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Eric Linklater 

THE BATTLE OF CLONTARF 

I t was the habit of the old Norse chroniclers to regard history as 
a series of events, east like pebbles into a stream by notable men 

who were naturally equipped for such activity or, on occasion, doomed 
to it. The economic forces of history were ignored by authors, whether 
of the written or the spaken word, who shared ·with their characters 
an heroic attitude to life and an aesthetic view of conduct. Politics is 
hardly more than the expression of a young man's desire of adventure 
or an older man's growing appetite for power and a settled estate. 
Religion, in the loud conflict between Christ and Odin, appears to be 
something that should be decided not in the quietness of the mind 
but in the lists of a tournament; not by prayer and revelation, but by 
superior force and tactical advantage. Man in his heroic shape was 
the arbiter of events, under fate, and the measure by which to judge 
them; and because a universal sense of doom took the place of con
science there was little tendency to see any moral quality in the human 
standard other than fortitude, honesty, and a rigorous though strange 
sense of justice - a sense of justice that often resembles the artist' s 
Rense of values more closely than the compulsion of any legal or 
ethical code. 

It is, then, in the spirit of the time to consider first of all the 
principal persons engaged in the battle of Clontarf, and a convenient 
scene at which to study those on the northern and more active side 
is at the Y ule feast of Earl Sigurd of Orkney in the last days of 1013. 

The Earl was entertaining several distinguished, and some notorious 
guests, not all of whom had been invited. Chief in rank was Sigtrygg, 
a Norse or Danish king of the city state of Dublin. There was another 
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earl in the person of Gilli, ruler of the Southern Isles - or some part 
of them- who was Sigurd's brother-in-law. Two Icelanders of gentle 
birth and very ungentle reputation sat near their host, and on the lower 
benches were nearly a score of fellow-Icelanders who had also taken 
part, not long before, in the savage and dramatic conclusion to one of 
the greatest of the Icelandic feuds; the burning, with all but o ne of 
those who lived there, of the house of Old Njal. On his way to the 
Earl's hall, moreover, newly come ashore from a winter voyage and 
now, with purpose in his mind, ct·ossing the windy plain of the West 
Mainland of Orkney in the small light of a winter afternoon, was yet 
another participant in that lurid scene. 

The Earl who played host to these unruly and importunate guests 
was a man of note. Sigurd the Stout, as he was called, had wider 
dominions than his own two northern archipelagoes. He held Caithness 
by force - and Caithness probably extended as far south as the river 
Oykell ~ and in his ships his power to harry and oppress, if not to 
rule, reached down by the Hebrides as far as Ireland. He had had, 
like other notable figures of the time, a mother of redoubtable temper 
and the additional qualification of some skill in witchcraft. She was 
the daughter of an Irish king called Kjarval, and when, in the early 
days of Sigurd's earldom, he was challenged to pitched battle by 
a Scottish earl, she gave him not only contemptuous encouragement 
but a banner which was to reappear on a more notable occasion and 
keep a minor place in history. When Sigurd asked his mother to advise 
him whether to fight against the Scots earl, Finnleik- he tnay have 
been the Finnleik who, for Shakespeare's benefit, fathered Macbeth
she told him: "l would have brought you up in my wool-basket if I 
had known that you would want to live for ever. It is fate that rules 
man's life, not his own comings and goings, and it is hetter to die with 
honour than live in shame." - After this motherly injunction, however, 
she so far relented as to give him a banner, shaped like a raven, and 
embroidered with her own needle and a magical device. That Sigurd 
put his entire t1'USt in his mother's witchcraft is, however, doubtful; 
for he enlisted a following by promising to all who would join him 
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the return of their odal rights, which had previously been forfeited to 
the earldom. Finnleik was defeated, but whether credit for the victory 
should go to Sigurd's constitutional reform or to his mother's banner 
cannot now be decided. Some years later Sigurd was the victim of 
the new-found missionary zeal of the warrior-ldng of Norway, Olaf 
Tryggveson. Olaf himself, converted to Christianity in some convenient 
interval between viking cruises, surprised Earl Sigurd in the Pentland 
Firth, and inviting him aboard his ship, presented him with an immediate 
choice between death or baptism. Sigurd chose the latter, and his 
realm is said to have shared his conversion. 

Of Sigtrygg, King of Dublin, little is known except that he too had 
a mother of imperious temper. It is, indeed, so characteristic of a Norse 
hero to have wife or mother of volcanic energy and malignant mind 
that sometimes one is tempted to wonder whether the ruling fatalism 
of the age may not have had its origin in childish acknowledgement 
of a matet·nal tyranny, and in young tnen's submission to the unpredict
able temp er of the women' s bow er; certainly there would be fewer 
sagas to read if Norse mothers had all been like Chaucer's patient 
Gris elda. - Sigtrygg' s mother, called Kormlada by the N orse and 
Gormflaith by the Irish, is reputed to have been of handsome appear
ance, sagacious about what did not concern her, and stubbornly wrong
headed in all her own affairs. She had at one time been married to 
Brian, later recognised as High King of Ireland, from whom she was 
parted in circumstances that left her, according to the saga, with an 
ineradicable hatred for him. Siggtrygg's father was a Norseman called 
Olaf, of whom nothing is known except his by-name and what may 
be inferred from it. I-Ie was called Olaf Rattle, presumably a loquacious 
man; and Kormlada must have resented the diminishment of her estate. 

The principal Icelandic visitors in Orkney were Gunnar Lambi's 
son and Flosi, the son of Thord of Swinefell. Flosi had been the leader 
of the murderous band, a hundred and twenty in num ber, ,vho surrounded 
and set fire to the house of Old Njal, and did to death in the flames 
Njal himself, Bergthora his wife, his three sons and a grandson. But 
Njal's gallant son-in-la,v, Kari Solmundsson, had escaped, and when 
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he broke through the burning wall the story was kept alive for another 
chapter. The Burners were banished from Iceland and Flosi, Gunnar, 
and their followers were in Orkney as something like political refugees. 
They were, however, honourably received- though two of Njal's dead 
sons had at one time been friends of Sigurd, and in his service - and 
while the Orkney earl and the Irish king sat at their Yule feast, 
Gunnar Lambi's son was called on to tell the story of the burnirig. 
He began his tale, but did not live to finish it. It was a lying and 
malicious version of the tragedy that he o:ffered for the amusement 
of the company, and in the midst of his account, while he was laughing 
at his own inventions, he was interrupted by a newcomer to the hall 
·who, after listening for a little time, strode angrily to the high table 
and before anyone could stay his hand drew his sword and struck 
off Gunnar' s head. 

The Norsemen of the hm·oic age were not unaccustomed to scenes 
of violence, but one feels that even their stern composure must have 
broken down at the sight of Gunnar's head, its mockery for ever 
silenced, bleeding among the spilt cups on Earl Sigurd's table. The 
Earl himself was certainly angered by this insult to his hospitality, and 
he shouted for the arrest of the newcomer, whom he and many others 
recognised as Kari Solmundsson. Kari had come into Orkney from 
Fair Isle, and gone straight to the Earl's hall, which he knew from 
the days when he had served in Sigurd's bodyguard. But now, after 
the display of violence, there comes with equal astonishment - to us 
at least - an exhibition of the Norsemen's remarkable belief in some
thing ·which, I have suggested, transcends mere justice: a belief in fair 
dealing as an artist in conduct might esteem it. A voice intercedes 
for Kari, and that voice is Flosi's- Flosi whose o·wn comrade had 
been murdered, Flosi who had been the bitter enemy of Kari and all 
his kinsmen.- "Kari has not done this without good cause. We had 
made no atonement with him, and what he did he had a right to do." 
So says Flosi; and there you have fair speech and a scrupulously fair 
judgement from a man who has previously shown himself hard and 
c ru el and unfair. It is an astounding exhibition of heroic good manners; 
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and in immediate recognition of the hero i c good sense that under li es them, 
Kari is promptly released and allowed to go back to his ship. The Y ule 
feast, moreover, is continued. Gunnar's body is carried out, the table is 
washed clean, King Sigtrygg passes a flattering comment on Kari's ex
ploit, and Sigurd, ,,dth now, as it seems, a sentimental· recollection of 

Kari's service in his body-guard, replies "There is no one like him for 

dash and daring." Flosi undertakes to tell the story of the burning of 
Njal's house, and after he has told it with fairness to all, Sigtrygg and the 
Earl retire to discuss a matter of new and greater urgency. 

The purpose of Siggtrygg's visit was to persuade Sigurd to join him 
in a war against Brian, the High King of Ireland. Brian who had spent 
most of his life in war against the provincial chieftains of Ireland, was 

now recognised as suzerain by all, it seems, except the men of Leinster. 
Even among the Danes or Norsemen, his reputation stood high, and 
by the Irish he was soon to be accounted not only a hero but little 

less than a saint. He is said to have been the best-natured of all kings, 
and was reputed to forgive a criminal three times before he would 
let the law take its course against him. He gave lavishly to the poets 
and tninstrels of the time, and it rnay be that his reputation depends 
to some extent upon his timely gifts to those who were best capable of 
publicising his virtue; all w ho exercise authority, and wish their names 
is to be sw·eetly remembered, should be generous to literary persons. 

There was hard bargaining, according to the saga, between Sigtrygg 
and the Orkney earl, and that is credihle; for the Norsemen, though 
capable of reckless generosity after a bargain had been made, were 
always stubborn in their demand for advantage. But the saga does not 
can·y conviction when it declares that Earl Sigurd made it a condition 
that he should, if they were successful in their war against Brian, 
receive in mm·riage King Sig trygg' s redoubtable tnother, and be come 

King of Ireland in Brians place. It does not carry conviction because 
Sigtrygg, from what we know of him, had no power to accept the second 
of these conditions. That Sigurd should wish to marry the elderly and 
apparently ill-natured Kormlada can be accepted because the alliance 
tnight do something to substantiate, and as it were naturalise, his claim 
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to a throne won by conquest; but Sigtrygg, of his own authority, was 
clearly unable to offer him the high kingship of Ireland. Sigtrygg ruled 
a small city state that cannot have pushed its boundaries much beyond 
the estuary of the Liffey, and there is no reason to suppose that he 
represented an Irish opposition to Brian that was prepared to accept 
Sigurd in his place. It has been argued in Ireland that what Sigtrygg 
offered was in fact his own small kingdom of Dublin, but this is mani
festly improbable. Sigtrygg must have had smne thought of profit for 
hin1self, to be won from the campaign, and there could be no profit 
in handing over his own domain to his successful ally. There was, 
I suggest, another factor, another personality, in the bargaining, of whon1 
the saga makes no mention because sagas are not political histories. 

However that may be, a compact was made and Sigurd of Orkney 
agreed to take his forces to Dublin by the following Palm Sunday. 
Sigtrygg goes home, and his mother is reported to be well pleased 
both with what he has accomplished and with the conditions of the 
treaty. But prudently she decides that they need still greater strength 
to overcome King Brian, and Sigtrygg is despatched on another errand 
to recruit two Viking chieftains called Ospak and Brodir, who lay 
wintering in the Isle of Man with thirty ships under their command. 
The tale of Ospak and Brodir is entertaining, but of dubious worth 
as history. In the first place, Brodir is said to have agreed to join the 
alliance on the same terms as Sigtrygg had already promised Sigurd -
the hand of Kormlada in marriage, that is, and his guaranteed succession 
to the high kingship - and this is clearly the ornamentation of a 
medieval story-teller. The new theme is further complicated by a quarrel 
between Ospak and Brodir when the former refuses to fight against 
so good a king as Brian; though Ospak is a heathen who has never 
yielded to the Christian argument. Brodir, on the other hand, had be en 
a con vert to the new religion, and indeed a deacon in the church; but 
he had turned against Christianity, after some trial of it, and taken 
to sorcery and the worship of .fiends. 

The saga now describes certain magical events which, though they 
may command little belief as statements of fact, are interesting as 
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inventions. They are interesting because events of a like nature are 
reported to have occurred after the battle at Clontarf, and one and 
all are the signs of doom to come or doom accomplished. Brodir and 
his men are said to have been wakened one night by a shower of 
scalding blood, and another night to have been harrassed by their own 
swords that leapt out of their sheaths to fight against them, and by 
axes and spears that smne malignant poltergeist hurled against them. 
Ravens, the birds of doom, appeared on the third night. And after the 
battle, it is alleged, there was miraculous comment on it, of a like 
nature, in Orkney, in Caithness, in the Southern Isles, in the Faeroes, 
and in Iceland. In Caithness a man called Daurrud saw the Valkyries 
weaving at a 1oom on which tnen's heads were the weights, a sword 
was the shuttle, and the reels were arrows ; they sang a song which 
began: 

"See ! warp is stretched 
For warriors' fall, 
Lo ! weft in 1oom 
'Tis wet with blood." 

In the Faeroes a man called Brand is said to have had a like vision, 
and in Orkney an unfortunate person named Hareck encountered the 
ghosts of Sigurd and some of his men, and disappeared with them 
when they vanished into the slope of a hill. In Iceland priests on Good 
Friday were troubled by fearful visions and blood falling on their stoles, 
and in the Southern Isles Earl Gilli was visited in a dream by a 
messenger from Ireland who brought him news of the defeat. The 
battle of Clontarf was desperate indeed, and both sides lost so heavily 
that victory was denied to both. But there are other battles in Norse 
history equally bloody, equally hard-fought- the battle of Stiklestad, 
for example - w hich are unaccompanied by an y such portents and 
marvels as those which preceded and followed the fight at Clontarf. 
The battle against Brian, it must seem, had some peculiar and out
standing significance which, though it might not have been widely 
understood, was widely acknowledged and very deeply felt. 
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In the story of the battle, as Njal's saga relates it, there is, it must 
be admitted, no hint of such significance. The Norse account opens 
with Brodir trying, by sorcery, to foresee the outcome of the battle, 
and learning that if it were fought on Good Friday, Brian would win 
and die, but if they fought earlier, all who took arms against him 
would be killed, and some time later Kormlada, the angry queen, is 
visited by a stranger riding a grey horse, presumably Odin himself. -
_As historical narrative, the prelude is not very convincing, and the 
story of the battle itself is merely a relation of what happened to some 
of the principal characters involved in it. Brodir fights well, and kills 
King Brian. Earl Sigurd loses his standard-bearers, one after another -
the standard-bearers who carry the raven banner his mother had made 
for him -- and when Sigurd takes the banner himself, he too is killed. 
Sigtrygg is driven from the field, and the Norse army takes to flight. 
But Thorstein, son of the Icelander Hall of the Side, stops to tie a 
loosened shoe-lace, and when someone asks him why he isn't running, 
like the others, he makes a notable answer. "Because," says Thorstein, 
"l can't get home to-night, for my home is away in Iceland". Brodir 
is captured and cruelly put to death, and fifteen of the burners of 
Old Njal's house are killed.- There is nothing here to explain why 
the Valkyries showed themselves in Caithness, and their own swords 
turned against Brodir and his men, and blood should fall on a priest's 
vestments at Swinefell in Iceland. 

It has been argued that the true significance of Clontarf 'vas the 
decisive victory of the Christian force of Ireland over the heathen 
Norse; and the signs and portents were the death-agony of heathen 
faith. But there is no real evidence to support the argument, and the 
record of religious experience, and religious conversion in the north, 
does not persuade one that men were often dedicated with any passion 
to Odin, or convulsed in agony when the s'·vord of a Christian mis
sionary, such as Thaugbrand in Iceland, divorced them from belief. 
It is true that queen Sigrid of Sweden, Sweyn of Denmark' s wife, was 
fanatically devoted to her Northern heaven, but the Norsernen in general 
seem to have treated their gods with some familiarity, and regarded 
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their allegiance rather as a military alliance which could be broken 
by a superior enemy, or dissolved by unfriendly circumstance. Nor, 
on the other hand, can I find anything to suggest that Brian went 
forth to battle as the conscious champion of Christianity. Sigurd, his 
opponent, was himself a Christian, at least in name. 

That Clontarf was a battle of decisive importance I do believe, but 
its significance, I su:ggest, is to be found, not in the death of Brodir 
the heathen, nor in the uncommon slaughter; there is an Irish account 
that says the dead fell like a field of oats when the reapers go in. 
Its significance, I think, was entirely political, and a hint of its meaning 
may be found in some of the Irish chronicles, exaggerated though 
they are. 

According to the saga, the Northern alliance included only Sigtrygg 
and Sigurd of Orkney, Brodir the heathen and a few Icelanders; but 
in the annals of Loch Ce Brodir is called the Earl of Y ork, in the 
invading army were Dark Norse and Fair Norse, auxiliaries from the 
Hebrides and Galloway, Britons and Flemings, and vagrant soldiers 
from France and Rome. Another chronicle mentions by name two sons 
of the king of France, and a Norwegian champion c all ed P lat. The 
Annals of Innisfallen declare that the Norse arrny was composed of 
the Foreigners of the Western World. - This impressive order of battle 
is, of course, designed for the greater glory of Ireland, but the Norse 
saga, because it was interested primarily, at that stage of it, in Flosi 
and the fate of the Burners, may, in its account of the battle, have 
erred in understatement as much as the Irish chronicles in their 
exaggeration. The army of Sigurd of Orkney - Sigurd fought in the 
centre and was clearly in command at Clontarf- n1ay indeed have 
been larger and much more various than the saga admits; and if that were 
so, by whose authority had such an army been raised? 

It may be useful to consider briefly the general state of affairs 
within the northern, sea-bordering parts of Europe; and what is first 
apparent is that the Norse power was still fluid. In Normandy the 
Norse had been established for about a hundred years, but they had 
recently had serious trouble with the rebellious peasants of the province, 



and though the Dukes of Normandy- the descendants of Ragnvald 
of the Mere in Norway- were already marrying into the ducal houses 
of France, they were by no means so strong as they were to be fifty 
years later, when Duke William of Normandy successfully undertook 
the invasion of England. Normandy at the beginning of the century 
was still a growing power, and its growth in the half-century after 
the battle of Clontarf, which was impressive, was certainly assisted 
by the addition of wandering or still unsettled elements of that great 
propulsion which spread its Scandinavian strength over so much of 
the known and unknown world, from the Volga to the coasts of Labrador 
and Maine perhaps, and did not quite come to a halt until, at the end 
of the century, it found its strangest outpost in the oriental splendour 
of a Sicilian court. 

In England the Danes had been fighting for more than thirty years, 
at first for booty only, and to levy blackmail, but more recently, and 
with increasing purpose, to establish themselves in a security, and 
dignity, comparable with that of their cousins in Normandy. The Danish 
king, Swein Forkbeard, was a powerful and gifted ruler with a history 
behind him remarkable, even in that age, for restless vigour, pride 
and ambition, and a catholic hospitality to poets, priests, and warriors. 
In his youth, in alliance with the Jomsburg vikings, he had rebelled 
against his father, King Harald Bluetooth, and at his father's funeral 
feast, where the Jomsburgers insisted that only in the !argest beakers 
could they drink a health to Christ, Sweyn took an oath to conquer 
England. But his first attack, in which there was heavy fighting for 
London, appears to have been frustrated, not only by London's success
ful resistance, but by the Swedish King Eric's invasion of Denmark, 
which left Sweyn without a throne and without a base. For some 
years there was great turmoil in the Scandinavian world, where Olaf 
Tryggveson of Norway was reaping Christian converts with his sword, 
and building longships to enlarge the mission-field; but when the 
Swedish King Eric died, Sweyn married his formidable widow, the 
pagan lady Sigrid, and in the year 1000 Olaf Tryggveson fell in the 
great sea-fight of Svolder. Then Sweyn turned his attention again to 
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England, which, before the ahnost ceaseless attack of Danes and 
Norsemen, and under its most lamentable king, Ethelred the Unready, 
seemed almost to solicit conquest. VVhile his realm decayed and its 
frontiers crumbled, Ethelred had survived, precariously enough, by 
paying an ever larger blackmail and enlisting Norsemen, even Joms
burgers, in his bodyguard. In the year 1002, with the senseless fury 
of a weakling driven to desperation, he ordered a massacre of all the 
Danes about his court, among whom was Sweyn's sister; and the fol
lowing year Sweyn came into England to take revenge. He came again 
in 1006, and after that did not return for seven years. But by 1013 

his old purpose had matured, and now he came, not to levy blackmail 
or enrich himself with loot, but to take a kingdom and keep it for his 
own. Northern England and the Danelaw submitted to him, but before 
he could achieve all his purpose, he died suddenly in February, 1014. 

His plans, however, were so firmly laid, his policy had been so clearly 
enunciated- that, I think, not only can, but must be inferred- that 
his son, the y o ung Can ute, took hold of his dead father' s intention as 
though it had been his title-deeds, and after four great battles against 
Ethelred's heroic son, Edmund Ironside, was proclaimed king of all 
England in the winter of 1016. 

Now when Sweyn, for the last time, invaded England, he had not 
only a policy that Canute made evident, but a lifetime of experience 
and an ambition, it is clear, that life had not yet satisfied. Grant him 
also a strategic eye, a strategic perception that Saxon England was 
only part of an archipelago that, in a world of maritime adventure, 
might dominate all the western world if it were brought under one 
rule- grant him so much understanding, to fortify ambition, and does 
it not then seem possible that when he made his plans for the conquest 
of England, he nursed also a design for the subjugation of Ireland? 
It was in 1013 that northern England submitted to him; it was in the 
winter of that year that Sigtrygg, the petty king of Dublin, took his 
grandiose scheme for the conquest of Ireland to Sigurd of Orkney, 
and, with no apparent authority, offered Sigurd Brian's throne if they 
succeeded. But ·w·hat if Sigtrygg was Sweyn's emissary, empowered by 
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Sweyn to promise Sigurd the Irish kingship in return for service and 
the assurance of his fealty? Sigtrygg's mission would then be invested 
with a realistic purpose; and the prospect of so great a reward is 
logical and comprehensible: a unified Ireland, under a faithful and 
subordinate a1ly, would double Sweyn's power in England. 

Sigurd, moreover, was Sweyn's proper accomplice in an imperial 
purpose. The Orkney earldom ruled all the most northerly parts of 
Britain, and Sigurd's brother-in-law, Earl Gilli, held the Southern Isles. 
With Norway much divided by faction since the death ofOlafTryggveson, 
Sigurd must have been independent, in all practical issues, and free there
fore to accept profitable service under Sweyn. And if indeed his invasion 
of Ireland was but a part of Sweyn's greater policy, then the miraculous 
decoration which was added to the tale of his defeat - the Valkyries 
at their Ioom, the blood on the priests' vestments at Swinefell - can 
be readily accepted and easily understood. There must have beert 
widespread recruiting for so mighty a venture, and fron1 Iceland to 
Limerick, from Wexford to the Skaw, the rumour of Sweyn's intention 
would have spread the hope of triumph, and the prospect of a rich 
reward for all who came to further it. The Irish chronicle which 
describes Sigurd' s forces as IC the Foreigners of the v\T estern world" 
may, within its pious exaggeration, be impressionistically true. And 
if he commanded an array so various, an army recruited with the 
promise of a new kingdom to reward its victory, then defeat might 
well be accompanied by a gloom as profound as hope had been high, 
a gloom that, not implausibly, would find supernatural expression and 
be remembered in the Earl's dominions- as indeed it was- for more 
than seven hundred years. The song that Daurrud in Caithness heard 
the Valkyries sing- or the verses that the author of Njal's Saga 
composed for them- were translated into English by Thomas Gray, 
and published in 1788 under the title of The Fatal Sisters. The minister 
of North Ronaldsay, remotest of the Orkney islands, reading Gray's 
poem to his parishioners, discovered that they already knew it: not 
in English, indeed, but in the old northern dialect, which, at that time, 
still survived in Orkney.- Assuredly the magnitude of Sigurd's defeat 
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was recognised, but where did its magnitude come from unless his 
purpose was important, his policy imperial? 

It must be admitted, as a flaw in my hypothesis, that Sweyn was 
dead before the battle was fought, and therefore Sigurd's purpose was 
already defeated before a sword was drawn. But if he mustered his 
army under Sweyn's authority, he may well have decided to venture 
the battle for his own advantage- and Sweyn's death, in February 
of 1014, can provide an explanation, hetter than the saga gives, of the 
quarrel between the brothers Brodir and Ospak. According to the saga, 
Ospak refuses to join the Norse alliance because Brian, against whom 
they are to fight, is a good man. It is, for a viking, a strange and 
flimsy excuse. But in the story of Brodir and Ospak the quarrel 
between them is almost the only credible event, and a rational explan
ation can be found in the unexpected news of Sweyn's death, that 
deters the more prudent from what has now become, not part of a 
great strategi c plan, but mere adventure; yet leaves the wilder Bro dir 
resolved to try his fortune. The quarrel with Ospak may, indeed, be 
one incident representative of many. There may have been a great 
num ber of desertions before the battle; enough to rob Earl Sigurd of 
his victory. On King Brian's side the men of Meath came to the battle, 
but refused to fight. No satisfying reason can be found for their refusal, 
and when one guess is as good as another, it may be that their leader, 
Maelsechlainn, had been stirred by the great menace of Sweyn's 
intention, but found his indignation weakening when the approaching 
battle dwindled and Brian's enemy was the diminished army of the 
Orkney Earl. 

That I cannot prove my case has been obvious from my first state
ment of it; but also, I think, it must be admitted that the account of 
the battle in Njal's saga offers no good explanation of its supernatural 
accompaniments; or, to be more rational, of an importance which was 
widely accorded to it and commemorated in the popular mind by super
natura! addition. Nor does the saga satisfy us that Sigtrygg, with no 
authority but his own, could have persuaded Earl Sigurd to undertake 
what Sigurd accepted as a serious attempt at the conquest of all Ireland. 

13 



But my hypothesis would explain the miracles, or their invention, and 
gi ve realism to Sig trygg' s mission; it is not, I think, incompatible with 
the circumstances and what we know of Sweyn; and from the military 
point of view it is a sound and logical extension of Sweyn's known 
policy in England. My guess-work, if it is good, would also account 
for the prominence given to the battle in the annals of Ireland, for the 
implication is that it was as important, though it went the other way, 
as Duke William of Normandy's battle at Hastings, fifty years later; 
and if the Norman conquest of Ireland was defeated at Clontarf, then 
each side, according to its temper, had good cause to remember the day. 



Knud Jessen 

OLDTIDENS KORNDYRKNING 
I DANMARK' 

Studiet af de rester af kulturplanter, der forekommer i oldtidsfundene, 

giver oplysning om menneskets levevis i forhistorisk tid og om 

kulturelle ligheder og forskelle, og er desuden af væsentlig betydning 

for spørgsmålene om, hvor og hvornår kulturplanterne er opstået, samt 

ad hvilke veje de har spredt sig gennem tiderne. Da der i oldtids

fundene desuden ofte findes rester af det ukrudt der har vokset på 

agrene, kan undersøgelserne af disse fund således også sætte andre 

dele af det pågældende områdes flora i historisk belysning og er i det 

hele taget den vigtigste kilde til oplysning om indvandringen af floraens 

anthropochore arter før middelalderen. 

Oldtidslitteraturen i de gamle kulturlande omkring Middelhavet 

giver værdifulde oplysninger om de samtidige, dyrkede nytteplanter 

til støtte for studiet af de i talrige udgravninger fundne rester af så

danne, hvorimod det tilsvarende studium i Mellem- og Nordeuropa 

så at sige udelukkende må bygge på jordfundne vidnesbyrd. Foregangs

manden på dette område var O. Heer, der i 1865 fremlagde sine klassiske 

undersøgelser af planteresterne i de schweiziske pælebygninger. 

Det første sikre vidnesbyrd om oldtidens korndyrkning i Norden 

tilvejebragtes i 1874 med fundet af en bygkerne i en grav fra germansk 

jernalder i en af de berømte "Kungshogarna" i Gamla Uppsala.2 Men 
allerede få år efter kunde kendskabet til denne vigtige side af erhvervs

livet i forhistorisk tid væsentlig øges, idet E. Rostrup 3 i 1877 påviste 

nogle avner og en kerne af hvede, formodentlig dværghvede (Triticum 
compactum), i en irret skorpe i et bronzekar fra yngre bronzealder ved 

Nagelsti på Lolland og året efter seks forkullede korn af, hvad han kaldte 

en primitiv lille form af seksradet byg, i en urne med brændte ben fra en 
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yngre bronzealdersgrav ved Addit i Jylland.4 Ialt forelå dermed tre korn
arter, som alle tidligere var kendt fra de schweiziske pælebygninger. 

Af fremragende betydning for studiet af korndyrkningen i oldtiden 
blev den jydske skolelærer Frode Christensens iagttagelser 1894 af 
aftryk af korn i et bronzealders 1erkar, idet en ny og frugtbar forsk
ningsmetode dermed blev anvist. G. Sarauw tog straks tanken op og 
gennemførte en omfattende eftersøgning af kornaftryk i oldtidens lerkar 

og lerkarskår i danske museer samt i flere af nabolandenes samlinger, 
hvorved det lykkedes ham at fremdrage et overraskende stort materiale. 

Naturligvis var dette hovedsagentlig fra Danmark, men f.eks. fra Sverige 
identificerede han ca. 60 kornaftryk, foruden en del forkullet korn, fra 
tiden mellem yngre stenalder og vikingetid, og fra Norge 14 kornaftryk 

fra yngre bronzealder til folkevandringstid. Sarauws materiale er aldrig 
blevet publiceret som helhed, men er blevet benyttet blandt andet af 
Hoops 5 og af G. Hatt i hans udmærkede bog om landbrug i Danmarks 
oldtid,6 ligesom det danner en væsentlig del af grundlaget for omtalen 
af km·navlen i J. Brøndsteds store værk, Danmarks Oldtid,7 til hvilket 
der henvises vedrørende de almindelige arkæologiske forhold. Senere 
er hans undersøgelser af kornaftryk i Dansk oldtidskeramik blevet fortsat 

af Hans Helbæk og nærværende forfatter og af disse udstrakt til også 
at omfatte materiale fra Storbritannien og Irland8 samt Holland. 

Oplysninger om oldtidens kulturplanter er i Danmark opnået især 
af følgende veje: 

1) Aftryk i lerkar eller lerklininger fra bopladser. Tilvirkningen 
af lerkar foregik øjensynlig ligesom madlavningen inde i hytterne, og 
korn eller dele af aks (småaks) blev da let indæltet i leret eller presset 
ind i katTenes overflade. Når karrene blev brændt, efterlodes aftryk af 
kornene m. m., men har disse været helt indesluttet i leret, kan man 
finde deres aftryk på skårenes brudflater endnu bevarende det forkullede 
korn. I kar af fint ler kan aftrykkene gengive de 1nindste detailler i 
kornenes eller avnernes ydre struktur, der kan studeres under lup eller 
mikroskop på en afstøbning af plastelin. 

