. E.: Inskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag 
og på Møre. (Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII, 1940, s.164-74, 
s. 211-26, s. 310-23.) 

BRøGGER, A. W.: Fra Helgeån til Stiklestad. (Viking IV, 1940, s. 1-39.) 
- Norge og nordmennene. Innledning til foredrag i Det Norske Geo

grafiske Selskab 25. september 1940 (Norsk Geografisk Tidsskrift 
VIII, 1941, s. 233-5). 

BuGGE, ANDERS: Drageportalen i Hopperstad kirke. (Fortun fra til 
Sognefest. Festskrift til G. F. Heiberg. Bergen 1941, s. 28-43.) 

BøE, JoHS.: Helleristninger i Hardanger. (Jol i Hardanger 1934, s. 30-4.) 
- En helligdom med malte veggbilder i Hardanger. (Viking IV, 1940, 

s. 145-52.) 
- Røkelseskaret fra Aurland. (Fortun fra til Sognefest. Festskrift til 

G. F. Heiberg. Bergen 1941, s. 21-7.) 

117 



CHRISTIANSEN, REIDAR TH.: Noen sagn fra Sogn. (Fortun fra til Sognefest. 
Festskrift til G. F. Heiberg. Bergen 1941, s. 142-53.) 

EITREM, SAMSON: Eleusinia - les mysteres et l'agriculture. (Symbolae 
Osloensis XX, 1940, s. 133-51.) 

- Der Kranz - seine religios-magische Bedeutung hei den Griechen 
und Romern. (Serta Hoffilleriana, Zagreb 1940, p. 105-9.) 

- Mysteriesamfund og udødelighetstro. (Samtiden 1941, s. 74-86.) 
- Phaibe. (Realencyclopadie d. Classischen Altertumswissenschaft. 

Neue Bearb. XX.) 
- Phokos. (Realencyclopadie d. Classischen Altertumswissenschaft. 

Neue Bearb. XX.) 
ENGELSTAD, EIVIND S.: Prosesjonsfanen fra Lavik kirke. (Fortun fra til 

Sognefest. Festskrift til G. F. Heiberg. Bergen 1941, s. 55-63.) 
FALCK-Muus, RoLF: Et middelaldersk vektlodd fra Nord-Trøndelag. 

(Nord-Trøndelag Historielag. Arbok 1939, s. 89-92.) 
- En ubeskreven bronsehest. (Myntsamlernytt 2, 146 f.) 
- Siamesiske porselensmynter (Myntsamlernytt 2, 150-2.) 
FETT, HARRY: Fortidsvern og ungdomsarbeid: Minnesmerkers bevaring. 

(Ah. 1939. s. 5-32.) 
FRIMANNSLUND, BoRGHILD A.: Refillen fra Hafslo kirke. (Fortun fra til 

Sognefest. Festskrift til G. F. Heiberg. Bergen 1941, s. 64-75.) 
FÆGRI, KNuT: Quartargeologische Untersuchungen im westlichen 

Norwegen IL Zur spatquartaren Geschichte Jærens. (B.M. Arb. 
1939-40. Naturvidensk. rekke nr. 7, 201 ss.) 

FÆGRI, KNUT og jAN PETERSEN: Myrfunne tresaker fra Bø i Nærbø. 
(Stav. Mus. Arsh. 50, 1939-40, s. 17-30.) 

FÆRØYVIK, BERNHARD: Sogne båten. {Fortun fra til Sognefest. Festskrift 
til G. F. Heiberg. Bergen 1941, s. 129-41.) 

GJESSING, GuTORM: Oldfunn og oldtid [i Sande]. (Sandeboka, Drammen 
1939, s. 27-50.) 

- Merovingertidsproblemer. Nyere svensk og finsk litteratur. (Viking 
IV, 1940, s. 131-44.) 
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GJESSING, GuTORM: Båtfunnene fra Bårset og Øksnes. To nordnorske 
jernaldersfunn. (Tr. Mus.Arsh. 58,1935 (Tromsø 1941), s.1-109. +Pl.) 

- Fangstfolk. Et streiftog gjennom nordnorsk førhistorie. Oslo 1941, 
s. 1-142, pl. 