Kornaftrykkene egner sig i særlig grad til en statistisk behandling, 
f.s. v. som alle kornsorter kan antages at have haft den san1me chance 
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for at efterlade aftryk i pottemagerleret. Der er i skemaet side lØ 

opført 1992 identificerede aftryk af korn af de forskellige kornarter samt 

af småaks af de primitive hvedearter tokorn og enkorn fordelt over 

den yngre stenalder, bronzealderen og jernalderen i Danmark, d.v.s. 

et tidsrum af omkring 3500 år. Det er dog endnu kun et spinkelt 

materiale til statistisk brug, og de beregnede frekvenstal, der angiver 

den relative hyppighed af aftrykkene af de forskellige arter, må ikke 

tages for alvorligt, tilmed er antallet af findesteder og frekvenstal for 

aftryk af tokorn og enkorn fra de senere perioder ikke angivet, 1nen 

det drejer sig her kun om n1eget små tal. I forbindelse med antallet 

af findesteder antyder frekvenstallene dog utvivlsomt tendensen i ud

viklingen, der i alt væsentligt er i overensstemmelse tned, hvad under

søgelserne på de Britiske Øer har givet. Iøvrigt vil disse frekvenstal 

blive korrigeret gennem et foreliggende stort, men endnu ikke endeligt 

bearbejdet materiale af kornaftryk fra Danmark, der formodentlig vil 

lade de forskellige landsdeles egenart træde skarpere frem. For arterne 

i tabellens nedre del har antallet af findesteder og af aftryk foreløbig 

ikke altid kunnet angives nøjagtigt. Som regel haves intet tal for 

mængden af forkullede korn eller frø i fundene. 

2) Forkullet 1nateriale. Kornforrådene gemtes vel oftest i forrådskar 

i husene. Disse brændte jævnligt og kornet forkullede. Ved denne 

proces kan kornene blive opblæret indtil ukendelighed, og deres mål 

kan ændres betydeligt. Men der findes alle overgange fra helt opblærede 
korn til sådanne, der under langsom forkulning øjensynlig helt har 

hevaret deres form og endnu kan have en brunlig farve. Ifølge på

begyndte forkulningsforsøg i tenuostat, foretaget af H. Helbæk, synes 

en sådan forkulningstilstand at kunne opnås ved at udsætte korn for 

250-300° en vis tid. En sådan langsom forkulning kan have fundet 

sted, hvor kornforråd er blevet beskyttet mod en for direkte påvirkning 

af ilden ved tildækning af nedstyrtet materiale fra tag eller vægge. 

lVlåske der også kan være tale om, at tnan har ristet kornet.9 

3) Madskorper o. lign. i karrene. Det nævnte fund fra Nagelsti 

hører herhen. Andre tilfælde er beskrevet af Bille Gram, således fra 

Juellingefundet fra ældre romersk jernalder på Lolland 10 og Egtvedfundet 

2 -Viking 1951. 17 



fra ældre bronzealder i Jylland. 11 Skorperne i kar fra disse grave viste 
sig at være den indtørrede rest af en drik, en kombination af øl og 
frugtvin, indeholdende dele af avne-epidermis af henholdsvis byg og 
hvede, epidermis af tranebær (måske også tyttebær) samt kirtelhår af 
pors. Derudover indeholdt skorpen i Egtved-karret meget pollen af 
lind, hvilket tyder på tilsætning af honning, der kan have gi vet drikken 
en lighed med mjød. 

4) Mosefund. Kun sjældent er der fundet korn liggende direkte i 
i tørv eller gytje, og hvor det har været tilfældet, drejer det sig om 
forkullet korn fra en nærliggende boplads, men flere gange har mose
fundne kar vist sig at indeholde rester af kulturplanter, madvarer hen
satte som offergaver. Et tilfælde af særlig art må nævnes, nemlig 
moseliget fra Borremose i Himmerland, 12 et mandslig, der pollenanalytisk 
er dateret til ældre romersk jernalder. Køddelene var for en stor del 
bevaret, ligeledes det reb om hans hals, hvormed han formodentlig er 
blevet hængt, og hvad der er af særlig betydning i denne forbindelse, 
tarmen med en del af dens indhold var der også. Dette indhold blev 
undersøgt af cand. mag. Inger Brandt på mit laboratorium og viste sig 
helt overvejende at bestå af mere eller mindre sønderdelte frø- og 
frugtskaller af linbendel (Sperg·ula arvensis) og grønt hønsegræs (Poly
gonunz tomentosum). Frøene af disse planter, formodentlig tilberedt 
som en grød, har da udgjort den ulykkelige mands sidste måltid for 
henved 2000 år siden.t3 

Denne iagttagelse kaster lys over tidligere fund af de nævnte arter, 
om hvis betydning der har hersket usikkerhed, f. eks. kan nævnes fundet 
af ialt 5,6 liter forkullet, rent linbendelfrø, der lå på lergulvet i en 
hustomt på den fra ældre romersk jernalder stammende boplads ved 
Ginderup i Thy, og et under lignende omstændigheder optaget stort 
fund af forkullede frugter af grønt hønsegræs på en j ernalders boplads 
ved Alrun nær Ringkøbing i Vestjylland. Manden fra Borremose har 
nu leveret beviset for, at disse planters frø brugtes til menneskeføde 
i hine tider. Man må enten direkte have dyrket de pågældende arter 
eller have indsamlet deres frø, hvor de optrådte i mængde som ukrudt 
på agrene. 
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Antal flndesteder 79 r 131 33 104 61 

Antal aftryk af korn: 1922 ( + r) 971 r 287 131 378 225 

Enlwrn (Triticum monococcum) .. 6 l 11 r - r - - -
Tokorn, emmer (T. dicoccum) .... 42 2 35 r 6 7 - r - r r r 
Enkorn eller tokorn ............. l 1 38 - - - - - - - - -
Hvede (dværg-/almindelig) 

(T. compactumlvulgare) ....... 25 5 5 - 12 r 3 2 13 4 - l 4 2 
Nøgen byg (Hordeum vulg"are) .. 29 6 9 r 70} 43 10 68 40 CC 33 16 18 
Avneldædt byg (- » -) .. 7 2 r 55 c 40 8 12 60 CC 46 41 66 
Havre (Avena sativa) ........... - - - 4 - 3 l 1 19 CC 15 13 6 
Floghavre (A. fatua) ............ - - - -

l 

l - l - - 4 + 2 2 l 
Hirse (Panicum miliaceum) ...... - - - 8 + 2 2 6 - - -
Rug (Secale cereale) ............. - - - - - - - - - 10 c 4 9 7 

l FB A B F A FBA FB A F A 

.Æble (Malus silvestris) .......... 7 r 16 - - - - - - - - -
Meldestok ( Chenopodium album) l c l CC + + 2 27 4 CC 7 
Grønt hønsegræs 

(Poln;{onum tomentosum) 3 3 c 19 25 28 402 32 c 138 22 45 
Doclre (Camelina sativa) ........ - 3 5 c CC c CC 58 c c 
.Ært (Pisum sp.) ................ - - 2 2 - - 2 - 4 -
Baunevildm, bønne (Pi cia faba) .. - l 1 - - - - - 2? 2P 
Linbendel (Spergula arvensu) - - - - 3 c c CC 20 c c 
Lin (Linum usitatissimum) ...... - - - - l~ c 2 4 CC 23 2 17 
Vajcl (Isatis tinctoria) ........... - - - - - - 2 c 4 - -

Fund af kulturplanter m. fl. fra Danmarl's oldtid sammenstillet navnlig efter 
Brøndsted7, HatttS, Helbæk35,38, Jessen14,28, Sarauw hos Hatt6 og Schiemann31, 
A: aftryk, AOfo: 0/o af elet samlede antal aftryk fra den pågældende periode, B: for
kullet lwrn (og korn i madslwrpe), F: flndestecler (lol-aliteter), r: enkelte, +: temmelig 
mange, c: talrig, cc: meget talrig. 

19 



5) HøJfylden i gravlzøje fra oldtiden kan i visse tilfælde give ap

lysninger om, hvad der voksede på stedet, dengang gravlæggelsen fandt 
sted, se f. eks. Sarauw 16 og Iversen.l7 Ligeledes kan der henvises til den 
berømte Egtvedpiges gravhøj fra ældre bronzealder, 18 idet der i denne 
bl. a. fandtes meget betydelige mængder af frø af meldestok ( Chenopo
diunz albu1n) under sådanne omstændigheder, at tanken opstod, om 
ikke denne plante på en eller anden rnåde har tjent som nytteplante. 

6) Pollenanalysen) hvis betydning for studiet af agerbrugets udvik
ling i forhistorisk tid omtales senere. 

I det følgende anføres på grundlag af de hidtil bearbejdede fund 
og med henvisning til omstående skema de kulturplanter, der er kendt 
fra hver af de anførte tidsafsnit, samt enkelte andre nytteplanter, idet 
de mere betydningsfulde arter omtales, efterhånden som de træder fretn 
i fundene. Gennansk jernalder og vikingetid, fra hvilke der kun fore
ligger enkelte fund er ikke 1nedtaget i skemaet. 

Yng·re Stenalder. 

Der er fremdraget en lille fundgruppe af neolithiske lerkar, som er 
ældre end dyssetid og måske går tilbage til tiden kort efter 3000 f. Kr. 
Den antages at stam1ne fra det tidligste landniun af bønder i Danmark, 
og nogle få kornaftryk i disse kar antyder, hvad disse vore første 
agerbrugere dyrkede, nemlig iflg. Helbæks bestemmelse nøgen byg og 
de to primitive hvedearter, enkorn og tokorn. 19' 20 Det var disse arter 
samt noget avneklædt byg og hvede (dværghvede eller almindelig 
hvede) man dyrkede i Danmark yngre stenalder igennem. Mest almin
delig syntes tokorn at have været, idet 35 °/o af alle de i tabellen 
anførte aftryk fra perioden skyldes denne art, der sammen med enkorn 
og sådanne aftryk, som enten hidrører fra denne eller fra tokorn, udgør 
84 °/o af samtlige aftryk. Iflg. tabellen skulde hvede (T. compactzan 
eller vulgare) have været af væsentlig mindre betydning end tokorn, 
ligesom den avneklædte byg har stået tilbage for den nøgne. 

Mærkelig er den iagttagelse, som Hatt anfører, at der i enkeltgrav
folkets grave kun er fundet aftryk av byg,Z1 således at det alene er 
i de tnegalithiske kornfund, at hvedearterne dominerer. 

20 



Også i Sverige må tokorn iflg. Sarauw have været af særlig betydning 
yngre stenalder, hvorimod han kun har nogle enkelte fund af hvede 

samt af avneklædt og nøgen byg. Til den sidste må sikkert henregnes 
en del af den af Frødin afbildede byg fra pælebygningsbygden ved 
Alvastra.22 Ligeledes fra Norge foreligger der aftryk af byg fra yngre 
sten alder bestemt af Holmboe, nemlig ved jagtpladsen Rusken ess 23 

og bopladsen Salthidleren ved Egersund.24 

Her må også nævnes muligheden af, at vinranken ( Pitis silvestris) 
var kendt i Norden i oldtiden, idet der iflg. Sten Florin 25 er fund et 
aftryk af denne plantes frø i nogle lerkarskår fra tre neolithiske bopladser 
i Sodermanland i Sverige sammen med nogle kornaftryk. Der synes 
imidlertid at kunne rejses tvivl om bestemmelsens rigtighed, men hele 
materialet er for tiden til revision hos professor E. Schiemann, Berlin, 
hvis udtalelse derom må afventes. Iøvrigt er det ikke usandsynligt, 
at vinranken har kunnet vokse i Sydsverige under det postglaciale 
varmeoptimun1, idet pollen af denne plante er påvist et par steder på 
de danske øer i subboreal gytje.26, 27 Og voksede den her i Norden, 
har befolkningen sikkert forstået at værdsætte dens frugter. 

Tokorn (også kaldet emmer} dyrkedes almindeligt udover Mellem
og Vesteuropa i yngre stenalder, ledsaget af enkorn. I nutiden er 
disse arter ilnidlertid næsten helt gået ud af kultur i vor verdensdel. 
De betegnes som primitive i forhold til almindelig hvede og dværghvede, 
fordi de, son1 det er almindeligt hos vildgræsser, har en skør aksstilk, 
der brækkes ved modenhed, således at det er de enkelte småaks med 
de af avnerne fast omsluttede kerner, der frigøres ved tærskningen, 
tnedens almiudelig hvede og dværghvede har en sejg aksstilk og ket·ner, 
som let frigøres fra avnerne. Desuden er deres kromosomtal lavere 
end hos de nævnte hvedearter. 

Af tokorn og enkorn er det almindeligt at finde aftryk af de så
kaldte småaksforke, der består af småaksets stilk og den nedre del af 
yderavnernes midtnerve (fig. l, e, f). De øvrige, tyndere dele af avnerne 
er forsvundet, sikkert som følge af den behandling, småakset har været 
ude for ved frigørelsen af kernerne. Også i forkullet oldtidsmateriale 
af disse arters småaks er småaksforkene hyppige (fig. 2, a). 
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Fig. 2. a) Småaksforke af tolwrn. Iøvrigt korn af b) tolmrn, c) enkorn og d) rug. 
Forkullet materiale fra Vallhagar. - 4 gange forst. (Fot. af H. Helbæk.) 

Fig. 1. a) Bntdstykke af bygaks, yngre stenalder, Bundsø. b) Avneldædt og c) nøgen 
byg, ældre romersk jernalder, Ginderup. d) Havre fra samme tid og sted. e og f) 
Småaksforke henholdsvis af tokorn og enlwrn, yngre stenalder, Bundsø. g) Frugter 
af grønt hønsegræs, ældre jernalder, Ah·un. - a 2,3, b-f 3 og g 4 gange forst. (a, e og 
f tegnet af Ingeborg Frederiksen efter aftryk, b-d fot. af K. Gram og g fot. af 

H. Helbæk, forkullet materiale). 
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Det er vanskeligt at afgøre, til hvilken art et aftryk af hvede skal 
henføres, om det er af almindelig hvede (Triticu1n vulgare) eller af 
dværghvede (Triticunz compactum), og en artsbestemmelse kan som 
regel kun foretages med fuld sikkerhed, når der foreligger aftryk af en 
del af akset eller af dets akseled. Fra neolithiske fund i Mellemeuropa 
angives helt overvejende former af dværghvede; denne dyrkes nu 
meget lidt. 

Den i danske oldtidsfund forekommende byg er henført til seksradet 
byg (Hordeum vulgare L. emend. Lam.) der omfatter to med overgange 
forbundne typer, nemlig sekskantet byg (Hordeum vulgare hexa
.stichum) med stjerneformet, sekskantet akstværsnit og korte, tætte 
og oprette aks samt firkantet byg (H. vulgare tetra.stichum) med fir
kantet akstværsnit og længere, mere åbne og nikkende aks. Til den 
første af disse typer henregnes de fleste af de ældre bygfund i det 
cirkumalpine pælebygningsområde, men den trængtes efterhånden til
hage af firkantet byg, der også kendes fra neolithisk tid i Schweiz, og 
kan nu betragtes som uddøende i vor verdensdel. Først i det tredie 
førkristelige århundrede dukker toradet byg (H. di.stichunz L. emend. 
Lam.) op, n1en den er endnu ikke påvist i danske oldtidsfund. I nutiden 
har den i store dele af Nord- og l\ilellemeuropa helt erstattet seksradet 
byg, fordi den foretrækkes af ølindustrien. 

Kun i særlige tilfæ1de er det muligt på grundlag af kornaftryk eller 
forkullede korn med sikkerhed at afgøre, hvilken af de to seksradede 
typer af byg, der foreligger. Bestetnmelsen foretages bedst, hvor det 
drejer sig om dele af aks. Det eneste hidtil foreliggende brudstykke 
af et bygaks haves i aftryk fra den fra jættestuetid stamn1ende boplads 
ved Bundsø på Als 28 (fig. 1, a). Det tilhører sikkert en mellernfonn 
mellem de to typer, dog stående nærmest firkantet byg, idet middel
længden af et antal aftryk af aksled i fundet er lidt over 2,5 n1m.29 

Til firkantet byg er på grund af kornenes fonn også henført et stort 
fund af forkullet byg fra ældre romersk jernalder ved Ginderup i 
Thy 14 (fig. 1, b, c). 

De i Nord- og Mellerneuropa i nutiden dyrkede bygsorter har næsten 
alle avneklædte ket·ner, d.v.s. at inderavnerne er fastvokset til frugten, 
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n1en der kendes mange racer af såkaldt nøgen byg, hos hvilke kernen 
er løst omsluttet af inderavnerne. Sådanne racer af nøgen byg, der 
formodes opstået ved mutation,30 findes indenfor såvel begge typer af 
seksradet byg som hos toradet byg. Nøgen firkantet byg, der i nutiden 
dyrkes især i bjergegnene i det indre Asien og f.eks. hist og her i 
Alperne samt i Abessinien, hvor der også er nøgen sekskantet byg, 
har vist sig at have været meget udbredt i Nord- og Mellemeuropa 
allerede i neolithisk tid.8• 32 Det nævnte bygaks fra Als f. eks. er af 
nøgen byg, og det har vist sig, at denne bygrace var fremherskende 
til slutningen af bronzealderen eller til et tidligt afsnit af jernalderen 
i Danmark og på de Britiske Øer, hvorefter avneklædt byg blev domi
nerende. Men nøgen byg dyrkedes dog i Mellemeuropa og i Norden 
til langt ind i historisk tid, i Danmark og Norge således endnu i slut
ningen af 17-hundred-tallet (himmelkorn, himmelbyg).33 Arsagen til, at 
den er gået ud af kultur har man bl. a. set deri, at byg i nutiden langt 
mindre end tidligere benyttes til menneskeføde, hvortil nøgen byg 1nåtte 
være særlig egnet, samtidig med at den ikke værdsættes af bryggerierne.34 

S'Eldre bronzealder. 

Fra denne periode haves kun få lerkar og derfor kun enkelte korn
aftryk. Forkullede korn synes helt at mangle. On1 fundet af meldestok 
ved Egtved er der talt. 

Yng·re bronzealder. 

Udformningen af ligbrænding som gravskik, hvorefter den dødes ben 
skulde gemmes i et lerkar, har medført, at der fra dette tidsafsnit 
foreligger et stort antal lerkar, og desuden er der fra et betydeligt antal 
bopladser indsamlet store mængder af potteskår. Man har da atter fra 
denne periode mange kornaftryk. Desuden er der en del forkullet korn 
fra forrådskar, f. eks. fra Voldtofte. Byg var nu langt den vigtigste 
kornsort, især nøgen byg; hvede synes at have været af underordnet 
betydning ligesom i yngre stenalder, og tokorn var gået stærkt tilbage, 
men dyrkedes dog stadigt, iflg. nye iagttagelser ved Hans Helbæk, 
sammen med lidt enkorn. Til gengæld er der påvist en række nye 
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kulturplanter: havre, hirse, dodre ( Camelina sativa), ært og desuden 
bønne eller baunevikke { Vicia faba). 

Havren i fundene er overvejende Avena sativa, men også floghavre 
(A. fatua) er påvist. Derimod er busthavre (Avena strigosa) endnu 
ikke truffet i danske oldtidsfund, således som det er tilfældet i England.8 

Arten er af vesteuropæisk oprindelse og optræder endnu undertiden 
som ukrudt i havremarker f.eks. i Danmark og Norge. Havren er i 
modsætning til byg og hvede fremmed for den semitiske og indiske 
kulturkreds og stammer fra det tempererede Asien. Den antages at 
have udvildet sig af floghavre og betragtes ligesom f. eks. rugen sotn 
en sekundær kulturplante, hvorved fot·ståes, at den oprindelig som ukrudt, 
rimeligvis i tokornmarker, har bredt sig ud over store dele af Asien 
og Europa for så efterhånden at blive genstand for dyrkning, hvor den 
trivedes bedre end tokorn. Den er kommet til Mellemeuropa norden 
om Alperne og dukker først op i fund fra bronzealderen. Om den er 
kommet til Norden allerede i den ældre bronzealder vides ikke, men 
den synes først at have fået en større udbredelse i Danmark i løbet 
af jernalderen, da også rugen indfinder sig og hirsen forsvinder, måske 
under påvirkning af den ved jernalderens begyndelse indtrædende 
klimaændring. 

Hirse (Panicum miliaceum) stammer formodentlig fra Centralasien 
og dyrkedes allerede i den yngre stenalder i Schweiz. Når den er nået 
frem til Norden i bronzealderen, er dette sat i forbindelse med, at det 
dengang herskende subboreale klima med forholdsvis milde somre har 
været den gunstigt. Den synes dog ikke at have spillet nogen større 
rolle i Danmark. 

Dodre { Camelina sativa) {fig. 3, a, b) har været dyrket en del helt 
frem til nyere tid som olieplante {ca. 30 °/o olie i de omkring l mm 
store frø) i Mellemeuropa og f. eks. også i Danmark, hvor den var i 
kultur endnu i forrige årh. Den optræder i det nordlige Europa nu 
kun som et sjældent ukrudt. De ældste spor af dodre i Danmark, i 
form af aftryk af skulpeldapper, statnmer fra de sidste afsnit af bronze
alderen i Jylland, og gennem keltisk jernalder synes dodre at have 
været en af de almindeligste kulturplanter i landet, f. eks. fandtes store 

26 



Fig. 3. a) Frø af lin, i midten en skulpe
klap af dodre, ældre romersk jernalder, 
Østerbølle. b) Frø af dodre, c) frø af lin
bendel, d) frugter af vajd, ældre romersk 
jernalder, Ginderup. Alt forkullet. - b 
a 4, b og c 6, d 3 gange forst. (a fot. af 

H. Helbæk, b-d fot. af K. Gram). 

mængder af aftryk af dens skulpe
klapper i et stort hankekar fra bo
pladsen ved Ø. Lem hede fra denne 
periode. Ligeledes er dens skulpe
klapper hyppige i lerklininger og i 
lerkarskår fra den ældre romerske 
jernalder,35 og fra samme periode 

c 

d 
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haves et fund af 270 cm3 dodre-frø, der fandtes i forbindelse med et 
stort forrådskar på Ginderup-bopladsen i Thy. 14 Også i lerkarskår fra 
yngre romersk jernalder optræder aftryk af dens skulper i mange fund. 35 

Endelig kan nævnes, at der fra den sidst nævnte periode stammer et 
stort fund af dens frø fra Gotland i Sverige.2 

Måske har man i Norden anvendt dodrens frø på lignende måde, 
som det var tilfældet i neolithisk tid i Ungarn, hvorom et fund ved 
Aggtelek af et stykke forkullet brød fortæller, idet dets overflade var 
dækket af et tykt lag dodrefrø, altså noget tilsvarende den nutidige 
anvendelse af valmuefrø til "birkesbrød" og at nævne sammen med 
det forkullede brødstykke med indæltede linfrø fra neolithisk tid ved 
Robenhausen i Schweiz. Tilsætningen af disse olieholdige frø til brødet 
kan være sket i såvel kullinarisk som diætetisk øjemed, men som det 
fremgår af fund, der vil blive omtalt senere, har man sikkert også spist 
dodrens frø på anden måde. 

Både fra yngre stenalder og ældre bronzealder haves enkelte aftryk 
af frugter af grønt hønsegræs, men dette kan forklares ved, at planten 
voksede som ukrudt blandt kornet. Når aftrykkene af dens frugter 
imidlertid tiltager stærkt i hyppighed i den følgende periode, og fundet 
fra Borremose haves i erindring, kan dette tyde på, at man allerede 
i den yngre bronzealder har anvendt dens stivelserige frugter og enten 
dyrket eller indsamlet dem, hvor planten stod som ukrudt på agrene. 

Fonnodningen om, at linen blev benyttet som spindplante i Norden 
i bronzealderen har været frmnsat. Der haves imidlertid intet bevis 
derfor, og nu har M. Køie påvist, at noget "lintøj" fra bopladsen ved 
Voldtofte på Fyn er vævet af taver af stornesle (Urtica dioeca).36 

I forbindelse hermed kan henvises til K valsund-fundet fra den ældre 
jernalder i Vestnorge, hvor stornesle, der af sproglige grunde antages 
at være en ældgammel nytteplante, for første gang fandtes under om
stændigheder, der gjorde det klart, at den har været anvendt som 
spindplante.37 Stornesle har dog sikkert ikke i oldtiden været dyrket 
i Norden, men er blevet indsamlet i naturen. 
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:Jernalderen. 

Fra denne periode er der et forholdsvis stort materiale af aftryk, 
tnere end trediedelen af de her behandlede, fra talrige lerkar fra grave 
og bopladser, og desuden har de mange udgravede hustomter givet 
betydelige mængder af forkullede rester af nytteplanter. 

Byg er som i yngre bronzealder den vigtigste blandt kornarterne, 
og den nøgne byg dominerer endnu i keltisk jernalder over den avne
klædte, men viger derefter for denne. Havren bliver almindelig i fundene 
fra romersk jernalder, samtidig med at rugen dukker op (flg. l, d, flg. 2, d). 
Hveden synes stadig at have været uden større betydning ligesom hirsen, 
der forsvandt efter keltisk jernalder. Tokorn mangler i tabellen fra 
keltisk jernalder, n1en ikke offentliggjorte fund af H. Helbæk viser, at 
den dyrkedes i Danmark endnu i 2.-4. årh. e. Kr., ligesom det var 
tilfældet i England helt frem til tidli~ kristen tid.8 I denne forbindelse 
kan desuden med Hans Helbæks tilladelse henvises til hans endnu 
ikke publicerede arbejde38 om plantefundene på Vallhagar-bopladsen 
på Gotland, idet han deri påviser, at tokorn også dyrkedes på denne 
ø i sen jernalder {formodentlig omkring overgangen mellem yngre 
romersk og germansk jernalder) sammen med enkorn og, meget over
raskende, også spelt, der iøvrigt ikke er noteret fra Norden. 

Rug betragtes ligesom havre som en sekundær kulturplante og er 
som denne indvandret til Mellemeuropa norden om Alperne. Den er 
påvist i bronsealdersfund i Mahren og var i hallstatt-tid nået till\1ellem
tyskland. Det antages, at den har bredt sig fra sin hjemstavn i Central
asien (her vildrug) som ukrudt særlig i hvede, og at den efterhånden 
har taget overhånd over hveden, hvor denne fandt dårlige klimatiske 
betingelser som f. eks. i bjergene eller i nordlige egne, eller hvor jord
bunden var for fattig. Selv 0111 rugen efter fundene at dømme nåede nogen 
udbredelse i Danmark i løbet af jernalderen, fra og med ældre romersk 
jernalder, stod den dog meget tilbage for byggen, son1 også vikingerne 
fortrinsvis synes at have dyrket. Fremstødet for rugen til at blive 
Danmarks vigtigste brødplante er vist først sket henimod oldtidens 
slutning, tnen længe før hveden opnåede at få nogen større betydning. 
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Danskerne synes i årtusinder at have haft byg som deres vigtigste 
kulhydratkilde. 

Også i det begrænsede antal kornaftryk, som Sarauw har registreret 
fra Sverige og Norge er byg (overvejende avneklædt) helt dominerende 
i fundene fra jernalderen samt i Sverige desuden fra vikingetid. Et fund 
af havre er for hvert af disse lande noteret fra folkevandringstid, i 
Norge fra Hove ved Stavanger, i Sverige fra Gasslerod ved Uddevalla. 
Desuden identificerede han af rug talrige forkullede kerner fra en hus
tomt ved Mattsarve på Gotland samt et aftryk af en kerne fra vikingetid 
ved Karaby nær Halmstad. Når han imidlertid i et kar "prydet med 
,slavisk', flerstreget bølgebånd" fra vikingetid på Bjorko fandt et aftryk 
af et hirsekorn, opstår formodningen om, at det pågældende kar har 
været af fremmed oprindelse. 

Det er påfaldende at se, hvorledes flere arter, der uden tvivl oprindelig 
kun stod som ukrudt på markerne, fremtræder i store, samlede fund på 
bopladser fra jernalderen, således grønt hønsegræs (fig. 1, g), der dog 
er hyppig allerede i fund fra yngre bronzealder, samt linbendel (fig. 3, c), 

som tidligst er noteret ved et betydeligt antal frøaftryk fra keltisk jern
alder. Disse er on1talt ovenfor, men dertil kommer n1eldestok ( Cheno-
podium album), af hvilken der i en brandtomt på den ældre jernalders 
boplads ved Fjand i Vestjylland fandtes en dynge forkullede frø ved 
ildstedet. 15 Dette fund viser klart, at frøene af denne plante indgik 
i husholdningen, og dermed styrkes den foran omtalte formodning, at 
meldestok allerede i den ældre bronzealder har tjent son1 nytteplante. 
Disse tre arter er ikke i andre lande hidtil fundet under sådanne om
stændigheder, at de som i Jylland med sikkerhed kan siges at have 
været madplanter. De var på vej til at blive eller var måske allerede 
blevet sekundære kulturplanter, fordi de trivedes godt under de rådende 
klimatiske og edafiske forholde, så de kunde tage magten fra kornet, 
samtidig med at de viste sig at have anvendelige, stivelse- eller olierige 
frø. Kun linbendel har holdt sig som kulturplante til ned mod nutiden, 
f. eks. i Jyllands magreste egne, hvor den er blevet dyrket til kreatur
fader. Medvirkende til disse arters succes i jernalderen var måske 
den subatlantiske klimaforværring, som uden at skade dem så lidt som 
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havre og rug, kan have svækket hvede, tokorn og hirse. Imidlertid peger 
Hatt6 også på den forklaringstnulighed, at agrene i Jylland blev mere 
og mere kalkfattige, og det vides ikke, om man i Danmark allerede i 
jernalderen kendte til merglingens kunst. 

Ligesom af linbendel viser de første aftryk af lin sig i keltisk jern
alder, nemlig af et frø og en kapselklap fra Ø. Lem boplads i Vest
jylland, og i et noget yngre, men fra samme periode stammende, 
mosefundet lerkar fra Hjørring amt fandtes stumper af linfrø i mængde 
i madskorper på karrets inderside. Dette forhold sammenholdt med 
visse fund fra ældre romersk jernalder nemlig af en sammenbrændt 
klump af linfrø fra Thisted indesluttende bygkerner og frø af dodre 
og meldestok samt to forrådskar fra Østerbølle i Himmerland, i hvilket 
der opbevaredes en blanding af byg, lin og dodre 39 (fig. 3, a), giver 
holdepunkt for antagelsen, at linen -ligesom de andre nævnte arter
benyttedes som madplante. Derimod foreligger der ingen sikre vidnes
byrd om, at linen også anvendtes som spindplante før fra yngre romersk 
jernalder.40 Storneslens taver og vel navnlig uld var tidligere de hjem
lige spindstoffer, og hvis den fra yngre stenalder stammende tråd fra 
Øksenbjerg som antaget er af lin,7 er der formodentlig her tale om 
import. 

Den linart, der foreligger i jernaldersfundene fra Danmark og 
N. V. Tyskland samt fra Osebergskibet, er uden tvivl den enårige 
linum usitatissimum (frøene ca. 4 mm lange). Men den neolithiske 
pælebygningslin fra Schweiz er forskellig derfra og menes at stå nærmest 
den flerårige, toårige eller overvintrende enårige l. angustzfolium, der 
har mindre frø, og til denne hører måske også et aftryk af linfrø fra 
neolithisk tid i Holland samt fund fra "Middle Bronze age" i Skotland 
og "Late Bronze age" i Irland, medens en prøve af forkullet linfrø fra 
vikingetid i Vestirland henføres til l. usitatissimu1n.8 Denne art er 
næppe kendt i vild tilstand og er måske en i kultur opstået type af den 
ovennævnte flerårige art. Linens kulturhistorie i Europa er ganske 
indviklet og endnu langtfra opklaret. 

Til de kulturplanter, der blev kendt i Danmark i jernalderen, hører 
også blåfarve-planten vajd (/satis tinctoria), hvis karakteristiske frugter 
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foreligger i forkullet tilstand og i aftryk fra romersk jernalder flere 
steder i Jylland (fig. 3, d). Første gang den påvistes i Norden var af 
Jens Holmboe i Osebergskibet,41 og han har klarlagt dens kulturhistorie. 
Det er den eneste nordiske kulturplante, om hvilket det kan siges, 
at den er kommet til vort område uden om Mellemeuropa, hvorfra 
den først nævnes fra omkr. 800 e. Kr.; således mangler den helt i de 
på planterester rige pælebygningsfund. Derimod var den i Vesteuropa 
kendt af Cæsar, der meddeler, at briterne farvede legemet blåt med vajd, 
før de gik i slag. Når denne kulturplante omtrent samtidigt hermed 
er rapporteret fra Danmark, nærmere betegnet Limfjordsområdet i Jyl
land, 14• 42 tyder dette på direkte handelsforbindelse tnellem dette område 
og Vesteuropa i rmnersk jernalder. 

Det omfattende studium, der i de senere år er foretaget af korn
dyrkningens historie i oldtiden i Danmark, på de Britiske Øer og i 
Holland, viser, at udviklingen, især i de to førstnævnte områder, i store 
træk har fulgt samme linie, f. s. v. som det med visse undtagelser var 
de samme arter, sotn dyrkedes, og at tiden for den største hyppighed af 
en kulturplante og for indførelsen af nye arter oftest er omtrent satnmen
faldende. Det giver således udtryk for, at der til enhver tid må have 
været en stor lighed mel1em disse !andes vigtigste erhverv i det be
tragtede tidsrum, alle forskelligheder i kulturen iøvrigt ufortalt. 

Lad os se lidt på en bondes bedrift i den ældre jernalder i Danmark, 
hvis markformer er så indgående studeret af professor Hatt.43 Denne 
bonde, der væsentlig holdt de samme arter af husdyr som hans nutidige 
kollega, kendte til dyrkningen af byg, hvede, tokorn, havre og rug, og 
disse "brødplanter" fandt vel plads navnlig på større agerfelter, men 
dertil kommer en række kulturplanter af tnere speciel værdi for er
næringen såsom ært, bønne, dodre, lin, linbendel, grønt hønsegræs samt 
meldestok og endelig farveplanten vajd. De har hver krævet deres 
pasning, flere af dem fonnodentlig på de ntindre agerfelter. 

Planteavlskulturen i Danmark var således m. h.t. antallet af dyrkede 
arter allerede i den ældre jernalder nået så vidt, at den ikke stod tilbage 
for, hvad der var det alm.indelige i middelalderen og den følgende tid 
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frem mod de store landbrugsreformer- når der ses bort fra den egentlige 
havebrugskultur. Det synes i det væsentlige kun at være gennem denne, 
der fremmedes stærkt af munkene, at middelalderen øgede kulturplan
ternes tal i Danmark 

Der kan måske siges at have været et vist havebrug i Dann1ark 
allerede i jernalderen, hvis man dermed forstår dyrkningen af særlige 
planter på arealer, der har været små i forhold til de med de egentlige 
agerbrugsplanter tilsåede agre. Der kan her tænkes på dyrkningen af 
ært, bønne og formodentlig vajd. Med henblik på fundenes størrelse 
og hyppighed kan derimod lin, dodre og linbendel nok bedst henregnes 
til agerbrugsplanterne. 

Om havebruget i vikingetiden er vi bedre underrettet, jvf. således 
Jens Holmboes interessante redegørelse derom, bl. a. på grundlag af 
sagaliteraturen.44 Som haveplanter fra denne tid nævner han løg, næpe, 
kål, ært, bønne og kvan samt karse (Lepidium .sativum) og vajd, som 
han fandt i Osebergskibet. I dette påviste han også rester af hamp 
(Cannabis .sativa), men er usikker om, hvorvidt denne plante blev 
dyrket landbrugsmæssigt eller som haveplante. Flere af disse arter, 
udover ært, bønne og vajd, har måske allerede været kendt tidligere 
i Norden. Fra Danmark foreligger to jordfund af hamp, der sammen 
med det norske mærkeligt nok synes at være de eneste kendte i 
Europa. Det ene af dem blev gjort i forbindelse med vikingeborgen 
Trelleborg på Sjælland, det andet er fra Jylland og er formodentlig 
ældre end vikingetid. 45 Som en frugtbusk kendt i Norden allerede 
dengang må nævnes kreke (Prunu.s in.sititia), af hvilken Holmboe 
beskriver en fra en vikingegrav i Grimstad i Aust-Agder stammende 
frugtsten.46 

Om æblets kulturhistorie i Norden skal henvises til Holmboe,47 

der på grund af foreliggende fund er tilbøjelig til at antage, at der i 
Mellemeuropa og Norden har fundet en vis dyrkning af æbletræet 
sted siden den yngre stenalder, og således formodentlig også i jern
alderen og vikingetiden, selv on1 de i Osebergskibet fundne æbler var 
af vildæbletype, og uagtet literære vidnesbyrd om dets dyrkning i 
Norden før kristendommens indførelse fuldstændigt synes at mangle. 
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Som den sidst betrådte vej til udforskning af det forhistoriske ager
brugs historie skal pollenanalysen kort berøres. Tidligere anvendtes 
denne metode navnlig til dokumentation af de postglaciale skoves 
udviklingshistorie og til relative tidsbestemmelser, ved hvilke den har 
været af betydning også for arkæologien. Johs. Iversen48, 49 har imidlertid 
vist, hvorledes man af pollendiagrammerne kan aflæse virkningen på 
vegetationen af stenalderbøndernes landnåm i Danmarks jomfruelige 
skove. Efter et forholdsvis roligt forløb af pollendiagrammernes kurver 
i den forudgående, atlantiske periode svinger kurverne for elm, eg og 
lind i begyndelsen af den subboreale tid pludseligt tilbage, medens først 
birk og el, lidt senere også hassel tiltager i hyppighed, samtidig med 
at pollenet af urteagtige planter bliver mere almindeligt og visse ukrudts
planter dukker o p. Denne såkaldte landnåmsfase tydes af Iversen som 
en virkning af skovrydning ved ild. På de ved sådanne skovsvedjer 
opståede lysninger er der fremkommet græsgange, hvis eksistens røber 
sig ved forekomsten bl. a. af pollen af græs og smalkjempe (Plantago 
lanceolata), medens fund af enkelte pollenkorn, der kan henføres til 
en eller anden kornart viser, at der også blev drevet agerbrug på disse 
lysninger. Når kornpollenet i de ældre landnåmsfaser i pollendiagram
merne optræder så sparsomt, må det erindres, at det var byg- og hvede
arter, der dyrkedes i yngre stenalder, og de har fortrinsvis selv bestøvning. 
På et noget fremskredet tidspunkt i subatlantisk tid viser pollenet af 
rug sig, og med væsentlig større hyppighed, i overensstemmelse med, 
at denne plante i udpræget grad har vindbestøvning. Disse landnåms
faser, der næppe repræsenterer lange tidsrum, er ikke alle samtidige, 
hvilket kan forklares ved, at det pågældende bondesamfund, når skoven 
begyndte at regenerere på en frembragt lysning, og græsningen aftog, 
flyttede bort og anlagde en ny svedj e. 

Især ved nyere undersø~elser er det vist, at lignende landnåmsfaser, 
som den af Iversen beskrevne, kan optræde gentagne gange i samme 
pollendiagram langt ned i tiden, 50, 51,52 hvilket må tydes således, at der 
på samme sted er foretaget skovrydning flere gange, efter at skoven 
havde regenereret efter et tidligere landnåm. Det er også forsøgt at 
sætte de yngste landnåmsfaser i relation til de ved hyppigheden af 
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visse stednavne antydede opsving i bebyggelsen samt til historiske 
begivenheder.Sl 

Den pollenanalytiske metode har på den antydede måde stillet 
bondens tusindårige kamp mod skoven og agerbrugets ældste historie 
i Danmark i ny belysning, og dens betydning for studiet af oldtidens 
korndyrkning vil yderligere grundfæstes, hvis det kan lykkes bedre at 
identificere de forskellige kornarters pollen. 

Vort kendskap til den forhistoriske korndyrkning i Danmark, af 
hvilket her er givet en kort fremstilling, er endnu meget ufuldstændigt, 
ligesom det er tilfældet, til dels i endnu højere grad, i de fleste andre 
dele af Europa, idet der for store områder kun foreligger sparsomme 
og tilfældige efterretninger om, hvad der dyrkedes i oldtidens forskellige 
perioder, samtidig med, at ældre angivelser derom sikkert ofte vil vise 
sig at trænge til revision. For gennem en mere sikker erkendelse af 
kulturplanternes vandringsveje og tidsmæssige spredning at nå til en 
dybere forståelse af den udvikling, der har fundet sted indenfor oldtidens 
agerbrug i Europa, vil det derfor være nødvendigt, at der tilvejebringes 
et større og mere egalt materiale end det hidtil foreliggende. Dette 
måtte kunne opnås ved en systematisk eftersøgning og bearbejdelse 
af kornaftryk i museernes samlinger af oldtidslerkar rundt om i landene, 
idet der på denne måde sikkert kunde tilvejebringes et stort og ensartet, 
til sammenlignende studier særlig egnet materiale, der vilde være at 
supplere med de foreliggende fund af forkullet korn. 

NOTER 

l Artikelen gengiver med enkelte tilføjelser en forelæsning holdt ved det mate
matisk-naturvidenskabelige fakultet ved Oslo universitet d. 28. 4.1950. -For orientering 
i lmlturplanternes almindelige historie henvises til E. Schiemann: Entstehung der 
Kulturpflanzen, Berlin 1932, se også nr. 30. 2 G. Sarauw: De ældste Spor af 
Sædarternes Dyrkning i Sverige (Forh. vid det 15. skand. naturforskaremotet, Stockh. 
1899, p. 293. 3 E. Rostrup: En Notits om Plantevæxten i Danmarl< i "Bronze-
alderen" (Arb. f. nord. Oldk og Hist., Kbhvn. 1877, p. 78-82). 4 N. F. B. Sehested: 
Archæologiske Undersøgelser 1878-1881, Kbhvn. 1884, p. 130. 5 J. Hoops: Wald-
baume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum, Strassb. 1905. 6 G. Hatt: 
Landbrug i Danmarks Oldtid, Kbhvn. 1937. 7 J. Brøndsted: Danmarl<s Oldtid, 
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Kbhvn. I 1938, II 1939, Ill 1940. 8 Knud J essen og Hans Helbæl<: Cereals in 
Great Britain and Ireland in Prehistorie and Early Historie Times (Kgl. Danske Vid. 
Se1sk Biol. Skr. Ill, 2, Kbhvn. 1944). 9 G. Hatt 1937, p. 122. to Bille Gram: 
Mikroskopiske Undersøgelser. Bidrag til Sophus Muller: Juelinge-Fundet og den 
romerske Periode (Nord. Fortidsm. Il, l, Kbhvn. 1911, p. 40-46). li Th. Thomsen: 
Egekistefundet fra Egtved, fra den ældre Bronzealder (Nord. Fortidsm. Il, 4, 1929, 
p. 184). 12 K. Thorvildsen: Moseliget fra Borremose i Himmerland (Fra National
museets Arbejdsmark, Kbhvn. 1947, p. 57-67). 13 En nærmere botanisk rede
gørelse ved Inger Brandt og Hans Helbæk vedrørende dette og et lignende fund, 
der er fremdraget i sommeren 1950, er under forberedelse. 14 Knud Jessen: 
Planterester fra den ældre Jernalder i Thy (Bot. Tidsskr., 42, Kbhvn. 1933, p. 257-288). 
15 G. Hatt: Jydsk Bondeliv i ældre Jernalder, Kbhvn. 1943, p. 12. 16 G. Sarauw: 
Lyng heden i Oldtiden (Arb. f. nord. Oldk og Hist. 1898). 17 Johs. Iversen: Plante
rester fremdragne i tre Høje i Haderslev Amt. Bidrag til H. C. Broholm og Margrethe 
Hald: Skrydstrupfundet (Nord. Fortidsm. HI, 2, 1939, p. 18-21). 18 Knud Jessen: 
Iagttagelser over Plantevæksten. Bidrag til Th. Thomsen 1929, p. 198-201. 
19 G. Hatt 1937, p. 37. 2o J. Brøndsted I, p. 339. 21 G. Hatt 1937, p. 38. 
22 O. Frodin: En svensk pålbyggnad från stenåldern (Fornvannen, 50, Stoekh. 1910, 
p. 66-68). 23 Aug. Brinl<mann og H. Shetelig: Rusl<enesset. En stenalders jagtplass 
(Norske oldfund III, Kria. 1920, p. 7). 24 H. Gjessing: Rogalands stenalder, 
Stavanger 1920, p. 87. 25 Sten Florin: Vrå-kulturen (Kulturhist. studier tillagn. 
Nils Aberg, Stoekh. 1938, p. 49-51). 26 J. Troels-Smith: Fund af Pitis silvestris-
Pollen i Danmark (Meddel. Dansk Geol. Foren., lO, 4, 1944, p. 493). 27 V. Miklwlsen: 
Præstø Fjord (Dansk Bot. Arkiv, 13, 5, Kbhvn. 1949, p. 43). 28 Knud J essen: 
Kornfund. Bidrag til Th. Mathiassen: Bundsø, en yngre Stenalders Boplads på Als 
(Arb. nord. Oldk og Hist. 1939, p. 65-84). 29 E. Sehiemann: Weizen, Roggen, 
Gerste. Systematik, Gesehiehte und Vererbung,Jena 1948, p. 85. 30 E. Sehiemann: 
Enstehung der Kulturpflanzen (Ergeb. d. Biologie, 19, 1943, p. 521). 31 E. Sehie
mann: Einkorn in Neolithieum Dånemarks (Ber. d. D. Bot. Gesellseh., 57, 1940, 
p. 516-525). 32 Knud Jessen: Kornfund, p. 75. 33 E. Viborg: Botanisk-
oekonomisk Afhandling om Bygget, Kbhv. 1788, p. 54 f. 34 F. Kornicke: Handbueh 
des Getreidebaues, I, Bonn, 1885, p. 167. 35 Hans Helbæk: Planteavl, i G. Hatt: 
J ernalders Bopladser i Himmerland (Arb. nord. Oldk og Hist. 1938, p. 225); Helbæks 
afsnit omfatter p. 165-166, 216-226, 249-250. 36 M. Køie: Tøj fra yngre Bronze
alder fremstillet af Nælde ( Urtica dioeca L.) (Arb. nord. Oldk og Hist. 1943, p. 99-102). 
37 Knud J essen: Neiden ( Urtica dioeca L.) i Kvalsund-Fundet. Bidrag III til H. Shetelig 
og F. Johannessen: Kvalsundfundet og andre norske myrfund av fartøier (Bergens 
Museums Skrifter, N.R., Il, 2, Bergen 1929, p. 22-26). 38, Hans Helbæk: The 
Botany of the Iron Age Vallhagar Field. Bidrag till Mårten Stenberger m. fl.: Vallhagar, 
Stoekh. 1951 (eiteret efter et lwrrekturaftryk). 39 Hans Helbæk: Planteavl, p. 223. 
40 Sophus Muller: Vor Oldtid, Kbhvn. 1897, p. 544. 41 Jens Holmboe: Nytte
planter og Ugræs i Osebergfundet. Særtr. av Osebergfundet V, Kria. 1921. 42 Hans 
Helbælc Planteavl, p. 250. 43 G. Hatt: Oldtidsagre (Det },gl. Danske Vidsk 
Selsk. Arkæolog.-lmnsth. Sh. Il, 1, Kbhvn. 1949. 44 Jens Holmboe: Oseberg-
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fundet, p. 58 f. 45 Knud J essen: Om naturforholdene ved Trelle borg og forbruget 
af træ ved borgens opføre1se. Bidrag VIII til Poul Nørlund: Trelle borg (Nord. 
Fortidsm. IV, I, 1948, p. 171). 46 Jens Holmboe: En plommesten i en norsk 
vildngegrav (Naturen, Bergen 1923, p. 71-77). 47 Jens Holmboe: Osebergfundet, 
p. 22 f. 48 Jobs. Iversen: Landnam i Danmarks Stenalder. Danmarl\s Geol. 
Undersøg., Il, 66, Kbhvn. 1941. 49 Johs. Iversen: The Influence of Prehistoric 
Man on Vegetation. Ibidem, IV, 3, 6, 1949. so J. Troels-Smith: Geologisk 
Datering af Dyrholm-Fundet (Det },gl, danske Vidensk Selsk Arkæolog.-lmnsthist. 
Skr., I, l, 1942, p. 171 f). 51 V. Mil;;kelsen: Præstø Fjord, p. 153. 52 H. Jonassen: 
Recent Pollen Sedimentation and J utland Heath Diagrams (Dansk Bot. Arkiv, 13, 7, 
1950, p. 126). 





Niels Chr. Brøgger: 

FRØYA-DYRKELSE OG SEID 

Sotn kjent var fruktbarhetsreligionen den herskende i Norden over 
hele det skandinaviske område før den krigerske Odinstro og asa

dyrkelsen holdt sitt seierrike inntog i tidlig folkevandringstid, for omkring 
syv hundre år etter å bli fordrevet av den kulturkraftigere og etisk 

høyerestående kristendom. Fruktbarhetsgudeparet het Frøy-Frøya,
Frøy betyr rett og slett herren, den første, Frøya betyr den første blant 

kvinner, herskerinnen, fruen. Når Tacitus forteller om religionsutøvelsen 
på Jylland i forbindelse med syv konfødererte tjod, gir han Frøya hennes 
gamle navn Nerthus (Ten·am Matrem, den guddommelige moder jord). 
Dette gjelder altså første århundre etter Kristus, før folkevandringstiden 
for alvor satte inn. Nerthus var "gift" mtjd sin yppersteprest som 
kjørte rundt med henne i bygden under de årlige høytider, og arrangerte 
blotene; den hellige kultvognen ble trukket av okser eller kyr, og hvor 

parret kom, skapte de fred og godt år for folket, mens alle våpen 
hvilte i trygge skjul. Vi kjenner dette fruktbarhetspars karakter fra 
tallrike paralleller i den nære og fjerne orient og i Mellom-Amerika 
(Mexico),- gudinnen blir representert av en yppersteprestinne som 

er ett med henne, og på den måten er hun "levende"; denne ypperste
prestinne er smntidig dronning og folkets øverste autoritet i alle religiøse 
så vel son1 verdslige spørsmål. Sin makt utøver hun imidlertid gjennon1 

ypperstepresten som er "gift" med henne; han er prinsgemal tned 
prinsgemalens ene sentrale oppgave: å skaffe tronen en arving, å styrke 
det sakrale kvinne-dronning-gudinne-herredømmets posisjon ved å sikre 
kontinuitet; gudinnen inkarneres nemlig stadig på nytt i ypperste
prestinnens ætt. At gudinnen fikk barn med sin yppersteprest, fantes 
helt i sin orden. Barnet var et bevis på guddomtnens og maktenes 

fortsatte velvilje. Det er derfor ganske naturlig når Gunnar Helming 
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forteller at folket i Uppsala var lykkelig da Frøys prestinne ble svanger 
og skulle føde barn med guden,- faren til barnet var Frøys inkarnasjon 
på jorden, nemlig ypperstepresten. At Gunnar Helming en tid tok 
yppersteprestens plass, er heller ikke på noen måte utenkelig. 

I Tacitus' fortelling om Nerthus-dyrkelsen ser vi sporene av et gud
dommelig inspirert, sosialt matriarkat. I Gunnar Helmings løsslopne for
telling om Frøysdyrkelsen ser vi kjennetegnene på restene av et religiøst 
inspirert, sosialt patriarkat. Det ligger også nærmere tusen år mellmn 
de to fortellinger, men i begge er dog selve fruktbarhetsgudeparet det 
samme: Nerthus pluss yppersteprest, gudinnens inkarnasjon og hennes 
mann; Frøy pluss yppersteprestinne, gudens inkarnasjon og hans kone; 
paret skapte trivsel, vekst og fred. Det består et bindende forhold mellom 
guddom og prest(inne), et forhold som ble sterkt markert ved blot (oftest 
trelle blot). 

Den egentlige, innerste forskjell mellom matriarkat og patriarkat 
ligger i sel ve grunnsynet på menneskets stilling i verden og samfunnet -
ikke i den overfladiske kjensgjerning at det er mannen eller kvinnen 
som "hersker". I matriarkater, morsrettssamfunn, er grunnsynet det 
kollektive og u-individuelle: ætten betyr alt, slekten, statnmetreet sotn 
stadig skyter nye grener og skudd, i et kretsløp av stadig fødsel og 
stadig død; kvinnen føder barn som er et ledd i livets evige kretsgang, 
og hvem som er far til det, er likegyldig, fordi det er den befruktede 
solguddommen som er den egentlige far. I patriarkater er ikke ætten 
lenger alt. Den skyves i bakgrunnen overfor vurderingen av det enkelte 
menneske, det enkelte individ; og seksualiteten, forholdet til kvinnen, 
blir nu nettopp et mektig middel for mennesket, for mannen, til å nå 
til individuell bevissthet. I patriarkater, farsrettssamfunn, har barnet 
ætt både fra mor og far, både fra den fødende og den befruktende, 
men poenget er at barnet er et nytt individ med selvstendig liv, som 
skaper seg sin egen lykke. Synet på kvinnen som den guddommelige 
Moder Jord, den Store Mor, osv., opprettholdes imidlertid så vel i 
matriarkater som i patriarkater, der fruktbarhetsdyrkelsen rår. 

I Middelhavslandene og i Den nære orient fant sannsynligvis over
gangen fra matriarkat til patriarkat sted i bronsealderen, halvannet 
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årtusen før den samme forandring inntraff her oppe i nord. Men den slags 
tidsangivelser kan bare gi en ytterst tilnærmet sannhetsverdi, fordi 
overgangen naturligvis ikke fant sted med ett slag, brått og definitivt, 
n1en via lange utviklingslinjer, umerkelig, kjempet fram gjennom om
veltninger av mer overfladisk natur, hvis egentligste årsaker dog lå 
i dybden. Homers verker, og fortellingen om Jason og Det gylne 
skinn, beretter om kriger i bronsealderen, hvis egentligste og innerste 
drivfjær var menneskets sosiale utvikling fra vegetativt matriarkat til 
individualitetsbetont patriarkat. I Norden forteller Snorres Y nglingesaga 
om den samme betydningsfulle overgang som foregår via flere ledd: 
først blir fruktbarhetsdyrkelsen forandret, forsåvidt som vekten i sere
moniene skifter fra guddommens kvinnelige representant over til den 
mannlige: Nerthus blir til Frøy. Siden tar Odin Frøys plass, den kraft
fulle skaldekrigeren og kunstneren, som gir enhver mann hans rett, 
om han har mot i brystet, kraft i hugget, og sans for ære så vel som 
intelligens, klokskap og skaperkraft- ætten betyr ikke lenger alt, men 
individet, som kan kjempe seg frem til å bli konge om han har lykke 
til det, og på den måten ta den gamle sakrale gudekongens plass. 
I Y nglingesaga ser vi hvordan blant andre sjø kongen Hake gjør dette, 
og på den måten blir anerkjent som herre over Uppsala-aud gjennom 
atskillige år. Forandringen er fullbyrdet: matriarkatet er avløst av 
patriarkat. 

I det følgende skal vi belyse enkelte detaljer ved overgangen her 
i nord, som vi først og fremst finner spor av i den nevnte Y nglingesaga, 
i de islandske ættesagaer og i skaldediktningen (særlig Y nglingatal). 
Ynglingesagaen åpner som kjent med at Snorre skildrer de gamle 
gudeskikkelser, og han sammenblander her de gan1le naturguddommer, 
fruktbarhetsguddommene, vanene, med folkevandringstidens patrialske 
guddommer, æsene, med Odin i spissen. Men han finner likevel høve 
til å berette høyst interessante ting. 

I innledningen, det vil si de ti første kapitler, hvor Snorre forteller 
om gudene, sier han at Frøy festet bo ved Uppsala (en opphøyet sal 
som har båret gudestøtter, et tempel), og satte her sitt hovedsete, og 
til det la han alle sine inntekter, land og løsøre. Det siste var opphavet 
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til Uppsala-rikdonunen, Uppsala-aud, som gjennmn ynglingenes regime 
holdt seg konstant. Snorre beretter om gudenes død, at til sist var 
Frøya den eneste gjenlevende; hun holdt blotene oppe, "for hun alene 
overlevde de andre gudene, og hun ble da meget navnkundig. - Da 
alle svearne merket at Frøy var død, men at år og fred allikevel varte, 
trodde de at så skulle det bli så lenge Frøy rådde i Svitjod ("bodde 
i Sverige"). Derfor ville de ikke brenne ham, men kalte ham verdens 
gud (d.v.s. den øverste gud, Allfader), og blotet mest til ham for år og 
fred hele tiden siden." 

Allerede av disse korte bemerkninger kan vi se at det var frukt
harhetsgudeparet, Frøy og Frøya, som behersket svearnes rike omkring 
Uppsala. Og i de nærmest følgende kapitler forteller Snorre om Frøys
prester, ingviner, ynglinger, skilfinger- alle ord betegner det samme,
som ble gift med Frøysprestinner, eller med et riktigere og mer dekkende 
uttrykk prestinner for Frøya og gudinnens jordiske representanter. Spørs
nlålet blir da hvem det var som dominerte i ynglingenes første tid, 
presten eller prestinnen. Var det Frøyas inkarnasjon eller Frøys jordiske 
representant som ble tilbedt som "den første", var det dronning-gudinnen 
med sin prinsgemal eller gude-kongen med sin jordiske prestinne? 
Sagaens første ledd synes å gi klart svar. Frøya var den ledende 
guddom - "hun levde lengst av gudene", det vil si var eldst, - og 
hennes yppersteprester, prinsgemaler, ble ofret til gudinnen etter å ha 
gjort sin plikt: når de hadde sørget for at gudinnens jordiske repre
sentant fikk avkom. 

Den første jordiske representant for Frøy, og Frøya-inkarnasjonens 
prinsgen1al, som Snorre forteller om, het Fjålne, og han var Yngve-Frøys 
sønn. Etter endt tjeneste som yppersteprest ble han ofret til Frøya 
på samme måten son1 Tacitus forteller om trelle-offeret til Nerthus: 
han ble druknet. V ed et blotgilde ble han senket i et stort kar med 
mjød eller øl, og lot sitt liv. Tjodolf sier i Y nglingatal "Mildingen i 
mjødkarrets vinnløse bølge sin bane fant", og mjøden var gudenes 
(rituelle) drikk. Svegde het den neste ypperstepresten, og han var 
sønn av Fjålne, han fikk også naturligvis Frøyas inkarnasjon til hustru
Snorre forteller nemlig at han fikk i Vanaheim en hustru som het Vana, 
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og vi vet fra mange kilder at Frøya kaltes Vanadis, vanenes (d. e. natur
guddommenes, fruktbarhetsguddommenes) første kvinnelige representant. 
Deres sønn het Svegde, og her taler sagaen igjen om at denne ypperste
prest ble ofret til Frøya etter å ha gjort sin plikt. Det er vanskelig 
å tolke Tjodolfs utsagn helt klart, men sikkert er at han ble tatt i 
jordens (I!1·øyas) favn, og led døden, kanhende gjennom å bli begravet, 
i et jordblot. Tjodolf sier nemlig om Svegde at "Såkkmimes klare sal, 
bygget av jotner, borttok kongen", og vi vet fra kildene at Såkkmime 
var "dypets jotun" og hadde forbindelse med Hel (den opprinnelige 
Frøya, Frøya som dødsgudinne, som gravhaugens dis). Den neste 
yppersteprest, sønn av Svegde, het Vanlande (prefikset van forteller 
om at han tjente naturguddommene), og med ham kommer for første 
gang bevisst og klar reaksjon mot matriarkatet og yppersteprestens 
ofring. Vanlande må, om tnan da forstår Snorres beretning riktig, ha 
nektet å la seg ofre, og han omga seg med en sterk hird. Nå trådte 
Frøya selv i funksjon, da yppersteprestinnen påkalte henne. Hun 
nevnes som Huld, en seidkvinne, men Huld (den hyllete, den skjulte, 
mor Rolle, den germanske vann- og fruktbarhetsgudinne Holda) 
betyr bare den som bor i dypet, liksom Såkkmime, og er identisk 
med navnet på Frøya som dødsgudinne, gravhaugens dis, Hel. Huld 
.se idet tnot V anlande slik at han døde, og på den måten tross all sin 
motstand ble Frøya-offer til slutt. Og tned hans etterfølger, sønnen 
Visbur, blir striden mellom Frøyspresten og Frøyaprestinnen akutt, og 
dette får en pregnant skildring hos Snorre. En stor armring av gull, 
goderingen, Sveagris, kjennetegnet fruktbarhetsguddomtnens første 
representant i distriktet som tjoden bodde i. Visbur ektet Frøyas 
yppersteprestinne. Hun var datter av Aude den rike (pleonasme: aud 
betyr rikdom, og uttrykket vil vel si at hun satt inne med tempelskatten), 
og hun eide goderingen som siden skulle spille en så avgjørende rolle 
i ynglingeætten. Audes datter brakte ringen som medgift til Visbur, 
og Snorre misforstår nok forholdet når han tror at Audes datter fikk 
ringen som tnedgift. At Snorre tar feil, fremgår klart av den kjens
gjerning at sønnene til Vis bur og Audes datter, Frøyas yppersteprestinne, 
krevde ringen av Visbur da han brøt med alle tradisjoner og fm·skjøt 
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Audes datter til fordel for en ny prestinne. Dette trekk var like meget 

sosial-politisk so1n det var diktert av ønsket om å få en ny kone. Visbur 

ville betone at han var Frøysprest, og den ypperste, og at Frøyas prestinne 

var den han selv valgte (et avgjørende brudd på matriarkatets Frøya

dyrkelse). Visburs sønner med Audes datter ble da også avvist, men 

de som mente seg å være de xette Frøya-prester, nå da faren revol

terte, påkalte Frøya, og på nytt trer gudinnen aktivt frmn i sagaen. 