- Edv. J. Havno. {Håløygminne 6, 1941, s. 26-8.) 
- Olaus Mattens Nicolaissen. (Norsk Biografisk Leksikon X, Oslo 

1941, s. 31-2.) 
- Andreas Georg Nordvi. {Norsk Biografisk Leksikon X, 1941, 

s. 217-9.) 
- Anders Johnsen Nummedal. {Norsk Biografisk Leksikon X, 1941, 

s. 244-6.) 
GRIEG, SIGURD: Tømmerlagene i Raknehaugen. {Norges Håndverk 1940, 

s. 107 f.) 
- Vest-Europeiske bronsealdershus. Fra de senere års utgravninger. 

{Naturen 1941, s. 266-82.) 
- Byfunnene på Stor-Hamar. {Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. 

Årsmelding 1939-41, s. 3-19.) 
- Huset i norsk oldforskning. {Samtiden 1941, s. 278-87.) 
- Fredrik Paulsen 65 år. {Kunst og Kultur 1941, s. 125-7.) 
- Anm. av Bengt Thordemann: Armour from the Battle of Wisby 

1361, Vol. I, Il. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 
Stockholm 1939. (Historisk tidsskrift 31, s. 277-9.) 

- Gulatingslovens tyvebolk. {Fortun fra til Sognefest. Festskrift til 
G. F. Heiberg. Bergen 1941, s. 76-89.) 

GuDDAL, P. M.: Jøtulen. Eit storfelt minnesmerke frå vikingetida. 
(Nynorsk Vekeblad 1939, nr. 45.) 

HANSSEN, OLAF: Helleristningene på Ringerike. {Ringerike 1939- 40, s. 26.) 
HAUGE, T. DANNEVIG: Jernbrenning i Gudbrandsdalen i gamle dager. 

(Viking IV, 1940, s. 41-83.) 
HEIBERG, G. F.: Oppsta'veven. {Mål og Minne 1940, s. 1-6.) 
- Inventar på en storgård i Sogn i 1600 tallet. (Tidsskrift for Historie

laget i Sogn 10, s. 5-13.) 
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HERMUNDSTAD, KNuT: Stølsdrift. Norsk litteratur for realskolen og 
gymnasiet, ved Asbjørn Villum, Fredrik Bie og Stian Kristensen. 
Utgåve for skular med nynorsk til hovudmål, ved Edv. Brækstad. I. 
Oslo 1940, s. 122-33. 

HEYERAAS, SvERRE: En nyfunnen bautastein i Oftenåsen [Ogndal, Nord
Trøndelag]. (Nord-Trøndelag Historielag. Arbok 1939, s. 52-3.) 

HoLST, HANS: Tyske og nederlandske mynter fra nyere tid i norske funn. 
Zusammenfassung. (Nordisk Numismatisk årsskrift 1940, s. 94-121.) 

- Universitetets Myntkabinett i budsjettåret 1939-40. (Nordisk 
Numismatisk Arsskrift 1940, s. 167-72.) 

HoLTSMARK, ANNE: Tillegg til "Vefr Darraoar". (Mål og Minne 1940, 
s. 7-8.) 

HoLTA, H. H.: En helleristning [på Arås i Nes]. (Historielaget for 
Telemark og Grenland 1938. s. 69.) 

HouGEN, BJøRN: Osebergfunnets billedvev. (Viking IV, 1940, s. 85-124.) 

HYLDBAKK, HANS: Fjellgardar og sæter bruk. (Den norske turist
forenings årbok 1941, s. 59-71.) 

!SACHSEN, FRIDTJOV: Korrelasjon av strandmerker i løsmateriale og fast 
fjell. (Norsk geografisk tidsskrift, VIII, 1941, s. 257-64.) 1 

JoHANNESSEN, FR.: Båtene fra Gokstadskibet. (Viking IV, 1940, 
s. 125-30.) 

JoHNSEN, OscAR ALBERT: Innføring i kildene til Norges historie. (Heimen 
5, 1939, s. 131-53.) 

- Vestlandsbonden i norsk historie og kulturliv. (Heimen 5, 1940, 
s. 203-16.) 