Huld overtar saken på guttenes vegne, og seider slik at goderingen, 

som egentlig var et attributt til Frøya, men nu er attributt til Frøy, 

i og med Visburs overtagelse av den, - skal bli til bane ikke bare for 

Visbur, men for de beste menn i hans ætt i årene som fulgte. Og 

resultatene viste seg hurtig. Tilhengerne av Frøya og matriarkatet 

samlet seg mot opprøreren, og de hadde makt nok til å omringe Visburs 

kongssete og brenne ham inne, - et offer til Frøya, der som kjærlighets

gudinne behersket ilden, som er eldgammelt seksualsymbol for elskov, 

sammenlign Frøyas berømte smykke, Brisingamen, den skinnende klare 

(elskovs)ild. Man kan også merke seg at Loke er ildgud, og at han 

i den gamle fruktbarhetsmytologi ble betraktet som Hels (d.e. Frøyas) 

far eller onkel, - han hørte altså også opprinnelig til "dypets jotner", 

de gamle fruktbarhetsguddommer. 

Visburs sønn Domalde ble blotet til Frøy, som den første av yng

lingene. Snorre sier om ham at hans menn for å få godt år og fred 

bar våpen på ham og drepte ham og farget templets gudeseter med 

hans blod. Domaldes sønn het Domar, og han var den første ypperste

prest i ynglingeætten som ikke ble ofret, hverken til Frøya eller Frøy. 
Han døde en naturlig død, og ble brent på Fyrisvoldene for å fare vel 

til Hel (Frøya). I og med Domar og hans sønn Dygve, ser det ut til 

at Frøysprestene er hene over situasjonen, og at de ikke lenger behøver 

å frykte for å bli blotet som offer til Frøya. Dygve døde sottedød, sier 

Snorre, og hva Tjodolf forteller om ham, er karakteristisk fox fruktbarhets

dyrkelsen: "Hestens dise og Lokes møy lokket har ædlingen i Yngves 

folk." Hestens dise er den samme som Frøya eller Hel, da nemlig 

hesten var viet til Frøyas husbond Frøy, og fordi den samtidig var et 

attributt til Hel (Helhesten). Lokes møy er Hel (Frøya), nemlig jord-
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guddommens datter, gravhaugens dis. Vi ser med andre ord hvordan 
Dygve blir hilst velkommen i det hinsidige av Frøya, uten å være 

direkte offer til henne, - Frøy har seiret og er blitt den allmektige 
hovedgud. Frøya synker heretter ned til ene og alene å være hans 
skjønne hustru (søster, hvilket i gamtnel tid var ett og samme, sml. 

de egyptiske faraoner, eller Zeus-Hera, Jupiter-Juno) og gudinnen for 
de spesifikt kvinnelige egenskaper og sysler. 

At forholdet virkelig er slik som her fremhevet, betones uttrykkelig 

av Snorre. Han sier nemlig (kapitel 17): "Dygve ble først i sin ætt 

kalt "konge", men før het de "drotner", deres hustruer "drotninger" 
(dronninger)." Dygve var med andre ord den første prest i ynglinge
ætten som ikke var prinsgemal, ikke sin dronnings mann (drott, drotten), 
men simpelthen konge, hersker, den første, den seierrike Frøysprest. Fra 

nå av avløser patriarkatet matriarkatet i ynglingeætten i Sveariket, og 
sannsynligvis noenlunde samtidig i hele Norden. Det har vi vel lov til å tro. 

Men i den tiden da Dygves sønnesønn regjerte, han het Agne, brøt 
reaksjonen ut, og tilhengerne av Frøya som hovedgudinne gjorde opprør. 

Snorre forteller om dette at kong Agne ektet Skjålv og hærtok hennes 
bror Loge (d.e. ilden, Lokes sønn). Beretningen ender med at Skjålv, 
som var mer mannsterk enn Agne (hun hadde tydeligvis sin egen hird), 
lot ham henge. Han ble hengt i den goderingen som Visbur hadde 
eid, og som kjennetegnet eiermannen som fruktbarhetsguddommens 

yppersteprest. Om dette sier Tjodolf: "Loges søster i luften hevet med 
gullsmykket gude-frenden," med andre ord enda et offer til Frøya. Det 

er vel utenfor enhver tvil at Skjålv er Frøyas yppersteprestinne, og at 
hun for en kort tid vant makten tilbake for matriarkatet i Sveariket 
(sml. Skialfr, Skjålv, Scylf, so1n maskulint eponym for skilfinger, det 
eldste navn på Svearikets ynglingekonger.) 

Agnes sønner het Alrek og Eirik, og de kon1 i strid om tronfølgen. 
Begge ble visstnok sluttelig ofret til Frøy, men det er uklart hvordan 

dette har foregått. Tjodolf forteller at med "hestenes hoderemmer 
Dags frender drepte hverandre. Uhørt det var at økenes greier av 
Frøys ættlinger førtes i kamp". Det er vel rhnelig å tro at Snorre her 

misforstår Tjodolf når han i sin kommentar mener at de to brødre 
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drepte hverandre med hestebislene. "Hoderemmer" tyder på snærende 
bånd, og fører uvilkårlig tanken hen på en dødsmåte ved hengning -
sammenlign den berømte halsringen, Sveagris, i ynglingeætten, som to 
Frøya-prestinner lot sine gemaler bli hengt i. Det er trolig at Alrek 
og Eirik har funnet en lignende dødsmåte, og kanhende har man benyttet 
hesteremmer nettopp for å betone Frøys-offeret, en antagelse smn imid
lertid på ingen måte kan overbevisende begrunnes. 

Med Ah·eks sønner Yngve og Alf kommer vi over i en periode 
hvor Frøysdyrkelsen og patriarkatet var sikkert fundert. Det ligger blant 
annet i den ene kongens navn (Yngve, Yng, Ing, Ingunar-Frøy, Yngve
Frøy). Og om Alfs sønn Hugleik, som tok arven etter kongebrødrene, 
heter det at han hadde hos seg "seidmenn og alskens tryllekyndige 
folk". Han må med andre ord ha vært en ivrig blotmann og Frøys
dyrker. Med sønnene hans, Jørund og Eirik, kommer son1 kjent for 
første gang norske konger inn i Snorres historieverk, med Håløyge
kongen Gudlaug. De to brødrene drepte ham, og etter denne dåd våget 
de seg på erobrerkongen Hake, som hadde okkupert Sveariket med 
sine matroser og sine "tolv kjemper", det vil si en utsøkt skare "com
mandos", en ypperlig trenet og hardfør vikingeflokk (sml. Hallsrekkene). 
Da svearne spurte at det var kommet ynglinger til landet, strømmet 
det folk til dem i store skarer, sier Snorre. Det tyder på at svearne 
anså Frøys yppersteprester (ynglingene) for landets egentlige rettmessige 
herskere. Ynglingene tapte allikevel slaget mot Hake, men han ble 
livsfarlig såret, og den bålferd han beredte seg selv, er siden blitt 
berømt: han lot et av sine beste skip laste med våpen og døde menn, 
lot det flytte ut til havs med roret i stilling og seilene satt, - og så 
befalte han at de skulle gjøre opp et stort bål midtskips. Da bålet 
flammet høyt, ble Hake båret ombord, han var da død eller døende. 
Skipet seilte luende ut i havet.- Denne praktfulle gravferd får en uvil
kårlig til å tenke på hvordan de danske Frøyspresters mytiske stamfar, 
Skjold, kom til Danmark alene på et ubemannet skip som baby (sml. bl. a. 
Moses Nilferd), og hvordan skjoldungenes store stamfar forlot landet igjen. 

Etter Jørund fulgte hans sønn Aun, og med denne ynglingekonge 
kon1mer vi for alvor over i Odin-dyrkelsen, om det da ikke er slik at 
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Snorre misforstår på dette punkt, noe som vel kan tenkes. Men i hvert 
fall er det i og tned Aun slutt på den gamle fruktbarhetsreligions 
ensidige dominans,- jernalderens krigerreligion overtar i stigende grad 
hegetnoniet. Dette fremgår med all tydelighet av Snorres misforståtte, 
men allikevel karakteristiske anmerkning: "Da hadde Aun en sønn 
tilbake, og ville da blote ham; han ville da gi Odin Uppsala og de 
herreder som hørte til, og la det kalle Tiundaland." Uppsala var Frøys 
fornemste residens i norden, viktigere enn både Leire på Sjelland og 
Skiringsal i Tjølling i Vestfold. A tilby seg å overlate hovedblotstedet 
til Odin, dvs. gjøre ham til den første og øverste gud, kan jo bare 
bety ett: at åsa-troen hadde vunnet avgjørende terreng på bekostning 
av vanetroen. At Aun ofret en av sine sønner hvert tiende (niende) 
år, tyder på sammenheng med niårscylden ved storblotet i Uppsala. 

Hermed forlater vi foreløpig Y nglinge-sagaens utsagn for å gå over til 
en undersøkelse av hva det menes med seid, og hva de gamle nordboer 
forbandt med dette begrep. At det å seide betyr påkallelsen av en 
fruktbarhetsguddom, en av vanen es ætt, synes utenfor enhver tvil; 
i den gamle nordiske mytologi er seiden først og fremst knyttet til 
Frøya og siden til Frøy. Man vet at det var særlig kvinner som ga 
seg av med seiding, og Snorre sier uttrykkelig at en mann ble umandig 
av å gi seg av med seid. Sammenlign Lokes grove fornærmelse av 
Odin i Lokasenna: "Du, Odin, drev engang seid og trolldom på Samsøy 
etter volvers vis",- det vil si, Odin ble som en volve, han mistet sin 
mannskraft. Snorre skjelner ganske visst mellom galdring og seid, og 
nevner uttrykkelig at æsene kaltes galdresmeder, og at Odin var en 
mester i galdringens kunst, akkurat som han var runemester. Galdring 
er med andre ord en form for påkallelse som fulgte med æsens hoved
gud, - men den er i sitt vesen neppe så helt forskjellig fra seid. Det 
er rimelig å tro at galdringen var et fenomen som stod i forbindelse med 
nettopp de nordiske, arktiske kulturer, og at en galdresmed (Odin) var en 
yppersteprest i likhet med eskimoenes åndemanere eller angakkoker og 
samenes noaider. Han var medisinmann som stod i forbindelse med 
åndene; han kunne ta på seg et annet utseende, og ferdes langt borte 
fra der han befant seg, i dyreham; mens han gjorde dette, lå hans eget 
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menneskelegeme tilbake i bevisstløs "død", kataleptisk tilstand. Denne 
art sjeletro kalles sjamanisme, og man kjenner den fra kulturene i Sibir 
som man kjenner den fra eskimokulturene i Kanada og Alaska. At 
Odin til en viss grad har vært sjamanenes beskytter og forbilde i 

Skandinavia, er temmelig tydelig, -han har alle de karakteristiske 
trekk. Og Eggjumsteinens dunkle og fascinerende innskrift kan muligens 
tydes som en besvergelse av Odin både som sjaman og seidmann. 
Kort og godt, galdringen er et besvergelsesritual knyttet til den eldste 
åsatroen og i særdeleshet Odin, og har vært en karakteristisk og typisk 
form for mannlig sjamanisme. 

Seid er derimot kanhende et enda dunklere og eiendmnmeligere 
begrep. Vi har allerede påpekt at en mann ble umandig (impotent, 
kvinnelig) av å gi seg av med seid, dette sammen med den kjens
gjerning at seiden først og fremst knyttes til vanadisen Frøya, kan ikke 
bety annet enn at noe vesentlig ved seiden er fruktbarhetsmessig og 
seksuelt betont,- man har her å gjøre med ting som står i forbindelse 
med kjønnet, ting som skiller mann fra kvinne. Det er ifølge alle over
leveringer en kjensgjerning at Odin lærte seg seid, fordi han var den 
øverste gud, som maktet alt,- men den var ikke naturlig for ham, 
og han skammet seg over å måtte vedgå seg sitt kjennskap til denne 
kunst. Likeså er det en kjensgjerning at da Harald Hårfagres sønn 
Eirik Blodøks brente sin bror Ragnvald Rettilbeine inne sammen med 
en rekke andre seidmenn, var dette en gjerning som fikk stor ros over 
hele Norge,- med andre ord: en seidmann, en seidskratte, var mot
bydelig, avskyelig, og uhyggelig. Slik har det naturlig':is ikke forholdt 
seg fra begynnelsen av, dengang Frøyas prestinner seidet og var 
høyt ansette nettopp av denne grunn. At seiden fra først av er bundet 
til kvinnen, synes utenfor enhver tvil, selv om Snorre på maskulin 
vis forvrenger saken ved å antyde at seiden opprinnelig var en mannlig 
syssel, men da mennene merket at de ble umandige av den, overlot 
de seiden til sine kvinner. Når Torbjørg kommer til Eirik Raudes gård 
på Grønland, en av de siste hedenske utposter i nordlandene på den 
tiden, er det klart at hun hilses son1 Frøyas representant, som kan og 
vet mer enn noen mann. (Sml. Eirik Raudes saga: Sidan gengu menn 
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at visendakonunni, ok fretti huerr eptir thui sen1 mest forvitna var a; 
var hon .... g6d af frasagnum.) Mer enn fem hundre år tidligere 
forsøkte hadbarderkongen Frode etter okkupasjonen av Sjælland å få 
tryllekyndige menn (sjamaner) til å si seg hvor de to unge skjoldungene 
Roar og Helge oppholdt seg hen, men han måtte ty ti] en seidkvinne 
for å få et tilfredsstillende svar. Det er som Snorre sier i Y nglingesaga, 
etter å ha omtalt galdringens kunst, at "den idrett, som mest velde 
fulgte, heter seid". Det synes tydelig at våre forfedre har ansett de 
makter som ble påkalt ved seiden for enda farligere og mektigere enn 
de makter som ble påkalt ved galdring. Noe som stemmer helt overens 
med trosskiftet i norden fra vanetro til åsatro i folkevandringstiden, -
seiden tilhørte vanene, de gamle og mektige naturguddommer med 
røttene i bronsealderen, mens galdringen er mer typisk for de arktiske 
kulturområder. Den er naturligvis eldre enn Odin, men ble overtatt 
av ham da han tok makten. Galdringen var sannsynligvis perifer, og 
ikke sentral, når det gjaldt religiondyrkelsens forskjellige fonner, den 
var antagelig rituelt og ikke mytisk-religiøst bestemt. For jernalderens 
åsatro var galdringen neppe noe hovedmoment, mens seiden utvilsomt 
betegner en vesentlig og hemmelighetsfull detalj i dyrkelsen av frukt
barhetsguddommene. At en n1ann ble umandig ved å befatte seg med 
seid, tyder på at den som før nevnt hadde en vesentlig forbindelse 
rned kjønnslivet, og da Huld (Frøya) seider mot Vanlande med hans 
død til følge, er det en typisk kvinnelig fjernvirkning, en emanasjon av 
avgjort feminine fjernkrefter, som nettopp derigjennom virker så meget 
sterkere på en mann. Man tør vel muligens, skjønt jeg innrømmer 
at slutningen er meget dristig, her også anføre Eggjumsteinens gåte
fulle innskrift, hvor det ifølge Lis Jacobsens tolkning heter at ikke 
skal menn som er opphisset (eller forvillet) av seid, blottlegge den; 
steinens innskrift retter seg kanhende til sjamanen og trolldomsmesteren 
Odin, som har drept den son1 steinen er reist over, ved udåd (d.e. seid),
skulle da noen, som selv var forvillet av seid, krenke n1innesteinen 
ved å velte eller fjerne den, ville han øyeblikkelig bli ødelagt eller dø. 
Personlig tror jeg at steinens innskrift inneholder en anklage mot seid
mannen Odin, og samtidig en advarsel mot ham, fordi Odin etter 
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runeristerens mening var ansvarlig for at den avdødes bortgang gjen
nom seid. Samn1enlign Bodvar Bjarkes hatsord mot Odin i Bjarkemål, 
fordi han hadde sveket hans høvding Rolf; sammenlign også Lokes 
hånlige ord mot Odin i Lokasenna. Det jeg så gjerne vil betone, 
er at seid var en alvorligere og farligere trolldomskunst enn galdringen, 
og at den stod i forbindelse med sjelens fjernvirkninger, med ham
ningjaen, og med fylgjen. Den sistnevnte hadde, som man vet, gjerne 
kvinneskikkelse (sml. Halfred Vanrådeskjald), og at seiden fra først av 
var ensidig bundet til den kvinnelige tryllekraft, synes ganske klart. 
Om den første guddommelige seidkvinne vi kjenner, Gullveig, heter 
det at hun "kunne sende krefter gjennom luften" og gjorde mennene 
gale av begjær; og man bør merke seg at Gullveig ifølge myten var 
opphavet til striden n1ellom vaner og æser, at denne store og første 
seidkvinne satte skille mellom matriarkat og patriarkat, mellom bronse
alderens fredsperiode og jernalderens krigsperiode. Gullveig er identisk 
med Frøya og Huld,- "tre ganger brente æsene den tre ganger fødte"
og hun er en etterfølger av den vesentlige, matriarkalske fruktbarhets
gudinne som rådde her i nord omkring Kristi fødsel og formodentlig 
minst tolv-femten århundrer bakover i fortiden fra denne tid: den gud
dommelige Moder Jord, Terram Matrem, Nerthus, den kvinnelige Njord. 

I Dag Stronzbiicks ypperlige religionsvitenskapelige studie "Sejd" 
er alt kjent n1ateriale om seiden fremlagt, analysert og samordnet på 
en forbilledlig klar og oversiktlig måte. Men etter min mening legger 
Stromback for liten vekt på det vesentlige punkt som understrekes så 
sterkt i Snorres fortelling om Odin som seidmann, og likeledes i Loka
senna: at seiden hadde tilknytning til det vesentlig mannlige og kvinne
lige, at den med andre ord berørte seksuallivet. Islandske sagaer gir to 
karakteristiske eksempler på dette: Hruts forhekselse ved seidkunster 
slik 'at han ikke klarte å ligge med sin hustru Unn, og skalden Kormaks 
håpløse kjærlighet til den unge piken Steingerd,- håpløs fordi seid
kvinnen Torveig hadde forhekset ham slik at han aldri ville bli i stand 
til å nyte henne. I begge tilfelle har vi lov til å gå ut fra en kunstig 
fremkalt impotens hos mannen, skapt gjennom virksomme suggesjons
mekanismer hos hatn selv,- han trodde på seiden og dens virkninger. 
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Vi kan også henvise til hekseprosessen mot Ragnhild Tregagås i Bergen 
1325,- Middelalderens heks er på mange tnåter en "kristen" etterfølger 
av den hedenske tids seidkvinne. En mann ble umandig ved å gi seg 
av med seid (kanhende homoseksuell, sml. seidskratter, Ragnvald 
Rettilbeine), og en kvinne kunne gjøre en mann umandig ved å seide 
mot ham, i verste fall kunne hun likefrem drepe hatn (sml. Hulds seid 
mot Vanlande, Kotkels og Grimas seid mot Hruts sønn Kåre). Det 
later til at seiden har noe vesentlig med kvinnemakt å gjøre, for det 
er alltid menn som blir ødelagt, forvillet eller drept ved seid, - aldri 
i noe tilfelle kvinner, i hvert fall ikke ifølge vårt kildemateriale. Dette 
er vel verd å merke seg. 

Som tidligere anført rommer enkelte av Y nglingesagaens eldste 
ledd antydninger om en konflikt mellom Frøya-dyrkere og Frøys-dyrkere. 
Vanlande ble drept gjennom seid, foranstaltet av Frøya selv (Huld, 
den hyllede, skjulte seidkvinne). Han sønn Visbur forskjøt sin hustru 
og Frøyas yppersteprestinne til fordel for en ny kone. Følgen var at 
Frøya på nytt grep inn, og igjen i Hulds skikkelse. På en eller annen 
dunkel måte stod seiden denne gang i forbindelse med den kostelige 
goderingen av gull som den øverste Frøya-prest eller enda mer sann
synlig den øverste Frøya-prestinne bar· om halsen som tegn på sin 
verdighet (sml. Brisingam{m, Frøyas strev for å få tak i det i Sorlatåtten, 
likeledes det smykket son1 Gjevjon, den danske Frøya skal ha eid 
ifølge Lokes ord i Lokasenna). Det ble nå seidet til at gullsmykket 
skulle bli til bane for den beste mann i ynglingeætten; "volven Huld 
tilbød å seide så, og tillike så at ættedrap skulle bli alminnelige i 
ynglingeætten siden." Man tør vel muligens se dette som en hevnakt 
fra Frøyas side, rettet mot det seirende patriarkat, det sakrale riks
kongedømtne hvor kongen var Frøys representant. For å nå sitt mål 
bruker Frøya og hennes dyrkere hele tiden seid. 

Kildene er sparsomme med konkrete opplysninger når det gjelder 
på hvilken tnåte seiden ble fremmet, - som rimelig kan være, da det 
jo her dreier seg om hemmelighetsfull magi, noe for de utvalgte seid
kvinner (volver). Vi kan tydelig skjelne mellom to sorter seid: divi
natorisk seid eller hvit seid, når det gjaldt å finne ut skjulte ting, 

51 



spådommer om årsvekst og menns og kvinners skjebne osv.- og svart 

seid, når det gjaldt å forgjøre eller ødelegge en mann, kanskje endog 

drepe ham. At også seidakten har rot i sjamanistisk sjeletro, synes 

sikkert. Den seidende kvinne oppe på hjallen ble gjennom bønner og 

påkallelser fra de omkringstående hjelpere (et syngende "kor") brakt 

i ekstase, slik at sjelen forlot legemet og kunne ferdes fritt i rom og 

tid; denne frisjelen, vården, hadde kraft til å forgjøre og forville (sml. 

mare, vardøger osv.) Etter endt oppdrag måtte frisjelen kalles tilbake 

til legemet ved en tryllesang sunget av en urørt ung pike (merk atter 

de seksuelle forestillinger); denne sang nevnes i Eirik Raudes saga som 

vardlokkur, vardlokk, og har kanhende vært vakker å høre på. Det 

er rimelig å tro at den sjelløse kroppen i mellomtiden ble voktet av 

en "hjelpeånd", som kunne besvare viktige spørsmål fra de omkring
stående på orakelvis (sml. seidkvinnen som hjalp Frode med å finne 

kongssønnene Roar og Helge). Seiden har funnet sted mot aftenen og 

ut på natten, oftest i en røkfylt stue eller hall, sjeldnere og da mer 

nødtvungent, ute i det fri. Enkelte har satt seiden i forbindelse med 

månen, og mener at koret påkalte månens makt i sang. Noe direkte 

bevis for dette finnes ikke i kildene, men det kan allikevel nevnes at 

de eskimoiske angekkoker som Knud Rasmussen har gitt så utførlige 

skildringer av, hadde den største respekt for månemannen, da det var 
han som gav menneskene fangstdyr. Ofte måtte åndemaneren ta en 

tur til tnånen og månemannen for å be ham om å bedre jaktvilkårene 

ved å sende ut flere dyr. I den forbindelse kan, som et eiendommelig 

trekk, nevnes at Knud Rasmussen i sin store sagnsamling fra Grønland 

og Alaska flere ganger omtaler kvinnelige åndemanere, og de var i 

alminnelighet enda dyktigere enn de mannlige, og videre at månemannen 

etter eskimoisk oppfatning var svært glad i kvinner (sml. "Festens gave", 

side 130-132). Endelig at sjamanerne eller åndemanerne hos samene, 

de såkalte noaider, etter sine sjeleutflukter også ble kalt tilbake ved 
en ren ung pikes sang, som de etter oppvåkningen roser i høye toner 

og lover all mannens fryd (sml. Skirnes trusler mot Gjerd, hvor det 

også er tale om forgjøring). Noaiden har med andre ord vært redd 

for å miste sin mannskraft, og dette faller jo direkte sammen med hva 
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som sies om seiden: at n1enn ble umandige ved å gi seg av 1ned den. 

Man tør kanhende forestille seg at den innsats det kostet å komme 

i ekstase, og den veldige kraftanstrengelse det var for sjelen å forlate 

kroppen, virket utmattende og svekkende på fysikken, selv om det 

naturligvis opprinnelig er magiske forestillinger som ligger bak når seiden 

først og fremst er de tryllekyndige kvinners kunst. Den kvinne som 

skal kalle frisjelen tilbake, må ha særlig makt, og hun må være lukket 

for demonene, åndene, derfor må hun helst være jomfru (ha mødommens 

segl, være lukket, stengt); hun fortjener og får belønning og gode ord 

når sjelen til sjamanen er vendt tilbake. Når Torbjørg fremmer sin 

seid hos Eirik Raude på Grønland- vel den fyldigste skildring av seid 

som vi er i besiddelse av - blir den begavede og vakre unge Gudrid 

tatt ut til å synge vardlokk, og etter sin oppvåkning takker Torbjørg 

henne og spår henne en lys fremtid. 

Dag Stromback gjengir en overordentlig interessant skildring av 

samisk sjamaneringskunst, nedtegnet av Isaac Olsen i begynnelsen av 
1700-tallet. Her får vi høre om koret av n1enn og kvinner som hjelper 

noaiden til å komme i ekstase, om sangens karakter osv. Om noaiden 

forteller Olsen at når han kommer til seg selv igjen, "er han så vanmektig 
og svett som hadde han utført et stort arbeid". Videre heter det on1 

sluttseremonien, når sjelen er vendt tilbake til legemet igjen og noaidens 

kropp har livnet opp: "Når den kvinne som nu leter etter noaiden, 

har funnet ham og ført ham hit igjen og vakt ham opp av dvalen, da 
begynner han straks selv å synge og joike, og så gjør han en orasjon, 

en takksigelsesmesse og sang til den kvinne som har vekket ham, son1 
har lett ham opp og ført ham tilbake til denne verden, og da synger 

og joiker han det aller lettferdigste og utuktigste som tenkes kan, og 

det skal være en ære for henne som har arbeidet for ham og vekket 

ham opp igjen,- - - det er så vederstyggelig å høre på, at en hund 

skulle ikke ville høre på det om den forstod det; foruten meget annet 

som jeg ikke gider nevne, så sier han og joiker og synger det til 

henne, som har vekket ham opp, at han nu er fullt rede til å kysse 

henne både for og bak for hennes store velgjerninger som hun nu har 

gjort mot ham, og for hennes store kunst og visdom, og det ville være 
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riktig om hun nu fikk og brukte manns lem etter sin vilje og etter sitt 
behag." Isaac Olsen er, sin tid tro, moralsk og sedelig rystet, og forstod 
derfor ikke den egentlige bakgrunn for sjamanens opptreden: han takker 
den unge piken ikke bare fordi hun har ført hans sjel tilbake til legemet, 
men også fordi han ved hennes hjelp har fått tilbake sin fulle manns
kraft. Et bevis på at faren for å bli umandig gjennom sjamanering og 
seiding alltid var forhånden. 

On1 seidkvinnen, i likhet med de samiske noaider og de eskimoiske 
angekkokeT, måtte gjennomgå en læretid i ensomhet, alene med seg 
selv, naturen og dens ånder, vet vi ikke, men det er trolig at hun tidlig 
skilte seg ut fra kretsen av vanlige unge piker. Full visdom i sin kunst 
oppnår hun først når hun er kommet opp i årene; vi hører aldri om 
unge seidkvinner. En profesjonell seid- og spåkvinne kunne antagelig 
godt være gift, som Torveig i Kormaks saga, og Grima i Laksdøla 
saga, men i så fall må man regne med at mannen nok var innviet i 

tryllekunstene, og på den måten ble en feig, lumsk og farlig person 
(seidskratte). Den nordligst boende befolkningen i Skandinavia, finnene, 
lappene, samene, var alltid ansett for særdeles tryllekyndige, noe nærsagt 
alle sagaene gir beviser på, og at den førkristne seid var direkte influert 
av smnisk sjamanisme er det som nevnt all grunn til å tro. Harald I--:Iår
fagres voldsomme, besettende kjærlighet til Snæfrid (Snehvit-sagnet), 
som uttrykkelig nevnes som finnejente, har karakteren av forhekselse, og 
det er karakteristisk at den fjerde og siste sønnen han fikk med henne, 
Ragnvald Rettilbeine, ble en stor og fryktet seidmann. I sam1ne saga 
heter det uttrykkelig at Gunhild, Eirik Blodøks' hustru og Egil Skalla
grimsons bitre fiende, en tid bodde i Finnmarken hos finnene for å 

lære tryllekyndighet (seid?). Etter Snæfrids død gikk det en tid før 
I--:Iarald Hårfagre våknet av fortryllelsen, men siden tok han avstand 
fra all trolldom. "Kong Harald likte ikke seidmenn," sier Snorre. Hans 
sønn Ragnvald var på dette område et dårlig eksempel for landsfolket, 
og det kom da til sist dit at Eirik Blodøks, med Haralds billigelse, 
overfalt sin bror Ragnvald Rettilbeine og brente ham inne sammen med 
åtti andre seidmenn. "Det verk ble meget rost," sier Snorre. Det er 
1nulig at vi til en viss grad kan spore kristen innflytelse 1 denn.e 
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avstandtagen fra seid, men langt viktigere har det nok vært at menn 
ble veike, lumske og umandige ved å gi seg av med seid, og at Ragnvald 
Rettilbeine på dette punkt har vært en farlig forfører (sammenlign den 
hypotetiske og på ingen måte beviste, eventuelle sammenheng mellom 
seid og homoseksualisme). Ragnvald og hans åtti seidmenn har nok 
utgjort et reelt nzannsforbund, hvor medlemmene var bundet til 
hverandre ved seidens ritus, og kong Harald har fryktet at stnitten 
skulle bre seg. Ellers ville hans skarpe reaksjon ikke vært forklarlig; 
i denne senhedenske tid var trofasthet mot ætten ennå det første bud, 
og det skulle uhyre meget til før en far oppfordret sin sønn til å brenne 
sin bror inne. Når det gjelder seidens sammenheng med samisk guds
dyrkelse, bør det nevnes at de samiske gudebilder ifølge professor 
Friis blev kaldt sieider eller seiter, noe som enten har betegnet gude
bildene selv eller plassene for dem. At dette fonem skulle ha noe 
å gjøre med seid, er tvilsomt, men muligheten kan selvsagt ikke ute
lukkes (jfr. Friis: Lappisk Mythologi, 1871, s. 139). 

At profesjonelle seidkvinner som Torbjørg ble tolerert, om enn n1ei· 
fryktet enn elsket, like opp til kristen tid, synes å være så godt som 
sikkert. Som spåkvinner har de reist fra gård til gård, og de er blitt 
rådspurt ved viktige anledninger. Det tør være at man ved svart seid 
har påkalt månen og måneånden (sml. påkallelses-sangen og tryllevisen 
i Knud Rasnntssens "Snehyttens sange", s. 125), og at tnan for å fremme 
seiden uten forstyrrelser i førstningen har holdt til på et bortgjemt sted 
ute i det fri. Den som seiden er rettet mot, vil da gjerne bli meget søvnig 
og ha vondt for å holde seg våken. Da Kotkel og Grima "anstiller stor 
seid" utenfor Hruts gård, klarte ingen inne i huset å holde seg våkne, 
enda Hrut ba detn om det. Her heter det uttrykkelig at korets tryllesang 
var fager. Man må betrakte den tunge søvnen mer som en tilstand av 
bevisstløshet, fremkalt ved suggesjon, enn som alminnelig, vanlig søvn. 
Seiden var i dette tilfelle særlig rettet mot Hruts sønn Kåre. Han ble 
hensatt i en rastløs tilstand av halvbevissthet, og mot Hruts uttrykkelige 
ordre og sin egen vilje dras han mot seiden og faller død ned. Vi må 
vel tenke oss at frisjelen, vården, i dette tilfelle utslukker Kåres liv 
gjennom utfoldelse av ren sjelskraft (hamramhet), da det ikke nevnes 
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om ham at han har noe sår slik som Tidrande fikk, han som disene 
drepte (fortellingene om Tidrande og Kåre ligner hverandre nemlig 
ellers i meget). Om Frode 5.'s seidkvinne (egtl. identisk med den første 
Frodes seidkvinne, hun som forsker etter Roar og Helge) heter det nettopp 

at "så kraftig var hennes tryllesange at hun hadde ord for på lang 
avstand å kunne se en ting, og dra den frem, om den var aldri så godt 
gjemt". På den måten dro hun ved sine tryllesangers "overvettes 
kraft" de to kongssønnene ut av sitt skjul, "nærmere og nærmere 
henimot seidkvinnens øyne". Vi ser her at seid-akten hadde den smnme 
gåtefullt tiltrekkende evne som i Kåres tilfelle, men når det gjelder 
Frodes seidkvinne, klarte kongssønnene å redde seg ved bestikkelse. 
Seidsangene må i disse tilfelle tenkes å ha hatt en rent hypnotisk 
karakter, og om man her muligens kan tilføye måneskinnets underlig 
suggestive virkning, kan man vel forestille seg at ofrene blir hensatt 
i en halvt bevisstløs tilstand, hvor deres egenvilje er sjaltet ut: de blir 
"forvillet" av seid, sinns-syke (lunatic, månesyk, vanvittig). Det kan i 
denne forbindelse pekes på at Frøya kanhende var månegudinne ved 
siden av å være fruktbarhetsgudinne (sml. Artemis, Isjtar, Isis). Hvis 
vi kan tenke oss generasjoner av dyrkere som har dyrket månen i frykt 
og ærbødighet, så kan vi også forestille oss den tnektige kraften i disse 
gatnle suggesjonsmekanismer, overført til seidens magiske funksjon, 
forenet med de hemmelighetsfulle og farlige krefter som utløses i seid
akten, og ett med dem. Tryllesanger, måneskinn og først og fremst 
den. vettløse frykt for det ukjente, kan forklare seidens virkninger hos 
Kåre: det lar seg gjøre å bli sktemt i hjel. At seidkvinnen har vært 
en imponerende og fryktet person, forstår vi først og frentst gjennom 
skildringen av Torbjørg i Eirik Raudes saga. - Den hvite, divinatoriske 
seid må ha stått i forbindelse med hva tnoderne parapsykisk forskning 
registrerer som premonisjon og spontant framtidsldarsyn, og den svarte, 
dødbringende seid har visse tilknytningspunkter til suggestionsmeka
nismene og til dunkle mentale, tnenneskelige fjernvirkninger som fun
gerer uavhengig av tid og rom (sml. prekognitiv og autoskopisk 
telepati, telekinese osv.). 
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La oss gå over til å betrakte resultatene av denne lille drøftelse. Det 
er sikkert at seiden har vært knyttet til Frøya (Gullveig, Huld), opp
rinnelig til hennes funksjon som fruktbarhetsgudinne. Gjennom seid
akten ble det utforsket hvordan det lå an tned utsiktene til et godt år, 
eller hva grunnene var til et dårlig år osv. Denne divinatoriske seid 
forener seg med svart seid; Frøya var den store trollkvinne, som kunne 
forgjøre eller forville menn, gjøre dm:n gale av (maktesløst) begjær (sml. 
Gullveig). Her setter seksual-magiske forestillinger inn: Frøya var som 
elskovs- og fruktbarhetsgudinne den som styrte de seksuelle funksjoner 
hos kvinne og mann. Når en Frøyas prestinne ble skjøvet til side til 
fordel for en Frøysprest, støttet Frøya sine prestinner i den svarte seid. 
Vanlande sviktet Driva, og ble drept ved seid; Vis bur sviktet Audes 
datter og seid var medvirkende til hans død; Agne ble ofret til Frøya 
av Skjålv, idet han ble hengt i den magiske goderingen osv. Seid har 
opprinnelig vært et ledd i den (ekstatisk pregete) dyrkelse av Frøya, 
og ved den sjamanistiske akt har sjelen til seidkvinnen foretatt en ferd 
til dødsriket (den opprinnelige Hel som Ynglingatal forteller om, grav
haugens dis, hlifl'nauma, er fruktbarhetsgudinne for det hinsidige, iden
tisk med Frøya) og der utforsket fruktbarhetsgudinnens vilje og hensikt. 
Til Frøya kommer halvparten av dem som faller på valen, heter det 
jo ennå i sen hedensk tid; det peker jo direkte på Frøya som døds
gudinne, likesom Odin var de dødes fører. Senere ble seiden en .selv
stendig sjamanistisk akt, men fremdeles knyttet til kvinnen og de 
kvinnelige funksjoner (fruktbarheten). Fordi seiden var knyttet til det 
kvinnelige, til en kvinnes tiltrekningskraft og særpreg, mistet en mann 
sin mannskraft om han ga seg til å øve seid, eller han stod i fare for å 
miste den. Han måtte derfor alliere seg med en uberørt og derfor særlig 
kraftfull ung kvinne under seiden for å bevare sin mandighet etter aktens 
utførelse; han takker henne etterpå og berømmer henne som kvinne. Hvor 
kvinneaktig en seidmann kunne bli, tnarkeres ved Lokes fornærmelse av 
Odin i Lokasenna. Når det gjelder en større ansamling av seidmenn, 
seidskratter, ligger det nær å tenke på et homoseksuelt preget manns
forbund; seiden bandt dem sammen, likesom den fjernet dem fra andre, 
normale mennesker. Jevnfør fortellingen om Ragnvald Rettilbeine. 
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Bak seidakten ligger urgamle sjamanistiske forestillinger om at sjelen 

kan løsrive seg fra legemet og utføre handlinger ved egen kraft og 
styrke, uavhengig av tid og rom. Slike forestillinger er som nevnt særlig 

utbredt i arktiske kulturer (Sibir, Nord-Russland, Finnmark, Grønland, 
Alaska, Kanada osv.). Ved seidakten, slik vi hører om den, har således 

to forskjellige forestillingskretser forenet seg med hverandre: den ene 
angår dyrkelsen av elskovs- og fruktbarhetsgudinnen Frøya, den andre 

gjelder den uavhengige ekstase en seidkvinne kan oppnå ved å hensettes 
i sjamanistisk trance. Et kor av mannlige og kvinnelige hjelpere skaper 
den rette atmosfære ved sin sang, og samtidig gjør den høye seidstolen, 

seidhjallen, at seidkvinnen er isolert, slik at hun kan få kontakt med 
åndene eller naturmaktene (alfene, vettene, disene). Trancen kan være 
mer eller mindre dyp, slik at seidkvinnen oppfatter mindre eller mer 
av hva som foregår rundt henne. Det er all grunn til å tro at enkelte 

seidkvinner har vært drevne sjarlataner som simulerte søvn, men på 
den annen side trenger man ikke tvile på at andre seidkvinner oppnådde 

dyp og ekte ekstase (sml. Middelalderens "hekser" og deres turer til 
Blocksberg eller Heckenfell, - kosteskaftet svarer kanhende til seid

staven, seidkvinnens attributt). Som kjent hadde heksetroen og hekse
forfølgelsen også delvis sin rot i magisk-seksuelle forestillinger (jevnfør 
dansen med Satan pluss påfølgende orgier, osv;). 

Seidens ekstatiske karakter har ikke utelukkende vir~{et frastøtende 
på de gamle nordboere. Og var følget av medhjelpere stort, kan seiden 
meget vel tenkes å ha antatt karakteren av en orgie (sml. Ragnvald 
Rettilbeines følge, Øivind Keldas store flokk av tryllekyndige n1enn osv.); 
det fører uvilkårlig tanken hen på Dionysosdyrkelsen med dens vold
somme seksuelle preg i fruktbarhetstilbedelsen. Den samiske noaiden 
satt helt naken for den forsamlede menighet, enkelte sibiriske sjamaner 
fletter håret sitt som kvinner og utstyrer seg med falske bryster føl," 
åndemaningen og antar gjerne kvinnenavn. Man kunne kanskje se 

dette siste som et forsøk på å "narre" maktene, få dem til å tro at 
sjamanen var en kvinne, så han unngikk attentater på sin mannlighet, 
men forholdet er lite undersøkt og antagelsen bare en hypotese. I hvert 
fall understreker alt dette sjamanismens og seidens seksualmagisl\:e 
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karakter, og det er verd å merke seg den sjamanistiske "change of sex", 

som etnografene sier, både fordi den kan ha en (tilstrebt ?) homoseksuell 
bakgrunn, og fordi den så tydelig forklarer hvorfor det å seide var en 

foraktelig og fornedrende, nænnest motbydelig akt for mannfolk, siden 

lignende trekk tydeligvis var knyttet til Ragnvald Rettilbeines og sønne

sønnen Øivind Keldas virksomhet som trollkarer. Det kan også være 

verd å peke på strofen i Konnaks Sigurdsdråpa, at "Odin seidet til 

seg Rind". Saxo, som ikke nevner noe om seid, forteller utførlig 

hvordan Odin gjorde Rind vanvittig ved trolldom, at han nærmet seg 

henne kledd so1n kvinne, fant et påskudd til å binde henne så hun 

ble hjelpeløs, og endelig voldtok henne,- slik at hun kunne bli mor 

til Balders hevner. Saxo tilføyer at "da gudene syntes at Odin hadde 
besmittet sin guddommelige verdighet", satte de ham en tid utenfor sin 

forsamling. Også her ser man seidens tydelige forbindelse med det seksu

elle; seiden gjorde Rind forvirret og sinnsyk, slik at hun ble hjelpeløs, 

og sjamanen Odin kledd i kvinneklær kunne få sin vilje tned henne. 

I den forbindelse skal man huske på at den opprinnelige, eldste 

dyrkelse av Odin antagelig var forbundet med ekstase-fenomener, netnlig 
i forbindelse med den ekstatiske dødskulten (Odins ville jakt, Asgards

reien), kanhende nettopp slike orgier som vi kaller dionysiske. "Odin 

var Dionysos og Apollon Nordmanna i en person", sier således Sigurdur 
Nordal. Og i det største kult-templet i Norden, storhavet i Uppsala, 

hvor Tor, Frøy og Odin stod som hovedgudene, har det foregått ting 

som vi bare har ufullstendige beretninger om. Adam av Bremens for

telling om kultstedet etter Svein Ulvssons beskrivelse er nok inngående, 

men den går utenom viktige hovedpunkter, såson1 massens ekstatiske 

Teaksjon på dyreofrene med kulminasjonen i selve menneskeofferet, 

dens opphisselse på grunn av blocllukten og blodsmaken, fellesskapet 
i nedsatt logisk tenkeevne (massementaliteten, sml. Le Bon, mcDougall 

og andres inngående studier på onll'ådet) og så videre. Viktigst er det 

indisium som ligger i Admns ord otn kultsangene: "de sanger," sier 

han, "son1 synges under offerhandlingene, er i høy grad støtende tnot 

sedeligheten og anstendigheten. Derfor er det best å fortie detn." 

Uttalelsen peker direkte på at sangene hadde et seksualmagisk innhold, 
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likesom seidsangen Vard-lokk. Men i førstnevnte tilfelle hindres enhver 
"femininisering" av at det var en stor nzasse som sang, ikke et enkelt 
individ, som sjamanen eller seidkvinnen; massen er kjønnsløs og over
( eller under-)personlig, dens handlinger gir ikke noen målestokk på det 
moralske og intellektuelle nivå hos de mennesker den er san1mensatt av, 
et faktum det religiøse presteskap til alle tider har visst å spille på. 
Når det gjelder det enkelte individ, later det til at troen på sjamanens 
forkvinneligelse er et kjent og dyptgående trekk i sjamanistiske kulturer. 
Clellan Ford, professor i antropologi ved Y ale-universitetet, sier i en 
kommentar til Kinsey-rapporten, "Seksuell atferd blant primitive folke
slag", følgende: "Hos de krigerske et·eelc-indianere var homoseksualitet 
åpenbart meget utbredt. I en rekke samfunn finnes noen ganske få menn 
som anlegger kvinneklær og kvinnemanerer. Disse menn er ofte mek
tige sja1naner eller trolbnenn, og· stanzmen frykter deres skrekkelige 
besvergelser. Jakut-sjamanene er ofte gift med andre menn, og de 
nyter stor ærefrykt innen sin stan1me." Sammenhengen mellmn den 
forkvinneligede mann og (seid-)sangen er her som ofte ellers tydelig 
un det·streket. 

Det er altfor lite undersøkt om slike seksualmagiske forestillinger 
som var knyttet til dyrkelsen av Odin (dødskultus, dionysisk kultus) 
og Frøya (dødskultus, fruktbarhetskultus) og endelig Frøy (fruktbarhets
kultus, vegetasjonskultus) har satt noen spor etter seg i nyere tids og 
nåtidens folketro. Dyresymbolene har som oftest en delvis rasjonell 
karakter, fordi de er innlysende: at hingsten står som et ursyn1bol på 
maskulin kraft og styrke, faller ganske naturlig, like fra de Frøy-fakser 
som i hedensk tid var viet fruktbarhetsguden, og fram til Nordahl 
Griegs Sikil. Fruktbarhets-symbolet katten har vi derimot vanskeligere 
for å forstå. At katten var viet kjærlighetsgudinnen Frøya, er imidlertid 
sikkert, hun kjørte jo med katteforspann, og hadde kanhende de typisk 
"kvinnelige" katte-egenskaper; men katten er jo så langt fra noe utpreget 
nordisk dyr, og om noen kattekultus som den egyptiske, gjeldende 
kattegudinnen Bubastis, Bast eller Pasht, eller noe katteoffer i likhet 
med den vanlige nordiske hestedyrkelse og det alminnelige hingsteoffer ' 
hører vi aldri. Allikevel er katten og Frøya i mytologi og hedensk 
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tankegang uløselig forbundet. Kan det finnes en indre sammenheng 

her, som vi ikke vet å tolke, når vi framhever den kjensgjerning at 

kvinnens kjønnsorgan den dag i dag på fransk kalles katt (chatte). Skyldes 

dette virkelig kattens sterke stilling som urgammelt kvinnelig fruktbar

hetssymbol? På moderne amerikansk er det folkelige tabunavn på 

kvinnens kjønnsot·gan pussy, det vil si pusekatt, katt. Og eiendommelig 

er det, når man erindrer Frøya som den store seidkvinne, samt seidens 

formodete slektskap med finsk sjamanisme og magi, - at også på finsk 

er ordet for katt og det kvinnelige kjønnsorgan i dag det samme. Ved 

å konstatere disse ting trekker vi ikke for vidtgående slutninger, mens 

vi derimot rinteligvis kommer over i det rene luftige tankespinn om vi 

fulgte følgende resonnement: ved en av disse besynderlige og a-logiske 

overganger som ikke er ualminnelige når det gjelder dekknavn, tabunavn 

og noa-navn i fruktbarhetsmytologien og fruktbarhetsmagien, går man 

via kattens lek med musen over til dette sistnevnte, meget utbredte 

populærnavn på kvinnnens kjønnsorgan i vårt norske språk i dag. 

I en fortettet tidsskriftartikkel om fruktbarhetsreligionen her i nord, 

og dens relasjoner til matriarkat og patriarkat, er det ikke til å unngå 

at tingene må bli til dels sterkt skjematisert forat hovedlinjene skal 

tre så meget klarere og tydeligere fram. En utvikling som strekker 

seg over årtusener, fra bronsealderens begynnelse og fram til yngre 

jernalder, har naturligvis en masse nyanser og overganger, framskritt 

og bakslag, som vi ikke er i stand til å komme nærmere inn på, fordi 
vi vet så altfor lite om dem. Det hele ligger skjult i forhistoriens dunkle 

og forjettende tåke hvorfra bare tindespissene rager opp, fullt synlige 

for et våkent øye. Dette gjelder også seiden, at dens egentligste og 

innerste karakter formodentlig alltid vil forbli en gåte. Men vi vet 

allikevel nok til å kunne slå fast dens karakter av magisk-rituelt ekstase

fenomen, med røtter så vel i Frøya-kultens fruktbarhetstilbedelse som i 

en sjamanisme hvis fundament er urgammelt i de arktiske kulturer. 

Sikkert tier kildene om meget, så vel når det gjelder fruktbarhetskulten 

som seiden, for så å si alle sammen er bearbeidet og nedtegnet av 

sømmelige, kristne menn. For alle våre første kristne konger, med 
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Olav' ene i spissen, var seiden en unaturlig og hesslig vederstyggelighet, 
og etter Harald Hardråde hører vi intet mer til utøvere av den, hverken 
om seidkvinner eller seidmenn. 

Men vi tør vel tro at så lenge matriarkatet var fremherskende, i 
bronsealderen og fram til folkevandringstiden, har seiden høyst sann
synlig vært et normalt og naturlig ledd i Nerthus- og Frøyakulten, ved 
diseblot og alfeblot, og Frøyas hovgydje har vært den som fremmet 
denne "hvite" seid, støttet av kvinnelige og kanhende også n1annlige 
medhjelpere. Med Frøysdyrkelsen kommer overganger og rivninger, og 
så gjør da patriarkatet for alvor sitt inntog med jernalderens æser. Seiden 
ble en umandig beskjeftigelse, men allikevel hender det altså at den 
rikt sammensatte, brokete og fengslende hovedguden blant æsene, Odin, 
betjener seg av seid, fordi "mest makt" fulgte denne suggestive, magiske 
trolldomskunst. Seidkvinnenes store ry består imidlertid fremdeles, og 
de er utvilsomt ofte, mer eller mindre hemmelig, blitt rådspurt, i hvert 
fall som spåkvinner. Med vikingtiden kommer nye vesentlige kultur
strømninger til landet vårt, og da varte det ikke lenge før både den 
gamle Frøya- og Frøyskultus og den dionysiske krigeren Odin måtte 
vike for den sterkere og kulturkraftigere Hvitekrist og hans prestekonger. 
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Haakon Shetelig 

VIKING-KONGRESSEN I LERWICK 
JULI 1950 

D et var en både original og særdeles sympatisk tanke som kom til 

uttrykk da Universitetet i Aberdeen og The British Council sendte 

ut sin innbydelse til en "Viking Congress" i Lerwick på Shetland i 
juli 1950. Det var straks en original tanke å innby, ikke til en vanlig 

åpen kongress, men bare et begrenset tall, omkring 40 forskere, og det 

bare fra Stor-Britannia og Skandinavia, til å møtes i Lerwick for å drøfte 
og klarlegge fra forskjellig synspunkt den norrøne bosetning, kultur og 

historie på Shetland, og tilsvarende forhold i videre omfang utenfor 

Shetland. På forhånd forekom det også noe dristig å la kongressen 

vare hele fjorten dager, mens en kongress ellers pleier å greie seg 

godt med en uke. 

Da det kom til stykket, virket planen fortreffelig; alt var vel forberedt, 

organisert og ledet, med Mr. A. C. Davis, M.A., officer for The British 

Council, som sjef for det praktiske arrangement, og dr. T1/. Douglas 
Simpson fra Aberdeen Universitet som dirigent for møter og utflukter. 

Det var også i seg selv en ypperlig tanke å la oss møtes så å si på 

åstedet, i gammelt vikingeland hvor hvert stedsnavn har hjemlig norrøn 

klang, hvor hustufter, oldfunn og folkeminner er mer enn halvveis våre 

egne, hvor vi kunne samles med Shetlandsfolket en dag på Tingvoll, 

den gamle altingsplassen for øyene, som her for første gang igjen på så 

lange tider ble vitne til en røst i gammelt norrønt mål da Einar 0/afur 
Sveinsson talte fra logberget til og for våre frender. 

Den lille byen Lerwick, på ca. 6000 mennesker, var også særdeles 

velvalt, en sjarmant fiskerby med livlig moderne trafikk på havn og 

brygger, Commercial Street smalsporet og kroket smn en korketrekker, 

men med vrimlende folkeliv, store velforsynte butikker som følge av 
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skipshandelen, førsteklasses hoteller, samt en og annen bar (som også 
ble utforsket i fristunder mellom foredragene) - og overalt hvor en 
ferdes, ved havnen eller på høydene, utsikten til havet, vikingers alfarvei 
fra Norge, til Island, til Skottland og videre ut. 

Her var kongressen på sin plass og hilst med hjertelig velkomst av 
folk og myndigheter. Rådhuset og filmteatret sto til rådighet for våre 
møter, bystyret og fylket hadde påtatt seg utgiftene til ekskursjoner etc. 
Ved alle våre foredrag og diskusjoner var salen fullsatt av tilhørere 
som gjester. Vi ble hilst med vennlig smil hvor vi gikk, og daglig 
hendte at en ble stoppet av folk på gaten med takk for et foredrag. 
En annen følge av småbyens vilkår var, at vi ble innkvartert samlet 
i et pensjonat for utenbys skolebarn, The Bruce Hos tel, som var stilt 
til rådighet av The Shetland Education Committee. Her sov vi, spiste 
alle mål, var sammen hver kveld til prat og hygge. Kongressen ble 
likefrem en kamerat-klubb, hvor vi alle ble fortrolig kjent med hver
andre, igjen en fordel av begrenset tall. I hallen var dessuten stilt 
fram et spesialbibliotek av historisk litteratur over Shetland, Orknøyene 
og Skottland i det hele. 

Alt var lagt til rette med sjelden omtanke, og jeg tør si at det også 
ved sitt innhold ble et sjelden fruktbart møte. Det er her selvsagt ikke 
plass til å referere hele programmet, så meget mindre som Aberdeen 
Universitet vil utgi et bind med fullstendig rapport om hele kongressen. 
Jeg skal innskrenke meg til en kort oversikt. 

Første dagen fikk vi som innledning to foredrag av geografen 
dr. A. C. O) Dell, Aberdeen Universitet, det ene "Shetland physical 
and climatic", det andre "Shetland, the human response", altså en 
grundig orientering i de fysiske vilkår for bosetning og folkeliv i gammel 
og ny tid. På samme måte ble vi orientert i Shetlands forhistoriske 
minnesmerl<er som bakgrunn for den norrøne innvandringen fra om
kring 800 e. Kr. - for øvrig også et i seg selv overmåte fengslende 
emne. En fullstendig samlet oversikt får en i ruinene ved Jarlshof, 
som dr. Alexander O. Curle en morgen skildret i et foredrag for 
kongressen, og senere på dagen forklarte på selve stedet. Her er et 
stort ruinfelt, omfattende runde steinhus fra bronsealderen (bl. a. med 
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et verksted for bronsestøping), en broch fra tidlig jernalder, yngre 
"piktiske" jernaldershus, endelig en utstrakt gruppe av norrøne hus
tufter fra vikingetid og middelalder, og ovenpå det hele kneiser ruinen 
av en herregård fra omkring 1600. 

Vi hadde også en dagstur i herlig vær til øya Mousa med den mest 
berømte av "the brochs", disse underlige borgene fra de siste to hundre 
årene før Kr. (svarende til La Time på fastlandet) som bare finnes 
på øyene og i Nord-Skottland, men her også i et antall av minst 500. 

Brochen på Mousa står ennå i nesten full høyde (over 43 fot), mens 
alle andre har styrtet san1men alt i forhistorisk tid, da det ikke lenger 
var bruk for dem. Vi aner ingen ting om deres opphav og formål, vet 
bare at de lærde er uenige, som vi fikk et sterkt inntrykk av ved å 
lytte til forklaringer av dr. Curle, dr. Simpson og Mr. Stewart Cruden, 
Inspector of Ancient Monuments for Scotland. Liknende uenighet meldte 
seg da vi besøkte en høyst merkelig bygning, visstnok fra sen steinalder, 
ved Stanydale, utgravet av Mr. C.S. T. C alder, av The Royal Commission 
on Ancient and Historical Monuments, og av ham tolket som et mega
litisk tempel. 

Under våre utflukter var det for øvrig også meget lærerikt å se det 
fortreffelig gjennomførte system i utgraving, konservering og tilsyn ved 
fortidsminner som er overtatt av "The inspector" (svarende til riks
antikvaren) på vegne av "Ministry of Works" {arbeidsdepartementet). 

Alt dette gav oss nå et vidt utsyn over de lange, lengst glemte 
perioder av Shetlands folkesaga før vikingene kom. Som en overgang 
fra forhistorie til historie gav dr. Douglas Simpson et foredrag om 
"Pictish Symbolism", en høyst original kristen symbolikk, som utfolder 
seg i rik blomstring på skulpterte steiner i Nord-Skottland og på øyene 
i hundreårene nærmest før vikingetiden. 

Tyngden i kongressens forhandlinger ble selvsagt Shetlands nor
røne historie og tradisjoner. Som den eneste nærværende arkeolog 
fra Skandinavia falt det i min lodd å holde et generelt foredrag om 
vikingeskipene. Dr. Hug1z Marwick analyserte den norrøne bosetningen 
på Orknøyene, mens dr. A.B. Taylor talte om tolkingen av stedsnavn 
på Shetland, de er jo samtlige norske, og han formet for en stor del sitt 
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foredrag som en munter eksaminasjon av auditoriet, dels for å få fatt 
på lokal uttale av tvilsomme navn, dels med spørsmål om tolking. 
Han fikk, eksempelvis, av professor :Jon Helgason, en overbevisende 
forklaring på det gåtefulle øynavnet Unst. 

Av historisk stoff skal i første rekke fremheves et foredrag mn slaget 
ved Clontarf av forfatteren dr. Eric Linklater, i like grad fengslende ved 
sin åndfulle omskriving av beretningen i Njåls saga, og ved en slående 
original oppfatning av den historiske situasjon. Foredraget er trykt i 
nærværende bind av Viking. 

Professor W. Croft Dickinson, Edinburgh Universitet, gav et særlig 
vektig foredrag "Udal right and feudal wrong", en grundig dokumentert 
fremstilling av Shetlands historie i overgangstiden, 16.-17. århundre, 
da den norrøne rettsorden ble sprengt under skotske overgrep. Hertil 
sluttet seg interessante bidrag fra lokalhistoriske forskere, Mr. :John, 
Stewart fra Whalsay og redaktør T. M. Y. M ans on fra Lerwick. 

Jeg er nødt til å forbigå en hel del for øvrig interessante foredrag 
med emner fra historie, språkforsking, folklore etc. Det anførte får være 
nok til å gi et inntrykk av kongressens karakter. Hertil kom en rekke 
utflukter som omfattet alt hva Shetland byr av severdig natur, dessuten 
i Lerwick kulturhistorisk utstilling, folkedans, musikk, kulturfilm o.m. a. 
Fin og morsom var særlig en "arkeologisk film", som den ble kalt, 
hvor vi fulgte en kyndig omvisning i ruinene av en broch, altså ingen 
rekonstruksjon av oldtidens liv, som jo alltid må bli en temmelig tvil
som historie. 

Kongressen fikk også en verdig avslutning den siste dagen før av
reisen fra Lerwick ved :Jon Helgasons opplesing og tolking av norrøne 
skaldevers, deriblant Ragnvald jarls Shetlands-viser, og av Hildina-kvedet, 
en romantisk ballade, opptegnet av Rev. George Low på Foula (Fugley) 
i 1770, slik den ble fremsagt for ham av en gammel n1ann som enda 
kunne språket, men riktignok ikke kunne skrive, "Norn" heter det. Opp
skriften ble selvsagt sørgelig forvirret, en ruin av et dikt. Og allikevel, 
slik Helgason gjennomgikk det, og til slutt leste det i sammenheng, fikk 
vi et dypt inntrykk av den poetiske ånd som strømmer gjennom diktet 
og av klangen i språket som var levende på Shetland enda for et par 

68 



hundre år siden. Helgason, selv en høyt skattet dikter, var også den 
rette til å fremsi det for oss. Det var en stor opplevelse. 