KARLSEN, JøRGEN: Hjarthellaren. (Håløygminne 1939, s. 276 f.) 
KIELLAND, THoR: Heiberg-teppet. (Fortun fra til Sognefest. Festkrift 

til G. F. Heiberg. Bergen 1941, s. 90-9.) 
KLOSTER, RoBERT: Ekspansjon i bygdekunsten. Noen iakttagelser fra 

Sunnfjord og Nordfjord. (B. M. Arb. 1941, nr. 3, s. 1-22.) 
KNUDSEN, V.: Kongeg1·avene og nasjonalparken i Borre. (Vestfoldminne 

3, 1939, s. 442-7.) 
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L'oRANGE, HANS PETTER: Romersk krisetid. (Kunst og Kultur 1941, 
s. 15-42.) 

- Zur Ikonographie des Kaisers Elagabal. (Symbolae Osloenses XX, 
1940, s. 152-9.) 

LuND, HARALD EGENÆS: Den gang våre forfedre bodde i huler og hidlere. 
(Naturen 1941, s. 161-72.) 

- Boplassfunn i huler og hidlere fra metalltid i Rogaland. Gamle jakt
metoder, særlig på sel og kobbe. (Stav. Mus. Arsh. 50, 1939-40, 
s. 75-92.) 

- Et eldre jernalders helligsted på Erland i Skjold. Trekk av eldre 
jernalders religion og fruktbarhetsdyrkelse. (Stav. Mus. årsh. 50, 
1939-40, s. 93-108.) 

MARSTRANDER, SvERRE: A hitherto Undescribed Sarcophagus from Clazo
menae (Symbolae Osloenses XX, 1940, s. 160-72). 

- Norsk arkeologisk ·litteratur 1939-40. (Viking IV, 1940, s. 173-8.) 

OLSEN, MAGNUS: Kirkjan 6 kirkjuvelli. (Fortun fra til Sognefest. Fest
skrift til G. F. Heiberg. Bergen 1941, s. 44-54.) 

PETERSEN, ]AN: Stavanger Museums Arshefte gjennom 50 år [en biblio
grafi]. (Stav. Mus. Arsh. 50, 1939-40, s. 7-16.) 

- Et ungarsk bronsesverd fra Sokndal. (Stav. Mus. Arsh. 50, 1939-40, 
s. 31-4.) 

- Senmiddelalderske salvekrukker fra Rogaland. (Stav. Mus. Arsh. 50, 
1939-40, s. 109-14.) 

- Oldsaksamlingens tilvekst 1939. (Stav. Mus. Arsh. 50, 1939-40, 
s. 35-73.) 

- Se Fægri, Knut. 
PETERSEN, Th.: En bjørnegrav. Trekk av lappisk folketro. (Viking IV, 

1940, s. 153-66.) 

- Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Museet. Oldsaksam
lingens tilvekst 1934, s. 1-42. 

- En bronsealders støpeform fra Foss i Meldal, Sør-Trøndelag. (T.V. F. 
XIII, nr. 21, s. 87-90). 
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REICHBORN-KJENNERUD, I.: Folkemedisin i G. F. Heibergs Samlinger. 
(Fortun fra til Sognefest. Festskrift til G. F. Heiberg. Bergen 1941, 
s. 111-9.) 

SHETELIG, HAAKON: Skibsgraven ved Sutton Ho o i Suffolk. (Viking IV, 
1940, s. 167-72.) 

SKAPPEL, S.: Høstingsbruk og dyrkingsbruk. English Summary. (Historisk 
tidsskrift 31, s. 145-236.) 

STIGUM, HILMAR: Sogne-arden. (Fortun fra til Sognefest. Festskrift til 
G. F. Heiberg. Bergen 1941, s. 120-8.) 

SuLENG, HENRIK: Terrasser og stenalder i Haldens omegn. (Naturen 
1941, s. 23-30.) 

SuNDT, H. A.: Seterlandsbyer og seterliv i Nordfjord. (Den norske 
turistforening årb. 1941, s. 150-60.) 

THOMAS, CHARLOTTE UNDSET: Det hedenske Brunlanes. Inntrykk fra 
en studietur. (Vestfoldminne 4, 1940, s. 1-6.) 

THONER, JusT: St. Thomaskirken på Filefjell. (Den norske turist
forening årb. 1939, s. 57-64.) 