På hjemvei til Aberdeen ble vi stanset en dag i Kirkwall for å besøke 
steinaldershusene ved Skarabrae og se runeinnskriftene i Maeshove, 
St. Magnus Katedralen, bispeborgen og jarlens palass. En del av kongress
deltakerne nyttet høvet til å bli over et par dager på Orknøyene for å 

studere flere vikingeminner under elskverdig veiledning av riksantikvaren 
Mr. Cruden. Jeg hadde særlig interesse av å besøke ruinene av en 
broch på Akreness, hvor det før er funnet en norsk grav fra vikinge
tiden, og hvor vi nå også kunne skjelne rester av norske hustufter. 
Dagen etter tok Cruden oss en tur til Birsay for å se ruinene av et 
lite norsk kloster fra 1100-årene. Etter en siste andakt i Katedralen 
tok vi flyet sørover. 





Aslak Liestøl 

BLODREFILL OG MÅL 

I arkeologisk litteratur har blodrefill lenge vori teknisk terminus for 
den karakteristiske meita som går langsetter bladet på våre viking

sverd. Eg veit ikkje kven som fyrst tok ordet i bruk i denne tydinga, 
Jan Petersen nemner i si bok De norske vikingesverd, 1919, ei "fure 
midt på klingen, den saakalte "blodrefill"." Kvar han har det frå veit 
eg ikkje; Hjalmar Falk, som gav ut si Waffenkunde i 1914 oppfattar 
blodrefill på en heilt annan måte. Han seier: "Beim zweischneidigen 
Wikingschwert erheischte die abgerundete Spitze einen neuen Namen; 
er lautet bl6orefill". Falk held seg her til den vanlege tydinga av ordet; 
både Fritzner og Finnur J6nsson set om med sverdodd, medan Falk 
avgrensar tydinga til å gjelde den avrunda odden på tvieggja vikingsverd. 
Til stønad for si oppfatning legg Falk fram ein del av materialet frå den 
norrøne litteraturen. Eg kan ikkje sjå at hans framstelling er over

tydande, og Falk er sjølv klar over at hans materiale ikkje unntakslaust 
stør opp under teorien. Eg vil difor taka opp tilfanget til ny gransking 
og sjå om det ikkje kan gje oss ei løysing som er meir tilfredsstellande. 

Den norrøne poesien er ofte den sikraste og eldste kjelda når det 
gjeld slike problem. Der er orda av diktaren sjølv sette i ein bunden 
samanheng og kan ikkje så lett verta forvanska eller omtydde. Vårt 
ord er diverre brukt berre ein gong i skaldekvad og ein gong i dikt av 
Edda-type. Det er i Egill Skallagrimssons hyllingsdikt til Eirik Blodøks, 
HQfu5lausn, og i den nordiske segnhelten Hjalmars dødssong, som vi 
finn i Orvar-Odds saga. Dessutan er det nemnt i dei versifiserte namne
ramsene pulur under overskrifta: heiti a sveroi. I HQfuolausn strofe 8 

heiter det: 
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Hlam hein·spaul 
via hjalmrpdul/ 
beit bengrefill 
pat vas bloarefill/ 
frak at felli 
fyr fetils svelli 
dains eiki 
i iarnleiki. 

Elnnur J6nsson set dette om slik; "Sværd bragede mod sværd; sår
stikken- det var klingeodden- bed; jeg har erfaret, at krigerne faldt 
for sværdet i jærnlegen." 1 Egill siktar her til ein eller annan kamp 
som Eirik var med i på sine vikingtog som unggut. Strofen inneheld 
ikkje mindre enn fire kjenningar for sverd, dei tre siste siktar vel til 
Eiriks våpen. Den fjorde lina, pat vas bloarefill må ein oppfatte som 
ein nærare definisjon på bengrefill, sverdbladet, og det vert kunstig 
å forstå bloarefill som sverdodden.2 I HQfublausn vm·kar det nærast 
som Egill vil seia at det er noko serleg gjævt med Eiriks sverd, ein 
eigenskap som det er verdt å nemne. Den same kjensla har vi når 
vi les fyrste strofen i Hjalmars dødssong.3 Hjalmar har i kampen på 
Samsøy hatt Anganty som motstandar og båe har gjevi kvarandre 
banesår, Hjalmar seier : 

Sdr hefk sextdn 
slitna brynju, 
svart er mer fyr sjonum) 
sekak ganga; 
hneit mer via hjarta 
hjprr Angantys, 
hvass bloarefill, 
herar i eitri. 

"Seksten sår har eg, og ei sundsliti brynje, svart er det for augo mine, 
eg ser ikkje til å gå. Angantys sverd skar meg nær hjarta, den kvasse 
blodrefill herda i eiter." Som i HQfu()lausn er her hvass bloorefill ei 
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nærare forklåring av eit bestemt sverd, nemleg Angantys. Dette sverdet 
er dessutan herda i eiter. Om diktaren av Hjalmars dødssong har tenkt 
på Tyrving, som i Hervararsaga og i Orvar-Odds saga er Angantys sverd, 
torer eg ikkje seia. Granskarane har sterkt avvikande meiningar om 

kor gamalt Tyrving-motivet er i segnene om Anganty. Det er og svært 
usikkert kor gamalt diktet sjølv kan vera, dateringa varierar mellom 

900 og 1200. Men ein ting er viss: Anganty er ein kjend og my kje 
gamal segnfigur, han er såleis alt nemnd i det gamalengelske diktet WiOsiO 
der han har namnet Incgentheow. Ein så kjend mann og ein så stor 

krigar og berserk måtte ha eit godt sverd, og fornaldarsogene har då 
utstyrt han med det mest kjende av alle sverd, Tyrving. Saxo har 
diverre ikkje med dette diktet i sin versjon av segnene om Orvar-Odd, 
i så fall ville vi truleg hatt ei latinsk omsetjing av blodrefill. 

I pulur er blodrefill rekna opp mellom namn på delar av sverd, men 
det er ingen ting her som kan gje nokor rettleiding om kva det tyder. 

Den norrøne prosalitteraturen nemner blodrefill mange gonger. Falk 
sitm·ar sju stader der ordet er brukt, men ingen av dei seier noko direkte 

om kva blodrefill er for noko. Det einaste ein kan slutte er at det er 
ein del av bladet eller heile bladet. Dette kjem tydeleg fram av dei 
stadene eg skal referere her. Den eldste prosakje]da som bruker ordet 
er Sverres saga. Då kong Sverre reid over Ilevollane etter slaget, 
reiste ein av dei såra seg, Brynjolv Kalvsson, og hogg etter kongen. 

Han sikta etter halsen; kongen snudde hjelmen i mot og blodrefillen 
råka den, men sverdet tok øyra og såra kongen på halsen.4 Snorre 
Sturlason brukar ordet to gonger. I Edda fortel han om då Fenrir 
vart bunden, då sette dei eit sverd i kjeften hans med hjalta i nedre 
munnen hans og blodrefillen i øvre.5 Halvdan Svartes saga i Heims
kringla seier at Hake berserk drap seg på den måten at han sette 

hjalta på sverdet ned og la seg på blodrefillen slik at sverdet stod i 

gjennom han.6 Vi finn ordet brukt i andre kongesoger og. Sogene om 
Olav den heilaga i Flateyjarb6k og i Fornmannasogur fortel om Olav, då 
han var gut, at mor hans Asa hadde gjevi han sverdet Bæsing, som 
dei hadde teki ut or haugen til Olav Geirstadaalv. Sigurd Syr tykte 
han for ille med det og ville taka det av han, men Olav drog sverdet 
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or slira og rette blodrefillen mot Sigurd medan han sjølv heldt hand
taket.7 Olav Tryggvasons saga i Fornmannasogur forte! at Torstein 
Oksefot trugar far sin Ivar til å vedkjenne seg farsskapet. Torstein 
drog sverdet Skjaldvararnaut og stakk blodrefillen mot brystet til far 
sin og sa: "No kan du velja anten eg skal trykkje på blodrefillen så 
det monar eller du går ved farsskapen." 8 I dei islandske ættesoger er 
bloorefill fleire gonger nemnt. Egils saga har det to gonger. Fyrst då 
Egill drep Bård på Atløy; då stikk han sverdet gjennom han, så blod
refillen kjem ut i ryggen. Andre gongen er då kong Adalstein skal 
trøyste Egill etter Torolfs fall. Då set kongen ein gullring på blod
refillen og retter ringen over til Egill som sit på den andre sida av 
langelden.9 I den store striden på Altinget, som er skildra i Njåla, 
hogg Kåre Solmundsson etter Bjarne Broddhelgeson med sverdet sitt 
Fjorsvavne. Blodrefillen tok i læret og rispa heile foten ovanfrå. 10 

I Gunnlaugs saga har Gunnlaug og rivalen hans, Hrafn, holmgang på 
Al tinget; Hrafns sverd brast sund og blodrefillen spratt opp og såra 
Gunnlaug i kjaken.ll Ein av hovudmennene i Svarfdølasaga, Torstein, 
skal prøve eit sverd. Han tek då i blodreflllen og bøyer saman så 
blodrefillen ligg opp mot hjalta, då han slepte det att, var alt spennet 
ute av sverdet. 12 Gull-Tore kløyvde ein mann med sverdet sitt Horn
hjalte; ein annan mann som stod attom, fekk blodreflllen i brystet, og 
den gjekk ned i magen på han. 13 Dei seine fornaldarsogene brukar og 
ordet. Sturlaugssaga Starfsama fortel at Sturlaug kløyvde ein mann, 
men sverdet beit seg fast i herdebladet på mannen. Då sprang Hrolf 
Nefja til og slo på blodreflllen med klubba si så sverdet gjekk ned i 
buken. 14 Volsungasaga, som er ei sein soge, men som byggjer på gamle 
dikt, fortel at då Sig1nund og Sinfjotle er sette levande i haug med 
ei steinhelle mellom seg, tek Sinfjotle Sigmunds sverd og stikk blod
refillen over hella, Sigmund tek i blodrefillen og saman skjer dei så 
sund hella.l5 Ei av legendene i den omsette Mariu saga fortel om 
hertug Romalldus at ·han skal ha sett seg på ei oksehud og risst ni 
reitar omkring seg med blodreflllen på sverdet sitt. 16 Til alle dei andre 
legendene i Mariu saga har vi det latinske forelegget, men nettopp 
til denne vantar det, elles hadde vi vel hatt eit latinsk ord som i 
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mellomalderen vart omsett med bl61Jrefill. 11 Som ein vil sjå, er det 

ikkje noko underleg at blodrefi11 er omsett med sverdodd, det høver 
mange stader godt, men det gjev og god meining å setje det om med 

sverd blad, slik som dei eldste kjeldene, dikta, synest å p eike på; der 
høver, som vi har sett, tydinga sverdodd slett ikkje. Materialet gjev 
oss diverre ikkje noko endeleg svar på kva dei i det 13. og 14. hdr. 

forstod med bl6<5refill. 
Men kva kan så sjølve ordet seia oss om tydinga? Det er tydeleg 

eit samansett ord, og fyrste leden er grei. Bl61J er sers vanleg som 
fyrste led i poetiske samansetningar som tyder sverd eller delar av 
sverd, bl61Jkerti, bl61Jlaukr, bl61Jormr, bl61Jvpndr og bl61Jar for å nemne 
ein del. Ved å setje blod framfor vanlege ord, får ein knytt det til 
førestillingskrinsen kring kamp og våpen. På den måten kan ord som 

kerti (ljos, fakkel), lauk, orm, vond (tunn stokk) og åre verta brukt om 
sverd. Heilt parallelt med dette er bl6<5refill. Men kva tyder så refill? 
Det er eit vanleg ord i norrønt mål, og tydinga er sikker; det er ein 
vev, ikkje vevstolen, men tøyet slik det vert teki ut or stolen. Fritzner 

definerar ordet som: "langt Stykke Tøi i samme Skikkelse, som da det 
kom fra Vævstolen, og hvori det særligen brugtes til dermed indvendig 
at behænge V ægge eller paa anden Maade pryde et Hus." Om refill 
i bl6orefill og tannrefill (ein rasp) seier han at det ,,synes at være et 
andet Ord eller have en anden Betydning end det foregaaende Ord", 
dvs. det usammensette refill. Det ser ikkje ut til at det er nokon tvil 

om at det med dette ordet er meint smale biletvevar av same type 
som Bayeuxteppet og biletvevane frå Oseberg, Skog og Overhogdal. 

Dette er overtydande lagt fram av Bjørn Hougen i artikkelen "Oseberg
funnets billedvev" i dette tidsskrift 1940, s. 85 :ff. Han brukar den 
nynorske forma av ordet, revle, som teknisk terminus for ein slik 
smal biletvev. Etter dei gamle kjeldene vart desse revlane brukt 
som prydnad på veggene i husa, i høgmellomalderen også i kyrkjene, 
dei er ofte nemnde i inventarlister. Revlane vart hengde opp på 

veggen på ein bakgrunn av teppe, tjpld, som for det meste er 
nemnde undirt.fpld. For nærare kjeldetilvisingar viser eg til Hougens 

artikkel. 
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Kva er det så som har gjort at dette refill har kunna verta overført 
til sverd-terminologien? Ein biletvev har ikkje nokon eigenskap som 
kan samanliknast med dei andre sverd-uttrykka på blod-. I dei har vi 
noko som meir minner om sverd, noko langt og lysande, stingande 
eller kvasst. Noko slikt kan ein ikkje seia om refillen. Det karak
teristiske ved den er at den er lang og smal, men tnjuk, og forsynt 
med mønster, anten det no er reint dekorativt eller biletframstellingar. 
Dette skulle då vera noko som kunne minne om sverd, og som kunne 
brukast i ei omskriving for sverd. 

Etter å ha drøft tilfanget, kan vi no freiste å gjera oss opp ei meining 
om hva blodrefill tyder. Dei eldste og mest pålitande kjeldene tykkjest 
å meine eit sverd eller sverdblad som merkjer seg ut som noko sers 
- i det eine tilfellet er det herda i eiter. I dei seinare prosakjeldene 
tykkjest ordet ha fått ei meir ålmenn tyding av sverdblad, kan hende 
i nokre tilfelle er det brukt om odden. Til slutt tyder sjølve ordet på 
at vi lyt sjå etter eigenskapar ved sverdet som kan minne om ein refill. 
Spørsmålet blir då: finst det noko ved våre vikings verd som kan høve 
med dette vi no meiner å ha funni fram til om tydinga av dette ordet? 

Det som då straks fell den, som kjenner våre vikingsverd, i tankane, 
er dei såkalla damascerte sverd, som det og rår stor meiningsskilnad 
og usemje om. 

Figur 1 a og b viser to slike damascerte sverd. Det eine er tvi
eggja og det andre eit saks, eineggja. Det er den opphavlege yta som 
viser seg her, sverda har vori med på likbålet, og har det vi kallar 
glødeskal. Her har vi døme på det karakteristiske mønsteret som går 
att på alle damascerte sverd. På desse sverda kan ein sjå korleis 
damasceringa har teke seg ut for dei gamle nordmennene. Som ein 
ser, er det ingen ting i vegen for å samanlikne dette mønsteret med 
ein refill, ein smal biletvev, og mønsteret går som eit band endelengs 
sverdet med dei glatte eggteinane på kvar side som ei ramme. (Sakset 
har sjølvsagt egg berre på eine sida.) Dette minner oss uvilkårleg om 
den førestelling vi har gjort oss om ein refill på bakgrunn av undirtjpld, 
som sikkert har vori toll eg einsfarga breide vev ar. Her var det kan 
hende på sin plass å nemne at meistersmeden Regins sverd bar namnet 
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Fig. 1. 

a. Sverd frå Sølensjøen, Øvre Rendal, Hedmark (C 24592.) 
b. Sverd frå Arhus, Hjartdal, Telemark (C 24219 a.) 

Refill. Det er fleire sverdnamn som tyder på damascering, og det er 
og fleire ord i norrønt mål som synest å vera knytte til denne spesielle 
smiekunsta, men før eg går over til dei, skal eg i eit avsnitt for seg 
gje ei skildring og forldåring på den såkalla damascens. 

Problema kring damascerte sverd har vori diskutert i lange tider. 
Det er vanleg å skilj e mellom ekte og uekte damast. Den ekte skulle 
vera den som vart framstellt i Orienten, og der mønsteret kjem fran1 
sotn ei fylgje av strukturen i stålet, medan den uekte er laga ved 
samansveising av jern og stål på ein slik måte at tilsikta mønster kjem 
fram. I Zeitschrift fur historische Waffenkunde er det ført ein lang 
diskusjon om tilhøvet mellom desse to smiingstypane. 18 Denne disku
sjonen kjem ikkje oss ved her, alle vikingsverda høyrer til den siste 
gruppen, son1 tyskarane kallar "wurmbunten Klingen", og som Maryon 
vil kalle "patternwelded swords". 19 Denne typen er kjent frå danske 
mosefunn, ca. 300 e. Kr. og har vori i bruk heilt til slutten av viking
tida. Alle stader er det variasjonar av same mønster, på dei tidlegaste 
som på dei seine. Det er ikkje mange som har freista å gje ei full
nøgjande forklåring på korleis dei gamle smedane har fått fram dette 
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mønsteret. Alle har vori klar over at det kom fram ved at ein sveisa 
saman band eller trådar av jern og stål, men akkurat framgangsmåten 
har dei ikkje funni fram til. Arbman har teki opp spørsmålet i ein 
ekskurs til boka "Schweden und das Karolingische Reich", men for
klåringane hans er ikkje fullnøgjande, og fleire karakteristiske drag i 
mønsteret er framleis uforståcllege. Den som har arbeidt mest grundig 
med problemet er Albert France-Lanord, som har teki ein serie med prøve
slip og sett fram ein teori om framstellingsteknikken.20 Men den framgangs
måten han meiner er brukt, gjev ikkje alle variasjonane av mønster 
som sverda har, ikkje eingong dei sverda han sjølv har som illustrasjon. 

For nærare å kunne studere smi-teknikken og finne fram til metoden, 
har eg teki for meg ein del sverd av ukjent proveniens og prøveslipt 
dei. To av dei, båe av H-type, synte seg å vera damascerte, og eg 
skal her drøfte det eine sverdet (C 788) og freiste å syne korleis det 
er laga. Flatsida hadde det vanlege mønsteret sett saman av fire band 
(sverda på fig. 1 er annleis: a har tre band, og b har to). Fig. 3 e viser 
overflata før ho vart slipt, og fig. 3 f-g etter sliping og etsing. Sverdet 
var avbroti på midten, slik at eg kunne få slipt eit tverrsnitt, fig. 3 i-k, 
og det var mykje interessant. Her kan ein greitt sjå sveislinene mellom 
åtte delar, som midtstykket mellom eggteinane var sett saman av. Kvar 
del svarar til kvart sitt band i mønsteret, og syner i tverrsnittet tre 
tolleg parallelle mørke strekar. Desse mørke strekane svarar til dei 
linene som teiknar mønsteret i kvart band. Vi tek så for oss ein av 
desse delane eller stavane som midtstykket i sverdbladet er sett saman 
av. Vi ser at tverrsnittet syner berre tre parallelle liner, medan sida 
har eit noko komplisert mønster av grupper på tre liner som surne 
stader vekslar med bogar og krossar. Men alle åtte tverrsnitta gjev 
same bilete, og ein kan like godt sjå på dei som åtte tverrsnitt på 
ymse stader i same staven. Linene som viser seg i tverrsnittet må 
vera skikt i godset, som går endelengs heile staven, men skal dei på 
sida syne eit slikt innvikla mønster, kan dei ikkje gå i same plan 
gjennom heile staven. Skal ein så få skikta ut av plan utan at tverr
snittet vert annleis, er den einaste tenkjande løysing å vri staven. 
Skikta vil då vise seg som skrueliner rundt staven. 
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Tek vi for oss eit teoretisk idealtilfelle, vert det heile mykje klårare. 
Vi tenkjer oss ein sylinder der aksen samstundes er akse for det 
matematikarane kallar skrueflater. Det er tre skrueflater som svarar 
til dei tre skikta i stavane i sverdet. Dei tre skrueflatene har komi 
fram på denne tnåten: tre parallelle liner ligg i eit plan normalt på 
aksen. Ei line går gjennom aksen, dei to andre ligg på kvar side i like 
stor avstand. Desse linene roterar så om aksen med konstant vinkel
fart, medan dei går langs aksen også med konstant fart. Kvar line vil 
gå i sitt plan, og desse plana er då skrueflater. Ein konstruksjon av 
plana ser ein på fig. 2; a er planet som aksen går gjennom, og b er 
plana utanfor aksen, dei ser båe likeins ut. Legg ein no skjeringsplan 
gjennom sylinderen parallelt med aksen, vil alle tre plana bli gjennom
skorne, og skjeringslinene vil laga ulike mønster etter kor langt frå 
aksen skjeringsplanet ligg. På fig. 2 c ser ein eit tverrsnitt gjennom 
sylinderen som viser dei tre skrueflatene som parallelle liner. Her er 
teikna inn fire skjeringsplan, eitt gjennom aksen (1), eitt i same av
stand frå aksen som dei ytre skrueflatene (3), eitt midt mellom desse (2) 

og det fjerde utanfor (4). Under konstruksjonen av snitta har eg teki 
for meg ein del av sylinderen som svarar til ei omdreining av skrue
flatene, og i fig. 2 d vil ein sjå ei perspektivteikning som syner korleis 
skjeringsplana er lagde. Snitt 1 som går gjennom aksen, viser naturleg 
nok den midtre skrueflata som ei rett line (aksen) med to tverrstreker. 
Dei ytre skrueflatene vert gjennomskorne, slik at skjeringslinene vert 
ein serie bogeliner som fordeler seg mellom tverrlinene til det midtre 
planet. Snitt 2 viser korleis bogelinene ikkje lenger er symmetriske, 
medan skjeringslina for den midtre skrueflata deler seg opp og får 
form av ein serie omvende s'ar. Snitt 3 viser korleis bogelinene til dei 
ytre skrueflatene renn saman til to kryssande liner. I snitt 4 er alle 
skjeringslinene blitt langstrakte s'ar. Disse fire snitta i ymis avstand frå 
aksen kan forklåre alle dei variasjonar av damast-mønsteret eg kjenner. 

Under smiing kan ein ikkje vente at ein skal kunne få fram 
så regelbundne mønster som ved ein konstruksjon med passar og 
linjal. Der vil flatene naturleg nok bli noko ulaga, serleg vil det syne 
seg i tverrsnittet, då den indre strukturen er serleg utsett under 
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samansveisinga og uthamringa av sverdet. Sjølve snittflata derimot vil 
halde seg nokolunde konstant, og dette har dei gamle smedane visst å 
utnytte, som vi seinare skal sjå. Også ved sjølve vriinga vil skikta 
verta ulaga, dette syner seg serleg i ytterkanten av snittflata, og 
grunnen er mellom anna, at staven som blir vridd, ikkje er heilt rund, 
men truleg oftast firkanta. Surne stader kan ein skilja ei stutt sveis
line inn frå kanten inne i bogane. Det kjem av at dei flate sidene 
på den firkanta staven bretter seg i hop og vert sveisa. Dette vert 
naturleg når ein byrjar å granske framstellingsmåten av stavane som 
inneheld dei skikta som lagar mønsteret. 

For å syne korleis mønsteret blir når ein smir, samanlikna med det 
mønsteret ein får ved konstruksjon, har eg laga ein modell i plastelin. 
Ein stav sett saman av sju lag med avvekslande ljos og mørk plastelin, 
vil i ymse lengdesnitt gje dei mønstera som er vist i fig. 3 a-d. 
Mønsteret i a kjem fram ved eit snitt gjennom midten av staven, 
medan b, c og d er snitt som ligg utanfor midten. Her ser ein korleis 
desse snitta svarar til dei som er konstruert. Avvika kjem av at staven 
ikkje har vori rund og at dei ytre delane av staven vert utsett for noko 
hard medferd under vriinga. Dessutan har skikta i modellen ein viss 
tykkleik, medan vi ved konstruksjonen har rekna med matematiske 
plan. Går vi no attende til det sverdet vi tok for oss, vil vi lett kjenne 
att nokre av mønstera frå modellen. Det einaste som vantar er det 
fyrste, snittet gjennon1 midten. Det kjem av at dette sverdet er mykje 
rusta, slik at ein ved slipinga alle stader kjem under midten av dei 
enkelte stavane, som eigentleg er halvdelar av dei opphavlege stavane 
(sjå s. 83). Av same grunn må vekslinga frå stav til stav når det gjeld 
line-retning koma av vriing til ulik kant. Det kan ikkje forklårast ved at 
eit snitt gjev to mønsterflater, der den eine er speglbiletet av den andre. 
Under smiing av sverdet har smeden for å få jamnast materiale å arbeide 
med og for å få nokolunde einsarta mønster, freista å kløyve stavane 
så godt som mogeleg etter midten. Men ved slipinga og poleringa 
etterpå vil den endelege snittflata liggje gjennomsnittleg under midten, 
difor laut smeden vri både til høgre og til venstre, dersom han ville få 
variasjon i mønsteret frå stav til stav. 
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Vi skal no gå over til å sjå på korleis dette sverdet vi har teki 
for oss kan vera smida. Tversnittet viser at midtstykket mellom egg
ståla er sett saman av åtte stavar, og dei har om lag same lengd som 
sverdet. Korleis det er i odden, veit vi ikkje, då den vantar. Desse 
åtte stavane må ha komi fram på den måten at fire stavar er kløyvde 
etter midten, etter at dei er vridd. Slipet på sida viser, at det mønsteret 
vi har drøft, stykkevis er skilt av område med lange, rette liner. Stavane 
må etter det vera vridde berre stykkevis. Skikta i dei fire stavane syner 
seg å vera tolleg like både i tykkleik og avstand. Det er difor sann
synleg at alle fire er smida samstundes og i eitt stykke. Smeden har 
då hatt ei jernstong med rektangulært tverrsnitt som on1 lag svarar 
til midtstykket i sverdet, og som har hatt desse tre skikta (fig. 4 a). 
Denne stonga har han så delt opp i fire smalare (b) som så er vridd (c) 
og kløyvde att (d). På den måten fekk han åtte stenger som var så 
lange som han tenkte seg at sv~rdet skulle bli. Dei hadde kvar ei flat 
side, som var den siste snittflata, og som ville korna til å vise mønster 
når ho vart polert og etsa. Etter desse førebuande arbeida har han så 
gje seg til å smi sverdet sarnan. Dei åtte stavane har han lagt sarnan 
fire og fire, slik at snittflatene kom til å ligge jamsides einannan i same 
plan. Her laut han passe på at dei høgre og venstre dreia låg av
vekslande attmed einannan. Så har han lagt alle åtte sarnau slik at 
snittflatene vende ut (e). Dette har han så sveisa saman til ei stong, 
s.om på den måten fekk att den opphavlege forma han gjekk ut frå (f). 
På smalsidene av denne stonga har han så sveisa eggteinane butt i butt, 
og sidan forma til sverdet, hamra ut eggene og meita etter midten (g), 

. forma til odd og tange og så fila, herda og polert det, og til slutt etsa 
det for å få fram mønsteret.21 Dette høyrest ut til å vera ein både 
langvarig og omstendeleg proses~, men likevel er det ikkje alt. Smeden 
laut også fyrst framstille den stonga som inneheldt dei tre skikta. 
Nokor meining om korleis framstellingsrnåten her er, kan ein ikkje 
ha utan å studere snittet mikroskopisk for å få avgjort kva slags stål 
det er i dei ymse skikta og kvar eventuelle sveisliner går. 

Dette er ei oppgåve som krev omfattande spesialkunnskap og lang 
øving, så eg har ikkje kunne taka det på meg sjølv. Eg har dif or 
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fått ingeniør Aarvik ved Statens Råstofflaboratorium til å gjera desse 
prøvene. 

Her fylgjer eit utdrag av hans rapport som gjeld tverrslip: 
"Undersøkelse i planmikroskop ved 51 x forstørrelse: 
1) Ikke etset. 
Enkelte, forholdsvis vel avgrensede områder hadde tydelig større 

innhold av ikke;.metalliske inneslutninger enn resten av materialet. 
2) Etset (1 °/o salpetersyre i alkohol). 
De enkelte stavene viser seg å være oppbygd for størstedelen av 

stål med kullstoffinnhold ca. 0,15-0,20 °/o. Dette materialet veksler 
med tynnere plater (lameller) av praktisk talt kullstoffritt stål. De fleste 
lamellene var kullstoffrie, men noen hadde merkbart kullstoffinnhold. 
Det viste seg at det var det kullstoffattige materialet som inneholdt 
de ikke-metalliske inneslutninger som er nevnt foran. Det kullstoff
holdige materialet syntes å være praktisk talt fritt for ikke-metalliske 
inneslutninger. 

l grenseområdene tnellom de kullstoffholdige og de kullstoffattige 
områdene kan sees ferritstriper som synes å være helt fri for ikke
metalliske inneslutninger, i motsetning til resten av de kullstoffattige 
områdene. Stripene avgrenses på den ene sida av ikke-metalliske 
:inneslutninger som er ordnet tilnærmet som en streket linje, og på 
den andre av kullstoffholdig materiale. - De oppfattes som sveisefuger 
.mellom de kullstoffholdige og de kullstoffattige områdene. 

To slip ble undersøkt, de viste stort sett det samme." 
Som ein ser av ingeniør Aarviks rapport, må dei enkelte stavane, 

eller om ein vil, den opphavlege staven før oppdelinga, vera sveisa 
saman av sju lag, avvekslande kullstoffhaldige og kullstoffattige stål
plater. Etter dette er bladet på sverdet C 788 sett saman av 58 delar, 
56 i tnidtstykket og 2 eggteinar. 

Forutan av sverdet C 788 har eg teki prøveslip av C 23486 (fig. 3 h). 
Det syner ein annan teknikk, stavane som lagar mønsteret, er her hmnra 
flate og sveisa på ein kjerne av jern. Den stanga dei så har fått, er 
hamra endå flatare, og eggteinane er sveisa på på kantane. Framgangs
måten kan ein sjå på fig. 5. På den måten har smeden kunna spare 
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Fig. 5. 

på det materialet som skulle til for å laga mønsteret. Denne fram
gangsmåten er sikkert brukt i sakset, som ein ser på fig. 1 (C 24217 a). 
På biletet kan ein sjå at mønster-staven ikkje når heilt ut til ryggen 
på bladet, slik at kjernen er synleg som ei smal stripe langs kanten. 
Ved denne framstellingsmåten vil det laget som inneheld mønsteret, 
bli sers tunt, og det skal ikkje så mykje til av sliping og polering før 
ein kjem temmeleg lang frå midtskiktet i staven. Av den grunn viser 
desse sverda for størstedelen mønsteret som svarar til snitt 4. Dette 
gjeld serleg dei sverda som er sterkt rusta, som t. d. C 23486, der 
stavane er synlege berre stykkevis, resten er rusta bort. 

Når ein ser på ymse damascerte sverd, vil ein finne at mønsteret 
kan veksle mykje ikkje berre frå sverd til sverd, men også på same 
sverdet. Fleire faktorar verkar til at mønsteret kan veksle. Eg skal 
nemne dei viktigaste. 

Under omtalen av damastmønsteret har eg heile tida gått ut ifrå 
sverdet C 788 som har tre mørke, kullstoffattige skikt. Men talet på skikt 
kan variere, det tvieggja sverdet har fire, og andre, t. d. eitt som France
Lanord har i sin publikasjon, har bare eitt. Det vanlegaste er rett nok 
tre, slik som C 788 og sakset på fig. 1. Talet på skikt har likevel ikkje 
så mykje å seia for hovudinntrykket av mønsteret. Det har meir å seia 
kvar snittet i staven ligg, son1 ein tydeleg ser av fig. 2. Ein annan ting 
som har minst like stor innverknad på mønsteret, er korleis skikta ligg 
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i staven i tilhøve til aksen. Ligg alle på den eine sida, kan mønsteret 
bli slik som i fig. 1 b. Det nedre bandet viser snitt gjennom midten, 
og svarar til snitt 1 i konstruksjonen. Det øvre bandet svarar dels til2 
og dels til 3. Her ligg enno det eine skiktet i midten, men kjem det 
heilt utanfor, vert mønsteret, når en skjer gjennom aksen av staven, 
ein serie bogeliner, som avvekslande kjem att på kvar side av bandet. 
lnnan same staven kan og mønsteret skifte mykje. Dette kjem både 
av at aksen i staven ikkje vert heilt rett under vriinga, og at smeden 
under kløyvinga ikkje heile tida har kunna fylgje midten av staven. 
Døme på det kan ein sjå på fig. 3 f og g. Alle desse faktorane verka inn 
på mønsteret og gjer det mykje varierande, men når ein kjenner fram
gangsmåten, er det ikkje vanskeleg å forklare avvika. Elles kunne 
mønsteret varierast på den måten at ein vreid stavane berre stykkevis, 
slik som det er gjort i sverdet C 788. I andre sverd som syner slik 
stykkevis vriing av stavane, ligg stavane slik, at dei rette stykka i den 
eine staven ligg jamsides dei stykka som er vridd i den andre. På den 
måten skifter mønsteret frå stav til stav. 

Eg har ikkje kunna gjennomføre nokor større gransking av sverd
materialet frå vikingtida, for på den måten å koma fram til eit resultat 
når det gjeld spørsmålet om kvar dei damascerte sverd er laga. Ei slik 
gransking ville truleg og kunne fortelje oss ein del om kulturelle sam
band og handelsvegar i den tida. Materialsamlinga vert her vanskeleg, 
for ein kan ikkje i dei fleste tilfelle i dag avgjera, om eit sverd er damascert 
eller ikkje, berre ved å sjå på det slik som det no er. Fig. 3 e syner 
greitt kor vel mønsteret er løynt av rusten. Ein kunne tenkje seg at 
røntgen-fotografering av sverdblada kunne gje resultat. Eg har freista 
det, og det synte seg at biletet av t. d. sverdet C 788 stykkevis viste 
strukturen, medan C 24217 a, sakset, etter røntgenbiletet å døme var 
heilt homogent, endå det er tydeleg damascert. Det kjem av at sakset 
har så flathamra mønsterstavar og så tykk homogen kjerne, at rnønsteret 
ikkje gjev noko utslag på plata. Ein kan såleis ikkje bruke røntgen til 
ei slik gransking, i høgda ville ein få eit oversyn over kor mange som 
var damascerte, men utan kjerne. Det har mindre interesse når dei 
med kjerne ser ut til å vera i fleirtal mellom våre vikingsverd. Den 
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einaste n1åten ein kan få eit sikkert materiale på, er å ta prøveslip i 

alle sverd, og det vert ei kjempeoppgAve og eit arbeid som ikkje vil 

vera populært i museumskrinsar. 

Etter smiinga vil ikkje tnønsteret syne seg utan vidare. Yta ser 

heilt homogen ut etter sliping og polering, og mønsteret kjem fratn 

berre etter ei etsing. For å studere damast-mønsteret har eg brukt å 

etse slipeflatene med jod-jodkalium; ein kan og bruke andre middel, 

som svovelsyre t. d. eller andre syrer; for polerslip høver salpetersyre, 

oppløyst i alkohol, best. Slike kjemikalier har vel ikkje smedane i 

vikingtida kjent til, og vi har ikkje noko middel til å finne ut kva dei 

brukte. Men det er mangt som kan vera tenkjeleg, eddiksyre t. d., 

som finst i surt øl, garvesyre og anna. Urin kunne vel og tenkjast, 

det var mykje bruka i herdslevatnet i seinare tider. Dessutan vil 

mønsteret koma fram berre ved å lata sverdet ruste. Men så spesialisert 

som denne smi-teknikken har vori, har smedane sikkert hatt nokre 

spesialpreparat til den endelege etsinga for å få mønsteret fram. Frå 

byrjinga av det 15. hdr. kjenner vi to oppskrifter på blandingar som 

vart brukt til etsing av jern. Den eine skildrar ein framgangsmåte 
som godt kunne vera brukt i vikingtida.22 Det hei ter der: Accipe 

carbones vivos roboris, et proice super eos salem; et ollam reversam 

supermite, et sic dimitte done c car bones extincti sint; et car bones et 

salem peroptime tere, et cum aceto distmnpera, et serva bene." "Tak 
gloande kol, strø salt på dei og kvelv ei gryte over, lat det stå til 

kolet er slokna. Mal kolet og saltet godt, og løys det ut i eddik og 
pass vel på det." Denne blandinga skulle ein legge på jernet og lata 

det ligge til det turka, så ville jernet under vera etsa. 

No har vi fått eit oversyn over korleis dei gamle damascerte sverd 

eller blodrevlane, om ein vil, vart laga. Vi kan då gå attende til dei 

uttrykka i den gamalnorske litteraturen som synest å sikte til desse 

spesielle sverda. Det gjeld fleire av dei uttrykk som nemner orm i 

samband med sverd. Praktsverdet son1 låg på Sigarsholmen, og som 

Helge Hjorvardsson skulle få, hadde eit blad, der ein blodfarga orm 

ligg langs eggen: liggr meo eggiu ornzr dreytfaior. Både dette og 
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blooonn bz'dnn i det fyrste Helgediktet må sikte til dei slangeforma 
teikningane som sumetider kan koma fram når mønsteret i to band 
høver i hop.22 b Det er vel ikkje reine sjablonkonstruksjonar at bloo og 
dretri her er brukt saman med orm. Ein kan lett forstå at blodet 
under kampen ville samle seg og verta liggande der etsinga hadde 
gjort den polerte yta ujamn. Dette får vi eit direkte vitnemål om i 
Viga-Glums saga. Då Glum kom heim etter drapet på åkeren Vitaz
gjafi, vart det lagt tnerke til at det var bloo i målunum på spjotet 
han hadde brukt.23 Tydinga av ordet mål som er brukt her, er også 
obskur, på same måten som bloorefill. Fritzner forklårar det slik: 
"hvad der paa en Gjenstands Overflade afbryder dens Ensformighed, 
fremtræder som noget iøinefaldende, Flek, Mærke, . . . særligen om 
Mærke eller Figur på Sager af Metal." Finn ur J onsson seier i Lexicon 
poeticum: "n1agiske tegn (runer) eller forsiringer på et sværd." Han stør 
seg her til Sophus Bugge,24 men han legg til: "i prosa hedder det mØl 
vØru i, hvilket udtryk ikke godt kan forliges med den antagne betyd
ning; det synes snarest at forudsætte en virkelig del, massiv del, af 
vaabenet, men stederne, hvor sagen omtales, er ikke oplysende nok." 
Dei vanskane som Finnur Jonsson nemner, vert eliminerte, dersom 
vi med mål forstår damascering. Han seier og at kjeldene ikkje er 
opplysande nok, men ei gjennomgåing av det norrøne tilfan~et og ei 
samanlikning med det angelsaksiske synest å peike på, at vår opp
fatning er den rette. Det våpnet som Glum brukte, og som hadde 
nzål) var eit spjot; vi skal i den samanhengen merke oss, at spjot og 
sverd er. dei einaste våpen i hele oldsaksmaterialet som har damascering 
og at det er også dei einaste våpen som i den norrøne litteraturen er om
tala i samband tned mål. Det uttrykket frå prosaen som Finnur Jonsson 
nemner, mØl vorzt i, er henta frå Gisla saga Surssonar og Laxdola. 
Det gjeld eit spjot som Torgrim Nev gjer av brotstykka av sverdet 
Gråsida, og eit kr6ka.spj6t, som Olav På hadde.25 Eit anna spjot som 
hadde mål, var det som Tore Hund brukte på Stiklestad, det var eit 
nzåla.spjot, og hadde namnet Selshefni.26 Dei andre kjeldestadene eg 
kjenner, gjeld alle sverd. Skaldediktinga har mal berre to gonger. 
Den eine staden er i Ragnar Lodbroks dødssong, Krdkunuil; der finst 
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det i ein kjenning for sverd: Stakk d stodJar lykkju l stali bjartra mala, 
"Eg stakk ormen med del bjarte mais stål." I Hattalykill er uttrykket 
omsnudd, her hei ter det Siklz'ngr let ]Jar sveita l ... l brdomallituo stdla. 
"Kongen let der stålets innbrædde mal verta farga av blod." Her ser 
vi det same som ved Glums spjot: blodet legg seg i mal. Ordet bra om al 
er samansett av mdl og brdo som heng saman med bræ, tjørebræ osv. 
Det rimelegaste er å tenkje seg, at det her er sikta til samansveisinga 
av damasten. At det skal vera edle metall som er smelta inn i graverte 
spor, slik som Anne Holtsmark meiner,27 er usannsynleg. Alle jern
saker som har metallinnleg, syner at metallet er drivi kaldt inn i spora, 
og ikkje smelta inn. Rett nok kan eg ikkje finne, at verbet bræ har 
vori brukt om sveising, men tydingane ligg ikkje lenger frå kvarandre 
enn at det eine kunne nyttast i staden for det andre i poetisk språk 
To av Edda-dikta har uttrykket mdlfdr, som tyder noko slikt som farga 
(måla) med mdl. I Skirnismal gjeld det Frøys sverd som han gav til 
Skirne for at han skulle hente Gerd. I Sigurbarkviba hin skamma er 
det brukt om Sigurds sverd som han la i senga mellom seg og Bryn
hild, då han skulle vinne henne for Gunnar. I Brot af Sigurbarkvibu 
vert det sagt om det same sverdet i same situasjon: Eld i vdru egg;jar l 
utan gprvar, l en eitrdropum l innan fdoar. "Eggene var gjort med eld 
på utsida, men farga med eitrdropar innanfor." Elles ser det ut til at 
jernsaker med mal har hatt ei serleg magisk kraft når det galdt å vinne 
over overnaturlege vette. I Hervararsaga vert det fortalt om kong 
Svafrlami at han fekk makt over to dvergar med eit malasax: konungr 
vigoi ]Ja u tan steins meo malasaxi. Ein annan variant seier: ... meo 
mdlajarni; hann bra sveroi yfir ]5a.28 Orm Storolfsson brukte eit mala
jarn for å tryggje seg mot troll.29 Det var såleis same tru om jern utstyrt 
med mdl då som det i seinare tid om jern og stål i det heile. 

Som ein ser er det betre meining i å setje om mdl med damascering 
enn med magiske teikn og runer, som Finnur Jonsson vil ha det til. 
Dette så mykje meir som magiske teikn og runer har sitt faste uttrykk 
som er mykje brukt i norrønt, både i dikt og prosa. Det er ordet rune, 
som har båe tydinga ne og som opphav leg har hatt grunn tydinga: noko 
løyndomsfullt. Når ein går over til det angelsaksiske materialet, vert 
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det tydelegare. Her er det til døn1es brukt både mrel) som svarar til 
gno. mal, og run-stafas om det same sverdet, men mrel var på bladet 
og runestavane på hjaltet.3° Dette kjem tydeleg fram av situasjonen i 
Beowulf-diktet kring kampen med Grendels mor. Då Beowulf skal dra 
ut og slåst med henne, låner Unferd honom sitt sverd, Hrunting, men 
det syner seg at det ikkje er godt nok mot trollkvinna, og Beowulf 
kastar det. I halla til Grendel finn han eit anna sverd som han drep 
trollmora med, n1en trollblodet er så heitt at bladet brånar og Beowulf 
fær med seg berre handtaket. Om Hrunting får vi veta at det var 
ater~tanum {ah (1459), d. e. farga, utstyrt med eiterteinar, og herda i 
kampsveite, blod, ahyrded hea]Joswate (1460). Dette må sikte til 
damast-mønsteret, og bruken av ordet eiter, gift, siktar vel til etsinga 
som får mønsteret til å koma fram. Det same gjeld vel omtalen av 
Sigurds sverd i Brot 19, der forminga tykkjest tyde på at det berre 
er stykket mellom eggteinane som er farga med eitrdropum. Vi skal 
her også hugse Angantys bl6~refill som var her6r i eitri. Andre stader 
og er det tale om sverd som var herda i eiter, men der er det ikkje 
noko anna som tyder på at sverdet var damascert.31 Om Hrunting 
derimot heiter det at det var wreg-sweord (1489), at det var hring·~mrel 
(1521) og wunden-mrel (1531). Wceg-sweord siktar til det bylgjeforma 
mønsteret, og kan som Falk gjer det, samanliknast med sverdnamnet 
Pægir. Hring-mrel har av Stjerna vorti tolka som eit namn på eit 
ringsverd, eit sverd med ring i hjaltet.32 Men samansetninga med mrel 
gjer ein mistenksam, det kan like godt vera eit serleg forseggjort 
sverd, der mønsteret i banda høver i hop, slik at dei boga linene går 
saman til ringar. Ein annan stad i Beowulf-diktet ser hring-mrel ut 
til å vera brukt om ein eigenskap ved sverdet, og ikkje om heile 
våpnet; det heiter der at sverdet var heard ond hring·miBl (2034), 
hardt og ring-mrel. Ein skal og merke seg at noko ·:~hring-sweord finst 
ikkje, medan hring,Jren ikkje er sverd, men ringane i brynja. Hrunting 
er vidare wunden,mrel (handskriftet har wundel-). Dette ordet er laga 
til verbet windan, tvinne, sno, dreie, og etter det vi no veit om fram
stellingsmåten av damast-mønsteret, høver det godt som navn på eit 
slikt sverd. Det er mogeleg at sverdnamna Pendill, Sigrvandill) 
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Drag·l'andill, ·vendill) SnarPandill og kjenningen lzeinvandill kan for
klarast på same tnåten. Pandill kunne då vera ei sideform til vpndull, 
ein samanvridd høyvisk, (jfr. vpoull-vaoill, drpsull-drasill). I svenske 
dialekter finn vi vandel, som tyder det same, og vindel som tyder 
spiralen på eit sneglehus. Eit liknande uttrykk som wunden·miBl er 
brukt om det sverdet som Beowulf fann i halla til Grendel, det er 
broden tniBl (1616) eller brogden tniBl (1667). Falk seier on1 dette 
uttrykket at det vel er brukt "von gewundenen Mustern" av di det er 
laga til verbet bregclan, som tyder "winden, flechten". Han tyder det 
som gullinnlegging, helst på handtaket, og samanliknar det med ut
trykket brugoinn gulli.33 Men av situasjonen går det klårt fram at 
det er brogden·miBl som brenn opp i det heite trollblodet, medan 
hjalta greier seg. Beowulf-kommentarene held det difor mest sannsynleg, 
at det er meint damast-mønsteret. Ei liknande forklåring kunne ein 
freiste for sverdnamnet Brigoir. Det kunne då ikkje vera eit nmnen 
agentis, men eit namn laga på same måten som t. d. Heroir og Skyg:goir. 
Andre stad er og er miBl brukt i samansetningar i Beowulf; vi har 
scefiden·mfBl (1939) som Chambers set on1 med "a S""\,vord adorned 
with diverse or distinct patterns". 34 Beowulfs eige sverd vert kalla 
g·ræg-mrel (2682), det får oss til å tenkje på sverdet Grasioa, som 
Torgrim Nev smida om til eit nzalaspjot. Cædmon nemner i sin 
parafrase eit grått sverd, grregan sweorde, og nokre hring·.,niiJled 
81Peord.35 I den versifiserte forteljinga on1 Judith er og nemnt mreled 
swyrd,36 og legenden om St. Andreas skildrar eit sverd som scetp 
and scurheard, kvasst og hardt av bryning, og firmrelunz fag·, 3? farga 
med elds-mal. Her må det vel og vera meint samansveisinga som gjer 
at ein kan få fram mønsteret. Ein kan her samanlikne med braonzal 
i Hattalykill, slik som E.A. Kock har gjort.38 Parallelt med den norrøne 
n1filasax er mals·wurd, som vi finn i Æthelstan Æthelings testamente 
frå 1030; tnellom dei tolv sverd som han her deler ut, er det to malsr1'ztrd.39 

Av det materialet eg har lagt fram om bruken av nzal i norrønt og mrel 
i angelsaksisk tykkjest det gå tolleg klårt fram, at elet var dette ordet 
som i ga1nal tid vart brukt om damastmønsteret, anten det no var på 
sverd eller spjot. .Ala! var det tekniske ordet, medan bl6orefill var ei 
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meir poetisk omskriving som galdt berre for sverd, og som etter kvart 
vart meir ålment nytta, og dessutan etter at malsverd gjekk av bruk, 
fekk eit anna meiningsinnhald. 

Eg har før sagt, at det ville bli eit stort arbeid å gå gjennom alt 
sverdmaterialet, for på den måten å finne fram til handelsveger og 
industrisentra, og få avgjort om damascerte sverd er importvare her 
i Norden eller smidde av våre heimlege smedar. Men eit studium 
av satntidige kjelder kan gje oss eit vink når det gjeld desse problema. 
Dei viktigaste kjeldene er då skriftene til dei arabiske polyhistoriane 
som levde på den tid, då målsverda var i bruk her i Nordeuropa. 
Før har det helst vori vist til eit takkebrev som Theoderic sende til 
Vandalkongen Trasamund, der han skildrar klingane på dei sverda han 
hadde fått i gåve ft·å honom. Her heiter det om sverda, at deira "media 
pulchris al veis excevata quibusdam viden tur crispari posse vermiculis." 40 

"I n1idten er det vakre søkk sotn ser ut som dei kryr av små orm." 
Den andre staden som vart sitert, er i arabaren Ibn Fadlans reise

skildring, der han talar om sverda til rUs, som skulle ha bylgjeforma 
teikningar. No viser det seg at teksta her er feiltolka, Ibn Fadlan 
netnner ingen ting om at dei er bylgjeforma, berre seier at dei har 
blodraud. Det er den tyrkiske professoren i semittisk ved universitetet i 
Bonn, A. Zeki Validi, som kjem med denne rettinga av ordet musattaba.41 

Men samstundes som han gjer ende på dette kjende sitatet, legg han 
fram mykje nytt materiale om sverda til germanarane. Det er serleg 
skriftene til Abu Jusuf Ja1kub ibn Ishak al-Kindi og Muha1mmad ibn 
A 1hmad al-Birfini han tek for seg og hentar nye opplysningar frå. Zeki 
Validis artikkel er ikkje så godt kjend mellom arkeologar, så eg trur det kan 
vera på sin plass å referere nokre av dei nye funn han her legg fram. 

Al-Kindi var ein polyhistor og aristoteliker frå Bagdad, som levde 
på Halvdan Svartes tid, og som mellom anna skreiv et verk om sverd. 
Det er helst austerlandske sverd han skriv om, men han nemner dei 
germanske og. Det er to typer, dei som frankarane, farang:, hadde, 
og dei slimanske sverd. Om båe seier han, at dei er smida av eit 
material, son1 er samansett av blautt jern, nernziihen og stål, siiburaqiin. 
Dei frankiske sverda er breide ved handtaket, og smalnar av mot odden. 
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På flatsida har dei ei breid blodrand som ser ut som ein straum reint 
vatn. Damasten (ifauhar) liknar mønsteret på tøyet frå Tabaristan og 
samansette panserringar, og er kvitt i fargen. Før tilsettinga av stoffer 
er det ingenting å sjå på undergrunnen, men etter tilsettinga er han 
raud. Overdelen av sverda er forsynt med halvmånar og krossar av 
messing eller gull. Nokre av sverda har eit hol med ein gull- eller 
messingnagle. Odden er meir avrunda enn dei jemenske som han 
samanliknar dei med. Når det gjeld dei slimanske sverda, så er jernet 
likeins som i dei frankiske, men dekorasjonen er mindre, finare, meir 
skinande og sjeldsynt kunstferdige. Dei er jambreide, og odden er 
ikkje avrunda. Dei slimanske sverd har inga biletframstelling og ingen 
krossar. Hjaltet liknar dei jemenske og dei frankiske, men er ikkje så 
rikt utstyrt som dei frankiske. 

Al-Birfini var ein matematiker, som på Olav Haraldssons tid levde 
i Ghasna, i det noverande Afganistan. Han var meir interessert i fram
stellingsmåten av sverd enn Al-Kindi, og under gjennomgåinga av dei 
indiske damast-sverda kjem han inn på dei sverda som rus laga. Dei 
smida sverda sine av stål (siiburaqlin), seier han, men for å gjera dei 
meir motstandsdyktige for slag, hadde dei, i staden for blodranda, smida 
midtstykket av blautt jern (nermlihen), medan det orientalske stålet 
(fflliid) ikkje kunne halde ut kulden i den nordiske vinter. Etter at rus 
hadde sett damasten (firand), hadde dei i staden for blodranda funne 
på ein vev, som var laga av lange trådar av båe slags jern, både blautt 
jern (nermlihen) og stål (sliburaqiin). Ved samansveisinga hadde det 
då synt seg merkelege og elegante ting, som og var tilsikta. Dette er 
så mykje merkelegare som den orientalske damast ikkje vert slik som 
ein vil etter ein tilsikta framgangsmåte i smikunsta, men kjem fram 
ved eit tilfelle. - Om denne historiske framstellinga til Biruni er rett, 
er vel tvilsmnt, endå Zeki Validi held det for mogeleg. Biruni må i 
tilfelle uttale seg om hendingar som gjekk føre seg ca. 700 år før hans 
tid. Men at han har kjent godt til germanske tilhøve i si eiga tid, er 
det ikkje tvil om, etter Zeki Validis framstelling. Dei slimanske sverd 
som al-Kindi skriv om, er identiske med sverda til rfis. Dette seier ikkje 
al-Kindi, men ein annan arabisk forfattar, Ibn Rustah, nemner det. 
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Det er såleis, etter det arabiske forfattarar meiner, to fo1k som laga 
damascerte sverd. Det var frankarar og rus, som i denne samanhengen 
er austskandinavane, både dei som var busette aust for Østersjøen og 
dei som var att i heimlandet. Det skulle såleis ikkje vera noko i vegen 
for at våre eigne smedar i vikingtida har hatt så god teknisk kunnskap 
at dei har kunna gå i gang med å framstille damastmønsteret. Noko 
serlege spesialverktøy var ikkje turvande. Det einaste som trengst er 
dei verktøy vi kjenner til frå smedgravene her heime, lang øving og 
ein god tradisjon. Desse vilkåra kan mykje vel ha vori til stades. 

SUMMARY 

The Old Norse term bl6årefill has in the last decades been abused 
as a terminus technicus for the characteristic cavity running along 
the blade of our Viking swords. Lexicographers, however, mean it is 
a word for the sword' s points. But a doser study of the texts shows 
that by bl6årefill was originally meant a damasceened or pattern-welded 
swordblade. The last part of the compound, refill) means a narrow 
patterned web that was used as a wallhanging on a background of 
broader plain carpets, undirtJgld. A pattern-welded sword might 
resemble such a decoration of the wall (Fig. l shows the original 
surface, preserved by the heat of the funeral pyre). 

To be able to discuss other terms in the old literature that seem 
to concern pattern-welding it is necessary to study the technique doser. 
One sword has been thoroughly examined, cut, ground and etched. 
The pattern on the side is shown in Figs. 3 f-g ( e is the surface be fore 
grinding). A cross-section can be seen in Figs. 3 i-k, showing eight rods 
with a lamellar structure welded together between the steel edges. 
Figs. 4 a-g represent the farging technique of this sword, illustrated 
by a wax-model. A rod corresponding to the middle part of the sword 
is made up from alternating steel and iron plates welded together. 
This rod is cut in four narrower rods, which are twisted, split and 
welded together again in such a way that the faces derived from the 
last cuts form the new surface. Afterwards the steel edges are welded 
and the blade is ready for the finishing touch. 
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Most of our pattern-welded Viking swords are forged in a slightly 
different technique that saves a lot of the pattern-carrying material. 
The rods are hammered flat and welded to a core of plain iron (Fig. 3 h 
and Fig. 5). This technique makes it impossible to decide by X-rays 
whether a sword is pattern-welded or not. 

The pattern in the single rods vades a great deal, and the variations 
depend on a number of factors. The number of iron lamellas (lines 
in the pattern) may vary, but usually there are three. More important 
is the position of the lamellas within the rod and where the rod is cut. 
The middle lamella may lie in the axis of the rod (Figs. 2 and 3) or on 
the side of the axis (Fig. 1 b). Fig. 2 (a construction with circle and ruler) 
and Figs. 3 a-d (a wax-model) show bow the pattern is dependent on 
where the rod is cut. 1 (a) is a cut through the middle, 2-4 (b-d) in 
various distances from the axis. Other variations in the pattern derive 
frmn difficulties in twisting and cutting the squaresided rods evenly. 

The procedure lined out above helps to understand some obscure 
terms in the old literature, i. e. Old Norse mal and the corresponding 
Old English mrel and their compounds. These words seem to be the 
old expressions for .,welded patterns in swords, and compounds like 
wunden-mrel and brogden mæl seem to t·efer to the characteristic 
twisting in the farging (from the verbs ·windan and breg·dan). The 
same verbs (ON vinda and breg1Ja) might also be the origin of the 
Old Norse sword's names Brig"Oir and those composed with -vandill, 
-vend ill. 

To make a comprehensive study of all the pattern-··welded swords 
is extremely laborious o·wing to the difficulty of finding out whether 
a sword is pattern-welded or not. And without such an inquiry it 
is impossible to form any opinion, based on the evidence of the anti
quities, of where the swords have been tnanufactured. But according 
to contemporary Arabian authors there were two Teutonic peoples pro
ducing pattern-welded S"\\-ords: Franks (faran&') and East-Scandinavians 
(rus). 40 The technique is not as complicated as to exclude the Scan
dinavian smiths whom we have all reason to consider as highly skilled 
artisans and whose tools we know very vv·ell from numerous graves. 
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TILVISINGAR OG MERKNADER 

1 Den norsk-islandske skjaldedigtning JB s. 32. 2 I Kråkumal str. 9 må heng-
refill ha tydinga sverdblad, og i Lexicon Poeticum set Finnur Jonsson ordet om med 
"saarstiH;e", klingen paa et sværd. Sigurour Nordal vil ha det til å tyde odd i 
HQftiolausn, men det er ved ei tilbaketyding frå bl6oreflll. fslenzk Fornrit Il s. 188. 
3 Eddica Minora s. 49. 4 Sven·es saga kap. 46. Indrebøs utg. s. 52. Litt anleis i 
Eirspennil s. 59 og i Flat. Il 576. 5 Edda Snorra Sturlusonar, ved Finnur J 6nsson. 
Kbh. 1931. s. 37. 6 Hh. Is. 92. 7 Flat. Il s. 13, Fms. IV s. 38. 8 Flat. Is. 260, 
Fms. Ill s. 130. 9 fslenzl, Fornrit Il s. 110 og 144. 10 Njåla kap. 145 Saga-
bibliotek 13 s. 370. 11 Gunnlaugs saga Ormstungu, utg. Finn ur J 6nsson Kbh. 1916 
s. 48. 12 fslenzkar Fornsogur Ill Kbh. 1883 s. 7. 13 Gull-P6ris saga, utg. Kr. Kålund, 
Kbh. 1898 s. 33. 14 Fas. Ill s. 609. 15 Vqlsunga saga ok Ragnars saga Loobr6kar, 
utg. Magnus Olsen, Kbh. 1906-08 s. 19. 16 Mariu saga ss. 147, 733, 737 og XXXIV. 
17 Grunnlaget for Romalldus-legenden er legenden om den heilage Barbatus som levde 
i Benevento i det 7. hdr. Han låg i strid med ein langobardisk hertug, Romualdus 
(Acta Sanctorum Febr. Ill (1658) s. 136 ff). Denne Romualdus har seinare vorti saman
blanda med Sanctus Romualdus abbas. Han var av hertugætt, gjekk i kloster og døydde 
1027, 120 år gamal. Kan hende var han ein etterkomar etter fienden til Barbatus. 
Hans vita er skrivne av Petrus Diaconus (Migne 140 s. 1119). 18 Lenz: Dber Damast 
(1906-08,=s. 132 ff), Arendt: Dber die wurmbunten Klingen (1929-31, s. 296 ff), Rohde: 
Schmiede Technik der wurmbunten Klingen des 8-9 Jahrhunderts (NF IV 1932-34, 
s. 38 ff), Hassenstein: Damaszener-Klingen (NF VI 1937-39, s. 10 ff), Rohde: Erfahrungen 
am Schmiedefeuer (NF VI 1937-39, s. 128 f), Hassenstein: Nachtrag zu meinem 
Aufsatz "Damaszener-Klingen" (NF VI 1937-39, s. 129 ff), Arbman: Zwei Ingelri
Schwerter a us Schweden (NF V 1935-36 s. 145 f.). 19 Albert France-Lanord: 
La fabrication des epees damassees aux epoques merovingienne et carolingienne. 
Extrait du » Pays Gaumais .. , lOe annee, nos 1-2-3, 1949. 2o Proceedings of the 
Cambridge Antiquarian Society XLI, 1948, p. 73. 21 Dei to tverrsnitta av vol<s
modellen, flg. 4 h og i, viser tydeleg korleis dei ytre delane av stavane vert ulaga 
ved vriinga. Når det gjeld voksmodellen, vert virkninga endå større enn for jernet 
av di vol<set vert oppvermt i yta under handsaminga og difor blautare, medan jernet 
vert avkjølt og stivare i yta enn inni. Av den grunn vert skikta meir ulaga i voks
modellen enn i sverdet. 22 MS Sloane 962 fol. 171 b. British Museum. Prenta 
i ZHWK NF V 1935-36 s. 135 22 b Etter at dette har gått til prenting har eg vorte 
vis med at damastmønsteret slik det syner seg i snitt l (jfr. flg. 3 a) har ein slåande 
likskap med teilmingane på ryggen til hoggormen, som er den einaste giftslangen dei 
gamle nordmennene kjende til. 23 fslenzl<ar Fornsogur Is. 25, cfr. s 92. 24 Norrøne 

7 - Viking 1951. 97 



Skrifter Chr. 1864-73 s. 351. 25 Sagabibliothek 10, s. 24 og Sb. 4, s. 57. Her 
lwmmenterar Kålund mål slik: "zeichen", vielleicht die durch damascierung her-
vorgebracbten figuren ('P). 26 Hkr. Il, s. 271. 27 Bibliothelm Arnamagnæana 
Vol. I. Kbh. 1941 s. 86. 28 Heidrel<s saga, u tg. Jon Helgason. Kbh. 1924 s. Fas. I 
s. 414. 29 Flat. I s. 530, Fms. Ill s. 223. 30 Beowulf 1564, 1616, 1667, 1695. 
31 Fornsogur Suorlanda s. 111, Fms. Ill s. 78, Breta sogur, Annaler for nordisk Old
l<yndighed 1848 s. 192. 32 Knut Stjerna: Hjalmar och svard i Beowulf. Studier 
tillagnade Oscar Montelius Sth. 1903 s. 114 f. 33 Waffenkunde s. 32. 34 Beowulf 
ed. R. .W. Chambers, Cambr. 1933 s. 95. 35 Cædmon's Metrical Paraphrase. By 
Benjamin Thorpe, London 1832, s. 120 og 173. 36 Analecta Anglo-Saxonica, by 
Benjamin Thorpe, London 1846 s. 148 b. 37 Andreas 2267-69. The Poetry of 
the Codex Vercellensis, by J. M. Kemble, Part 1, London 1844 s. 66. 38 Notationes 
Non·æna § .2080. 39 Diplomatarium Anglicum Ævi Saxonici, London 1865 s. 560 
og 561. 40 Cassiodorus Var. V l. Theoderic siktar då til dei små bogelinene og ikkje 
til hoggormmønsteret som var naturleg for nordmennene (jfr. note 23). 41 A. Zeld 
Validi: Die Schwerter der Germanen, nach arabischen Berichten des 9.-11. Jahr
hunderts. Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, Band 90, Leipzig 
1936, s. 29 note 4. 