THORSRUD, OLE: Inventaret i Hedalskirken. (Den norske turist
forening årb. 1939, s. 65-70.) 

VREIM, HALVOR: Fortidsvern og ungdomsarbeid: Hus reddes. (Ah. 1939, 
s. 33-54.) 

YsTAD, ANDREAS: Gamalt frå Innherad. (Inntrønderungdomen 1940, 
s. 17-8.) 

-Arbeidsliv og arbeidskikkar i eldre tid. (Nord-Trøndelag Historielag. 
Arbok 1940.) 

FORKORTELSER 

122 

Ah. = Arsberetning fra Foreningen til norske Fortids-
minnesmerl,ers Bevaring, Oslo. 

Avh. Vid. Ak I (Il) =Avhandlinger utgitt av Det Norske Videnslmps
Akademi i Oslo. Matematisl.:-naturv. Klasse I 
(Historisk-Bl. Klasse Il). 

B.M. Skr. =Bergens Museums Skrifter. 



NOTE 

B.M. Arb. =Bergens Museums Arbok Historisk-antikvarisl< 
rekke. 

Stav. Mus. Arsh. = Stavanger Museums Arshefte. 

Tr. Mus. Arsh. = Tromsø Museums Arshefte. 
Nord. Num. Arssh. = N01·disk Numismatisk Årsskrift. 

T.V. F. =Det Kgl. Norske Videnslmbers Selskabs Forhand-
linger, Trondheim. 

T.V. S. =Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, 
Trondheim. 

N. T. f. Sprogv. =Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap. 

U. O. Arb. = Universitetets Oldsaksamlings Arbok, Oslo. 

U. O. Skr. = Universitetets Oldsaksamlings Skrifter. 

1 Omtaler en yngre steinalders flintplass ved Hellvik nordvest for Egersund, s. 262. 
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NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 

Styrets årsberetning 

Representantskapsmøte holdtes lørdag 23. november 1940 på 
Universitetets Oldsaksamlings kontor. Generalsekretæren ga en 

meddelelse om medlemssituasjonen vedrørende representantskapet. Man 
besluttet å be styret søke utvei til å få opp igjen tallet av representant
skapsmedlemmer, som for tiden var 60 mot 77 foregående år. 

Preses refererte årsberetning og regnskap med revisorenes påtegning 
av 4. november. 

Man besluttet å foreslå for generalforsamlingen gjenvalg av de ut
tredende styremedlemmer med varamenn. Da konsul C. Middelthon, 
Stavanger, hadde meddelt at han ønsket å tre ut av styret, foreslo 
representantskapet i hans sted valgt konsul Erik Berentsen. Man 
besluttet også å foreslå generalsekretæren gjenvalgt for de neste tre år. 

Gener a l forsamlingen, den femte ordinære, holdtes deretter i 
Universitetets Oldsaksamlings jernaldersal. Det var fremmøtt ca. 100 

medlemmer. 
Preses refererte årsberetningen (trykt i VIKING IV, 1940, s. 180-83} 

og knyttet til denne enkelte generelle bemerkninger. Navnlig fremhevet 
han nødvendigheten av å få øket så vel antallet av vanlige medlemmer 
som representantskapsmedlemmer. Skal Selskapets virksomhet kunne 
holdes oppe på det nåværende nivå og helst økes, må dette skje. Det 
må erindres at Selskapet til sin ordinære drift og til utgivelsen av 
VIKING ikke har et eneste bidrag utenom medlemskontingenten. 
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Regnskapet, trykt i VIKING IV, s. 184-85 ble fremlagt og meddelt 
decharge. 

Valg. Preses, advokat Henrik Bergh, hvis funksjonstid var utløpet, 
ble gjenvalgt for de kommende tre år. De uttredende styremedlemmer 
Cato Rachlew og Haakon Shetelig med varamennene H. Gabrielsen og 
Knut Hermundstad ble gjenvalgt. Som nytt styremedlem etter konsul 
C. Middelthon, som ønsket å tre ut av styret, valgtes konsul Erik 
Berentsen, Stavanger. Generalsekretæren, professor A. W. Brøgger, 
hvis funksjonstid også var utløpet gjenvalgtes for de følgende tre år. 
Likeledes gjenvalgtes revisorene Alf Bjercke og Gustav E. Raabe. 

Deretter holdt konservator Sverre Marstrander foredrag .med lys
billeder om de siste års helleristningsundersøkelser i Østfold og Telemark 
og museumsdirektør dr. Jan Petersen fortalte om de nyeste utgravninger 
av gårdsanlegget Amøy i Rogaland. 

Etter foredragene var det selskapelig samvær med servering av øl 
og smørbrød. 

Universitetets Oldsaksamling er,som de fleste av våre museer evakuert 
og de tomme montrer er overtrukket med grått papir forat ikke stoffene 
som de er trukket med skal falme for sterkt. For å live opp i disse 
omgivelser var papirflatene for anledningen dekorert med motiver fra 
norsk billedkunst fra steinalder til vikingetid, et emnevalg som ga nær 
tilknytning både til det ene av kveldens foredrag o'g til to av avhand
lingene i det nettopp utgitte bind IV av VIKING. Utsnittene av steinalderens 
og bronsealderens helleristninger er gjengitt omtrent i naturlig størrelse, 
mens derimot de små billedscener fra folkevandringstidens og vikinge
tidens metallarbeider og fra Osebergfunnets billedvev er tegnet opp i 
mangedobbelt størrelse. Dekorasjonene er utført av Oldsaksamlingens 
tegner, fru Mary Storm, i samarbeid med konservator dr. Bjørn Hougen. 
Ved bare å bruke det elektriske lys som er innlagt i selve montrene, 
ble virkningen av dekorasjonene omtrent som en lang frise av store 
lysbilleder.- Etter spisepausen demonstrerte dr. Hougen dekorasjonene 
for generalforsamlingen. 
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Selskapets virksomhet siden 23. november 1940. 
Det er en glede for styret å kunne meddele at den appell som i fjor 

ble utsendt for å skaffe nye medlemmer, ikke har vært forgjeves. 
Riktignok viser det seg under de nåværende forhold vanskelig å få en 
effektiv økning av representantskapsmedlemmer, men nedgangen i fjor 
er dog delvis kompensert ved en del nye innmeldelser. Antallet av 
vanlige medlemmer viser sterkere oppgang, slik at det samlede med
lemstall nå er 742. Styret arbeider stadig med å få utvidet kretsen og 
henstiller til alle medlemmer fortsatt å gjøre det samme. 

Noen utvidelse av Selskapets virksomhet har det heller ikke i år 
kunnet være tale om- dels av økonomiske grunner, dels på grunn av 
forholdene i det hele. Planen om en selskapsreise til Vestlandet må 
foreløbig stilles i bero og det har i det forløpne år heller ikke vært 
mulig å arrangere andre ekskursjoner. Det viktigste er inntil videre å 
fortsette utgivelsen av VIKING- noe som jo helt fra starten har vært 
et av Selskapets hovedformål. 

Tre kronologien (se årsberetning i VIKING Ill, s.137 og IV, s. 181). 
Ved siden av at det organisasjonsmessige arbeid er videre utbygget 
er nå også det vitenskapelige arbeid satt i gang, idet cand. real. 
John Johnsen under professor Jens Holmboes ledelse er i ferd med å 
undersøke de tallrike prøv~r fra de svære tømmerlag som utgravningen 
av Raknehaugen har brakt for dagen (kfr. Sigurd Griegs avhandling i 
nærværende bind av VIKING). Det er i årets løp sendt ut henvendelser 
til en rekke herrer og firmaer innenfor skogs- og trelastnæringen om 
økonomisk støtte for kommisjonens virksomhet, og styret har hatt 
den glede at flere av disse henvendelser elskverdigst er imøtekommet. 
En utførligere beretning er det vanskelig å gi, da kommisjonens formann 
for tiden er syk. 

Regnskapet er oppgjort pr. 1. november og er inntatt på de føl
gende sider. 

Valg. Styret har i det forløpne år bestått av Henrik Bergh (preses), 
F. M. Treschow (visepreses), Cato Rachlew, Georg Eliassen og Erik 
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Berentsen, med A. W. Brøgger som generalsekretær - og som varamenn 
Haakon Shetelig, K. N. Stensrud, H. Gabrielsen og Knut Hermundstad. 
Av disse uttrer i år etter tur Treschow, Stensrud, Eliassen og Berentsen. 
Likeså skal det velges to revisorer. 

Oslo, l. november 1941. 

Henrik Bergh F. M. Treschow 

Cato Rachlew Georg Eliassen 

Haakon Shetelig K. N. Stensrud 

Knut Hermundstad 
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REGNSKAP 
fra 1. november 1940 til1. november 1941. 

GEVINST- OG 

Debet: 

Arbok og andre trykningsomkostninger . kr. 8 506.49 
Honorarer og oversettelser . . . . . . . . . . . . » 1 266.25 

-----kr. 9772.74 
Kontorhold og porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1027.49 

975.00 
284.08 

Gasjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Diverse (foredrag, møter etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

kr. 12 059.31 

STATUS PR. 
Aktiva: 

Innestående i bank ................................ kr. 1 534.15 
Utestående fordringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7 275.00 

kr. 8 809.15 

Fondet: 

Kapital pr. 1. november 1940 ....................... kr. 2 061.51 
2 livsvarige medlemmer å kr. 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100.00 
Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 44.37 

kr. 2 205.88 
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TAPSKONTO 

Kredit: 

Kontingenter: 
70 representantskapsmedlemmer a kr. 100.00 kr. o 999.50 

7o8 vanlige medlemmer. . . . . . . . - » 5.00 » 3 84o.30 
----- kr. 10 845.80 

Johan Grundt Tanum, oppgjør boksalg . . . . . . . . . . . . . » 

Boksalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Renter........................................... » 

Underskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

95.00 

o.o7 

14.55 

1097.29 

kr. 12 059.31 

l. NOVEMBER 1941 
Passiva: 

Kreditorer: A. W. Brøggers Boktrykkeri A/S ........ kr. 3 025.75 
Kapital pr. 1. november 1940 ........... kr. o 880.o9 

+ Arets underskudd . . . . • . . . . . . . . . . . . . » 1 097.29 
» 5 783.40 

kr. 8 809.15 

Oslo 1. november 1941. 

T. Dannevig Hauge. 

Revidert 4. november 1941. 

Alf Bjercke. Gustav E. Raabe. 
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Fig. l. Ralmehaugen før utgravingen sett fra vest. L. Smeclstad fot. 30. mai 1939. 

Fig. 2. Ralmehaugen under utgravingen i 1939, sett fra vest i 100 m's høyde. lYlan 
ser tydelig transportbanene og brakka (lengst til høyre på billedet). 
Hærens Flygevåpen fot. 27. juni 1939. 

Sigurd Grie.~· Pl. I 



Fig. l. "Østfronten" i Ralmehaugen da sjaktveggen var høyest, 22. juli 1939. 
Sverre 1\1arstrander fot. 
Fig. 2. Prøvesjal\t VII i Ralmehaugen. Man ser tydelig skillet mellom myrjordlaget 
og sandlaget og nederst den gamle baldw hvorpå haugen er bygd. 
L. Smedstad fot. 18. juni 1939. 

Pl. Il S(g·urd Grieg· 



Fig. l. "Vestfronten" i Ralmehaugen da sjal<tveggen var høyest, 22. juli 1939. 
Sverre 1\'Iarstrander fot. 
Fig. 2. Tømmerlag I med L01·anges "brønn" avdekket 18. september 1939. Det sees 
at tømmeret er sterl,t oppløst. L. Smedstad fot. 

Sigw·d Grie,f]' Pl. Ill 



Fig. l. Tømmerlag Il sett fra syd 8. juni 1940. I sjaktveggen sees spor etter tømmer
lag I. Sigurd Grieg fot. 
Fig. 2. Tømmerlag III sett fra vest 21. juni 1940. De mange greiner i dette tømmerlag 
sees tydelig på bHledet. I sjaktveggen merker etter tømmerlag Il. Sigurd Grieg fot. 

Pl. IV Sig·urd Grieg· 



Fig. l. "Ildstedet" i Ralmehaugen sett fra nord 31. august 1940. Sigurd Grieg fot. 
Fig. 2. Utsikt fra Ralmehaugens topp nordover mot Ljøgodttjern og Sand. 
L. Smeclstad fot. 18. september 1939. 

Sig·urd Grieg· Pl. V 



Fig. 1. De øverste, ødelagte deler av tømmerlag I. "Tømmeret var så råttent at 
en kunne stikke fingrene gjennom det." Sigurd Grieg fot. 9. september 1939. 

Fig. 2. Loranges "brønn" avdekket 2. juli 1940. Man ser de tre tømmerlag i sjakt
veggen. Oscar Li.itken fot. 

Pl. VI Sigurd Grieg· 



Fig. 1. Vårdkase fra Sodermanland, Sverige. Omtrent slik har tønunerlagene i 
Ralmehaugen oprinnelig sett ut (sml. pl. IV, fig. 1). N. Keyland fot. 5. juni 1914. 

(Etter Lindqvist.) 
Fig. 2. Sveinhaug, Ringsalwr, Hedmark Paul Johannesen fot. 1909. 

Sig·urd Grieg· Pl. VII 



Helleristningslanclskaper. l. Langsmed foten av Pyntelunclåsen i Skjeberg ligger en 
serie ristningsfelter, øverst tilhøire elet store Bjørnstaclsldbet som skimtes som en tykk 
hvit strek 2. viser en del av Skjebergsletten. Ristningsfelter finnes på knausen midt 
i lwrnakeren, nær husene på gården tilhøire og ved foten av åsen i bakgrunnen. 

Pl. 'lill Sverre J11arstrander 



l. Ristningsfelt på Flatberg nedre, Skjeberg. Likheten med skibsfiguren på rakelmiv~n 
fig. 3 kommer her ennå tydeligere frem, sml. særlig de to skibene nederst til venstre. 
2. Ristningsfelt på Skjebergsletten, på Flatberg øvre. 

Sverre J1farstrander Pl. IX 



l. Ristning·sfelt på Pyntelunclåsen i Skjeberg·. Samme felt finnes under pilen nr. 2 
fra høire på oversih:tsbilleclet Pl. VIII, l. 
2. Ristningsfelt fra Fossum, Gjerpen. 

PL X Srerre ldarstrander 



l. Ristningsfelt på Haga mellem, Skjeberg, bl. a. med vognfigur, en usedvanlig vel
hugget sldbsfigur hvis furer synes å være glattet eller jevnet, og en skibsflgur med 
spiraloprullet stevn. Det første skib har de samme slags svungne stevner som bl. a. 
Bjørnstadsh:ibet, hvis former vi gjenfanclt på 8 tidsgruppes rakekniver. 
2. Ristningsfelt på Mæla, Gjerpen. 

Sverre J1icawtrander Pl. XI 



l. Bjømstadskibet, som det må opfattes efter den siste undersøkelse 1938. 

Lengden er vel 4,50. m. 
2. Ristningsfelt på Bergheim av Tufte, Gjerpen. 

Pl. XII Sverre J1farstrander 



1. Den største av robåtene fra Gokstadfunnet. L. Smeclstacl fot. 
2. Båtgrav fra Lille Gullhronen (haug 7) ved Jarlsberg. Samme type som Gokstad
båten. P. Johannesen fot. 

Bjørn Houg·en Pl. XIII 



1. Pram fra Vestfold. "Uhyre var for ujevne åretak og en tilsvarende ypperlig 
øvelsesbåt for nybegynnere." Forf. fot. 
2. Stoldæke fra Båhuslen. "Bonclebåt, dypt foraktet av den egentlige fiskerbefolkning." 
Efter K. Rencl<e. 

Pl. XIV Bjørn Houg·en 



1. Hollandsk fiskerbåt av pram-type. .Moderne ætling av båten flg. 2. 
Efter Ph. Humbla. 
2. Båten fra Utrecht. Fra de første hundreår efter vår tidsregning. 

~Jørn Houg·en Pl. XV 



l. Stokkebåt fra Silkossjøen, Våler, Hedmark av den vanlige slanke type. Forf. fot. 
2. Stokkebåt fra Bæreia, Vinger, Hedmark av bred pram-lignende type. Forf. fot. 

Pl. XVI Bjørn Houg·en 