Anders Hagen 

SOSTELID 
EN HEIGARD FRA 
ASERALS FOLKEVANDRINGSTID 

En av de mest sentrale oppgaver i norsk arkeologi i de seinet·e år 
har vært utforskningen av de store problemer som knytter seg 

til opphavet og utviklingen av gårdssamfunnet. Man har etter hvert fått 
klarhet i at de eldste røtter i gårdens historie strekker seg helt tilbake 
til yngre steinalder, og at en i løpet av de to-tre tusen år som ligger 
før vikingetidens slutt, hadde nådd fram til en sterk bondestand med 
et gårdsbruk som var kommet inn i faste former der de mer primitive 
faser var et forlengst passert stadium. Det bondesamfunn og det jord
og februk vi møter i middelalderen og seinere, er således frukten av 
en utvikling som hadde funnet sted i de forhistoriske perioder. 

Det sier seg derfor selv at en ikke kan gi seg i kast med en mer 
bredt anlagt undersøkelse over disse mangfoldige problemer uten å se 
dem på en vid arkeologisk bakgrunn - der det internasjonale sammen
ligningsmateriale selvsagt er av grunnleggende verdi når de vurderes 
sammen med de særegne betingelser Norges vekslende og stort sett 
karrige natur byr et primitivt jord- og februk. 

Imidlertid er det ikke her stedet til å drøfte alle disse innfløkte 
problemer så meget mer som vi her hjemme bare befinner oss ved 
begynnelsen av det store arkeologiske arbeid som må til før vi rent 
tilnærmelsesvis kan få bedre klarhet i disse forhold. 

Den mest fruktbare vei å gå ved utforskingen av disse spørsmål 
om gårdens historie vil selvsagt være å finne fran1 til eventuelle øde 
gårdsanlegg fra de forhistoriske tider og ved hjelp av mest mulig 
nøyaktige utgravningsmetoder skaffe seg et maksimum av kunnskaper. 
Dette har også til en viss grad lykkes i visse områder nær kysten i 
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sørvestre Norge, der Helge Gjessing, Jan Petersen og Sigurd Grieg alt for 
flere år siden oppdaget mer eller mindre vel bevarte gårder fra eldre 
jernalder, hovedsakelig fra det vi kaller folkevandringstiden; Dessverre 
er det i de fleste tilfelle bare selve husruinene som er blitt bevart. 
Dette har riktignok ført til at vi har et inngående kjennskap til hvor-
dan folk bodde i deler av vårt land for mer enn 1500 år siden, men om 
selve gårdens organisasjon vet vi lite. Ved våre utgravninger av old
tidsgården Sostelid, i en fjelldal, Aseral, ca. 90 km nord for Kristiansand, 
har vi derfor prøvd å legge hovedvekten på å finne klarhet ikke bare 
i gårdens hus, men, viet oss vel så meget for alle de andre sider ved 
denne ødegården med dens åkrer, gjerder, gravhauger, rydningsrøyser, 
kullmiler osv. Ingen ting har vært for lite til å bli undersøkt- for 
alle detaljer, store som små, er det jo son1 utgjør gården som helhet. 
Av den grunn viste dette anlegget seg å by på gode muligheter, da 
det hadde ligget temmelig isolert fra den nåværende bebyggels·e slik 
at knapt en eneste ting var blitt ødelagt av mennesker siden stedet 
ble forlatt for om lag 1400 år siden. 

Beliggenheten er for øvrig typisk for de fleste ødegårder vi kjenner 
fra jernalderen i Norge (fig. 1). Det er ikke de store og mer' jordrike 
gårder i flatbygdene som er blitt bevart oss i sin opprinnelige form -
det er tvert om de mindre hei- og fjellgardene som er blitt liggende 
øde på slike steder der det ikke har fristet bønder i seinere tider tll 
å gjøre landnåm. Sostelidgården ligger således ca. 400 m over havet 
på en lun flate i Aserals vesthei. Opp fra bygdesentret fører en bratt 
sti, og selve sletten ned mot gården er nå dekket av myr der lyng og 
myrull og en og annen furu danner den viktigste vegetasjon. Ødegården 
selv ligger lunt mellom skjermende høyder og fjell med kort vei til 
heias beiteområder og like kort vei til fjellenes rikdom på fisk og all 
slags vilt- et av fundamentene i den eldre jernalders ervervsliv i Norge. 
Den nåværende bebyggelse skimter vi derimot under oss nede på dalens 
elveflater. 

Den beste oversikt over selve ødegården får vi fra det stupbratte 
Sostelidfjellet, som luner for vestaværet. Rett under oss ligger gården, 
og etter at den var gravet ut, kunne vi herfra se anleggets enhet på 
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Fig. l. Flyfotografl av Kyrkjebygda og heiene rundt. Ringen marl<erer 
ødegårdens beliggenhet. 
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Fig. 2. Kart over ødegården. 

en ganske annerledes klar måte. Vi får tenke oss at vi sitter her og 
ser ned på den forlatte folkevandringstidsgård (fig. 2). 

Det som faller lettest i øynene er ruinene av de etter våre forhold 
kolossale steinhus. Vi kan se gårdens tre hus ligge tilsynelatend~ 

nokså tilfeldig spredt på den svakt hellende flaten som nå delvis et 
overgrodd med myr. Det østligste av husene er 26 m langt- veggene 
har vært bygget av rullestein, og taket har vært båret oppe av stolper 
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Fig. 3. Det østligste huset. Lengden er 26 m. 

(fig. 3). Om lag 50 m lenger mot vest finner vi neste hus- gårdens 
hovedhus, som er hele 45 m langt og ca. 8 m bredt (fig. 4). Også dette 
har hatt tykke steinvegger der ruinmassene tydelig kan fortelle oss om 
solid konstruksjon og stolpehuller viser at taket også her har vært 
båret oppe av mektige stokker. Det tredje huset finner vi like i kanten 
av hovedhusets nord vestre hjørne. Dette siste er mer skjødesløst bygget 
og har uten tvil vært et slags uthus. Men lengden er også her betydelig, 
30 meter må sies å være anselig nok. Vi skal snart se nærmere på 
husenes byggemåte og de problemer som knytter seg til dette spørsmål. 
Nå gjelder det i første rekke å få den beste oversikt over den sam
lede gård. 

Rundt om disse tre husene kan vi se spor etter gårdens åkerland, 
der reinsbakker og større og mindre rydningsrøyser markerer omfang 
og karakter på disse gamle kornåkrene. 
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Her oppe fra Sostelidfjellet kan vi ellers se klart de 9 større og 
mindre gravhaugene som ligger som små tuer spredt rundt i gårdens 
innmark. Disse ble gravd ut, og alle, bortsett fra en eneste, viste seg 
å inneholde brannbegravelser - mens den ene, en veritabel steinrøys, 
viste seg å dekke over en rik, ubrent kvinnegrav. Et av de merkeligste 
anleggene som ble gravd ut her på Sostelid, var imidlertid en lang 
rektangulær steinlegning (fig. 5) som vi kan se like nord for gårdens 
hovedhus. Denne firkantede, 30 m lange steinplatformen som inneholdt 
ikke mindre enn ca. 200 kubikkmeter rullestein, fint bygget opp og 
kantet med en større steinrekke på tre sider, synes etter alt å dømme 
å ha vært stedets lokale kultplass. Vi skal snart se litt nærmere på 
dette n1erkelige byggverk. 

Innenfor gårdens grenser ble det ellers funnet tydelige spor etter 
utvinning og bearbeiding av myrmalm, og det ble dessuten undersøkt 
flere kullmiler der man hadde sørget for gårdens behov for trekull til 
jernutvinning og smiing. 
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1 Sostelid. 

OD 

Som grense mot utmarka kan vi fra vårt høye utkikspunkt tydelig 
skimte de lyse restene etter de nylig utgravde steingjerdene, som imidler
tid er så lave at de bare kan ha dannet fundamenter for et høyere og 
sterkere gjerde av tre. 

Som vi således lett kan forstå, har vi her å gjøre med en samlet 
gård - der de mange forskjellige anlegg kan fortelle sitt om kultur
forhold og gårdsorganisasjon i Norge for 1500 år siden. 

Vi kan så gå over til ganske kort å se på de enkelte viktigste 
delene av denne gården, samtidig som jeg skal søke å gi et lite inn
blikk i de problemer som reiser seg i forbindelse med de tingene vi 
her har gravd ut. 

Det mest dominerende og sentrale ved anlegget er selvsagt husene, 
som 1ned sine betydelige dimensjoner hører til de største som er gravd 
ut i Norge. Tilsammen dekker disse tre husene en netto gulvflate 
på ca. 450 kvadratmeter, derav faller ikke mindre enn ca. 250 kvadrat
meter på hovedhuset. Dette gir oss et visst sammenlikningsgrunnlag 
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med forholdene i dag, da en leilighet på 100 kvadratmeter skal være 
mer enn stor nok for en normal familie. 

Vi har sett at veggene har vært bygget av stein; anslagsvis er det gått 
med bortimot 200 kubikkmeter stein til det lengste huset, mens det minste 
bare har krevet ca. 100 kubikkmeter. Dette sier oss også en god del om 
dimensjonene, samtidig som den romslige plass så vel som det store 
arbeid som er lagt ned i husene forteller oss at mange mennesker må 
ha bodd og arbeidet sammen på denne gården. Vi kan se på for
holdene ved hovedhuset. Dette lange byggverk har bare hatt ett rom, 
som altså er 45 m langt. Det har huset folk og fe under samme tak. 
Den ene halvparten har uten tvil vært forbeholdt husdyrene. Her mangler 
nemlig både ildsteder og alminnelige oldfunn. Kuene må ha stått i to 
rekker, om lag som i et moderne fjøs, og midt langs gulvet har vært en bred 
hellelegning som danner midtgangen. Ut fra husets fjøsdel fører en bred 
og hellelagt døråpning mot sør og mot utmarka. Den andre delen av langd 
huset har vært beboelsesrommet. Her ligger ildstedene midt langs gulvet. 
En har tydelig nok hatt behov for mange bålplasser, her er således to 
store åregruer, et vanlig steinsatt ildsted og en rund oppbygd helleovn. 

I denne delen av huset ble gjort alle slags funn av istykkerslåtte 
bruksgjenstander, slik som krukkebrott, spinnehjul, ildslagningssteiner, 
bryner, fiskesøkk osv., ting som gir oss et noe sikrere daterings
grunnlag, samtidig som de forteller oss en god del om det kulturnivå 
disse bøndene har levd i. 

I langveggene både mot nord og mot sør har det vært dører med 
fine hellelegninger. Det ligger i sakens natur at alt innbo av tre o. l. 
er forsvunnet, men likevel kan vi på grunnlag av det som alt er nevnt 
danne oss et godt bilde av liv og levemåte på stedet- og så får en
hver bruke sin fantasi så godt han kan. Dessvene er ikke huset brent 
ned, for da ville funn utvalget vært rikere; stedet er uten tvil blitt 
forlatt i ro og mak, og man har tatt med seg til neste bosted alle de 
saker og ting man hadde interesse av å frakte med seg. 

De andre husene er av samme form og konstruksjon, vi hefter oss 
derfor ikke mer med dem, men går videre i våre forsøk på å mane 
fram liv fra døde ting. 
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Fig. 5. Den store steinlegningen, 30 m lang. 
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Som regel kommer vi ikke lenger i våre forsøk på å finne nøyere 

rede på sosial organisasjon og oppbygging av det gamle gårdssamfunn 

enn til i beste fall å skimte de grove konturer, der gårdens navn, 

oldfunn, gravhauger og ødegårder må danne det viktigste kildemateriale. 

Ikke minst er forholdet n1ellom gård og gravplass et problem som er 

av overmåte stor betydning å få klarlagt i denne sammenhengen. 

Imidlertid er dette et forhold som praktisk talt aldri er blitt undersøkt 

her hjemme. Også dette var et spørsmål som beskjeftiget oss tneget 

under utgravningene på Sostelid. Dessverre vil det her føre altfor langt 

å komme inn på de forskjellige sidene ved denne saken- vi får korte 

inn og holde oss til det foreliggende materiale - det fra Sostelid. 

Vi kan da med en gang fastslå at gården ikke har hatt noen samlet 

gravplass. De forskjellige gravhaugene er plasert tilsynelatende mer 

eller mindre tilfeldig på dyrket så vel son1 udyrket mark i gårdens 

nærmeste nærhet. Mens noen av haugene således var å finne like 

inne ved gårdens hus, er andre blitt plasert mer i utkanten av gårds

området, vestover på veien innetter mot heia. Mens et par av gravene 

er plasert slik at de har en åpen og vid utsikt over gården i nærheten 

og heiene rundt, med dalen nedenunder, er andre bygget på mer skjulte 

steder. Det synes således ikke å ha eksistert annet enn tilfeldighetens 

regel. Gravhaugene var alle sammen bygget av stein blandet med en 

del jord. En av gravene var dekket av en rektangulær røys, mens alle 

de andre var runde, med et tverrmål som kunne variere fra 8 till2 m. 

Stort sett var ordningen den at den døde var blitt brent på et likbål 

sammen med en del av sitt personlige utstyr. Over restene etter bålet 

var så haugen blitt bygget. Utstyret besto stort sett av til dels fine 

leirkar, vakkert formet og omhyggelig ornert (fig. 6, 7), rester etter 

smykker ble også funnet, slik som perler, spenner o. 1., fint dreide og 

polerte spinnehjul manglet heller ikke i en av gravene, der den døde 

dessuten hadde fått med både saks og synål. Gravfunnene gir oss det 

samme bilde som funnene fra husene- jevn, solid velstand, der moten 

helt har vært i takt med tiden så vel her hjemme som ute i nabo
landene. Videre kan de fortelle oss at stedet er blitt bebygd engang 

om lag år 400 etter Kr., og 150-200 år seinere er gården blitt forlatt. 
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Fig. 6. Spannformet lmr fra grav 5. 

Imidlertid er 9 graver ikke på noen måte nok for en så stor befolkning 
som det her har vært. Skulle alle døde i denne tiden stedet har vært 
bebodd fått sin gravhaug, måtte tallet vært det mangedobbelte; således 
er det helt tydelig at bare noen få, kanskje slektens hovedpersoner, 
er blitt beæret med et gravminne etter døden. 

Mens gravene både med hensyn til byggemåte og utstyr var av 
den vanlige typen vi kjenner så mange av fra denne tiden, gjelder 
dette ikke på noen måte den store og merkelige steinlegningen som 
ble gravd ut få meter nord for gårdens hovedhus. Denne hadde som 
alt nevnt en lengde på ca. 30 m, og bredden var ca. 10 m. Den var 
bygget meget regelmessig opp av større og mindre rullestein, noen 
var av størrelse på flere mannsløft. På to av langsidene og på den 
ene tverrsiden var den kantet med en kjede av større stein, og det 
hele var dekket av et tykt, fast jordlag. Det viste seg snart ved våre 
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Fig. 7. Leirkar fra grav 3. Ca. 112 st. 

nøyaktige gravninger at det hverken kunne dreie seg om grav eller 
hustuft. De eneste funn var et bryne av kvartsitt, to små bålplasser 
samt merkelig nok en ytterst vakker øks av flerfarget stein. Denne 
øksa er av en type som uten tvil hører hjemme i en bestemt stein
alderkultur som eksisterte i Norden mer enn 2500 år før bebyggelsen 
på Sostelid ble til. Dette funnet byr derfor på noen ganske interessante 
problemer. Bl. a. er økser av det slaget det her er tale om, ytterst 
sjeldne i Norge og kanskje nettopp i det distriktet vi her befinner 
oss i. Her er det ellers ytterst få spor etter steinalderfolk i det hele, 
og vi kjenner ikke noen tilsvarende funn hverken fra Aseral eller 
nabobygdene. Enda mer eiendommelig blir forholdet når vi nevner at 
det i en av gravrøysene som ligger bare få meter fra steinlegningen, 
ble gjort et annet funn av presis samme slags steinøkstype. Denne 
siste lå i likbålet sammen med det øvrige utstyr, hovedsakelig av 
folkevandringstidskeramikk. 

Jeg kan ikke gå videre i detaljer, selv om dette kunne være fristende 
nok, men bare slå fast at vi to steder innenfor gårdens grenser har gjort 
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funn av steinøkser som tilhører en helt annen tid og en ganske annen 
kultur - i et område som ligger langt fra ytterpunktene for den yngre 
steinalders busetning. Øksene er ikke kommet tilfeldig med, heller 
ikke kan de skrive seg fra en eldre busetning på stedet. Den eneste 
og mest naturlige måten å forklare disse funn på, blir derfor å se disse 
to øksene som magiske gjenstander. Jeg kan her minne om at stein
økser helt inn i nyere tid er blitt benyttet som vernemagiske gjen
stander som hadde kraft til å avverge lynild, ildebrand, sykdom osv., 
samtidig som de hadde evnen til å beskytte folk og fe og gård mot 
alle slags onde makter. Man har gjerne kalt øksene for tordenbløyger _: 
noe som klart nok kan fortelle oss litt om den tro som knyttet seg 
til dem. En kan derfor av og til finne steinøkser murt inn i veggen 
på et hus, eller gravd ned under golvet. Denne tordensteinstroen er 
kjent fra Norge så vel som fra de fleste andre land i verden. 

Den naturligste forklaringen på denne merkelige steinlegningen, 
som ikke på noen måte kan ha tjent til noe som helst praktisk formål 
- blir at den må være et sted som har tjent som gårdens private 
helligdom - et offer- og kultsted. Vi mangler nemlig ikke litterære 
opplysninger om at private gårdshelligdommer har eksistert og vært 
et alminnelig ledd i det enkelte gårdssamfunns oppbygning. 

Som nevnt var det rundt om husene, gravhaugene og steinlegningen 
og de øvrige fortidsminner tydelige spor etter dyrket mark. Til tross 
for at hele gården - ikke minst husenes dimensjoner - kunne tyde 
på at mange mennesker hadde levd sammen her, var det samlede 
åkerareal temmelig beskjedent etter vår moderne målestokk. Det dreier 
seg nemlig om 12-14 mål. Imidlertid er det ingen tvil om at februk, 
fangst og fiske har vært hovednæringene, og som et tilskudd til kjøtt, 
fisk og melkemat kan kornavlen likevel ha vært stor nok. Vi vet ellers 
at heigårder i seinere tider kunne brødfø seg selv med et kornareal 
som har vært mindre enn dette. 

Imidlertid byr disse små åkrene på iakttagelser av temmelig stor 
interesse. Således er det første gang vi med sikkerhet har påvist daterte 
åkrer fra forhistorisk tid i Norge- de store kraftige reinsbakker vi har å 

gjøre med her på Sostelid synes dessuten å kunne si oss at man ikke 
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bare har brukt åkerspade på denne tiden, men at arden har vært kjent 
og anvendt til og med i heitraktene. Jeg kan her skyte inn at jeg 
seinere har klart å påvise andre åkrer fra oldtiden i Norge, der arden 
har vært i sving. Dette forundrer forsåvidt ikke som vi ellers har 
gode nok beviser for at arden av samme type som ennå brukes hos 
oss, må ha vætt kjent alt lenge før Kristi fødsel. 

Snitt i åkerreiner og andre steder i Sostelidåkrene viste oss dess
uten en del om bruksmetodene. Her ble nemlig funnet store mengder 
kull spredt overalt, noe som må ha sin naturlige forklaring. Kull ble 
dessuten påvist i svake, men tydelige lag under husveggene, og under 
åkerrøysene, og ved undersøkelser av myra som var grodd opp, fant 

112 



vi også tydelige kullag. Disse forhold tilsammen fikk meg til å trekke 
den slutning at det her ved landnåmets begynnelse var blitt t-yddet opp 
i den gamle skogen ved hjelp av ilden - med andre ord at man hadde 
anvendt en slags form for det en kjenner under begrepet svirydning, 
som i eldre tider er blitt brukt i de fleste skogområder verden over. 
Samtidig kan nok også vedaske ha blitt anvendt som gjødsel på stedets 
åker og eng også seinere. 

Denne forklaring synes dessuten å få støtte ved de pollenanalyser som 
ble foretatt av den danske geolog Troels-Smith i myra som var vokset 
delvis inn over gårdens innmark Det viste seg nemlig at det i det 
eldre myrtorvskikt fantes tydelige kullag som måtte skrive seg fra en 
større skogbrann; - og under de heldige forhold som rådde på stedet, 
lyktes det å føre beviser for at dette kullaget var samtidig med den 
første bebyggelse på stedet. Det rike pollenmateriale som ble inn
samlet er dessverre ennå ikke blitt ferdig bearbeidet, men prøveanalyser 
viser at vekstlivet under kullaget er helt preget av furuskogen, mens 
vegetasjonen umiddelbart over dette skiktet viser et ganske annet og mer 
kulturpreget bilde. Skogrydningen og andre menneskeinngrep i naturen 
har satt tyde1ige spor etter [seg. Så vel arkeologiske som botaniske 
undersøkelser i Danmark som på Island og Grønland har gitt liknende 
resultater son1 her på Sostelid - et forhold som synes å vise at man 
i steinalderen så vel som i folkevandringstid og vikingetid og enda seinere 
har benyttet seg av de san1me rydningsmetoder over hele det nordiske 
området. 

Denne bruksmetode reiser imidlertid flere problemer enn man kunne 
være tilbøyelig til å anta. I det faktum at skogen er blitt brent ned 
og ødelagt for å skaffe rydning og gjødsel, skjuler seg muligens en av 
årsakene til at stedet etter en så pass kort tid er blitt forlatt. Det er 
nemlig forhold som kan tyde på at myra som nå er grodd inn over deler 
av åkeren og til dels det ene huset, knapt representerte noen truende 
faktor ved busetningens begynnelse. Men etter at skogen ble øde
lagt, først av brann og så av beitedyr, vind o. l. kan grunnvannet ha 
begynt å stige og sumpen gro med den følge at gården ble mer ut
satt for frostens skadevirkninger samtidig som åkeren lett ble vannsyk. 
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Drenering kjente man ikke, og til slutt hadde man ikke annet valg enn 
å flytte til neste skog der jorden fremdeles var jomfruelig. En kan i 
denne forbindelse streke under at vi fra Rogalands heitrakter har en 
hel rekke slike heigårder som er blitt forlatt i slutningen av folke
vandringstiden - anlegg som i dag ligger i forblåste og skogbare 
områder, men som opprinnelig har hatt en god del skogvekst. Under
søkelser av professor Fægri har da også her vist at det er landnåms
mennenes ødeleggelse av skogen som har vært en av de vesentligste 
årsaker til folkeflytningen. 

Det er bare noen ganske få problemer og iakttagelser i forbindelse 
med utgravningene på Sostelid vi her har kunnet komme inn på. Bl. a. 
kunne det vært av interesse med utgangspunkt i denne ødegården å 
drøfte mer inngående ervervsproblemene i sin alminnelighet i vår folke
vandringstid og søke å finne fram til de bærende linjer i gårdssamfunnet 
i denne tiden, for derved å kaste litt mer lys også over kulturforholdene 
i det hele. Det sanneste bilde vi kan gi av forholdene foreløpig kan 
imidlertid best uttrykkes ved et sitat fra Jo hann es Skar om det liv 
som ble levd i Setesdal på hans tid: 

"Livemaaten hadde dei av Buskap og Grøde, og so fiska dei der 
attaat og gjekk i Dyreskog - der var daa so flusande med Fisk og 
Dyr i Heidarne. Der var Jord som bar ... , men Aakrarne var smaa, 
og "Maten" troten paa Jamnen ... " 



HUNN I BORGE 
GRAVNINGSRESULTATER FRA SOMMEREN 1950 

M ed dette framlegges resultatene av de utgravninger som ble foretatt 
sommeren 1950 på det store fortidsminnefelt Hunn i Borge i 

Østfold. Det er ikke ment som noe annet enn rent foreløpige med
delelser, og de forskjellige gravningsledere har hver for seg gitt bidrag 
om de resultater deres tean1 har nådd fram til. 

Vi må ha lov å si at resultatet var vellykket, og dette var meget 
gledelig av flere grunner, ikke minst fordi vi hadde deltakere på 
gravningen fra mange forskjellige land. Vi vil takke alle sammen 
for hyggelige dager og for godt vennskap. Det har lenge vært et 
alminnelig ønske å få satt i gang mer moderne undersøkelser av 
et av våre større gravfelt. Det var flere grunner til at vi valgte nettopp 
Hunn som stedet for en slik bredere anlagt utgravning. I første rekke 
spilte selvsagt det forhold inn, at vi her hadde et større og vekslende 
kompleks med fortidsminner i et av våre fineste og rikeste funnområder 
fra eldre jernalder. Rent bortsett fra at Hunnfeltet ligger på et sted 
der landskapet dannet en naturlig og sluttet ramme, var beliggenheten 
også på en helt annen måte avgjørende for valget av stedet. Hunn 
ligger nemlig forholdsvis nær ved Fredrikstad, der distriktskommando 
Viken hadde stilt en brakke med utstyr gratis til vår rådighet, slik 
at innkvarteringen kunne fskje på beste måte i den idylliske gamle 
festningsbyen på østsiden av Glomma. Vi vil i den anledning få bringe 
vår beste takk til general Beichmann, oberst Hagle og kaptein Skauen. 

Grunnen til at gravningen kunne bli så pass omfattende var imid
lertid de mange bidrag vi fikk fra flere firmaer i Fredrikstad og omegn, 
og dessuten fra Fredrikstad by og Borge kommune, som også har 
vært oss behjelpelige med utlån av redskaper og utstyr av forskjellig 
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art. Vi vil her få lov å takke alle dem som har ytet oss bidrag. Det gjelder 
tnyndighetene i Fredrikstad og Borge, De-No-Fa, Fredrikstad Telefon Co., 
Borgar Margarinfabrik, Fredrikstad og Omegns Bank, Andr. H. Kiær 
& Co., AlS Hafslund, Norsk Teknisk Porselensfabrik A/S og Norsk 
Arkeologisk Selskap. Av de mange enkeltpersoner som har hjulpet 
oss med råd og dåd vil vi i første rekke bringe vår takk til kemner 
Heidel og kaptein Skauen. Uten deres store hjelpsomhet ville grav
ningen vanskelig ha kommet i stand. For øvrig vil vi dessuten få 
lov å takke ordfører Gundersen, direktør Blakstad, kontorsjef Nygård, 
rådmann Karlsen og skoleinspektør U rdal. 

Gravningene vil etter alt å dømme bli fortsatt også sommeren 1951. 

Vi håper at hellet vil bringe oss like bra funn som siste år. 

Erling :Johansen) Anders Hagen. 

STEINRINGEN PA HUNN 

Blant Hunnfeltets mange fortidsminner finner vi en gruppe på 13 

stykker som i den arkeologiske språkbruk ofte går under det fantasiløse 
navn av "steinsetninger". Men her tar også fantasiløsheten slutt; for få 
fortidsminner har gitt fagmannen mer hodebry og satt hans og menig
manns fantasi mer i sving enn nettopp disse merkelige monumentene. 

La meg først gi en generell karakteristikk av dem: med få unn
tak er det flate plasser, alltid omsatt med stein, enten middels 
store rullestein lagt tett i tett langs kanten, eller store kampestein 
eller steinblokker plasert med lik avstand og i noen tilfelle kombinert 
med en rad av småstein i mellomrommene tnellom de store. Ikke sjelden 
finner vi en stor stein plasert midt i - i meget sjeldne tilfelle to. 

Det kan også enkelte ganger forekomme at en haug eller røys er 
lagt midt i; et nærliggende eksempel er "Ringhaug" på Hunn. 

Monutnentets fonn byr også på variasjoner. Vanligst er sirkelrunde 
steinsetninger med store steiner med lik avstand mellom hver, de som 
i svensk arkeologisk litteratur går under navn av "domarringer". Den 
folkelige betegnelsen i Norge er tilsvarende: tingplasser, tingkretser. 
Steinenes antall er vanligvis 7, 9 eller 13. Ovale eller skipsformede 
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steinsetninger er mer sjeldne, iallfall her i landet. Av nærmere 400 
østnorske steinsetninger kjenner jeg ennå bare 17 av denne typen. 

Kva dra tiske eller rektangulære plasser kjenner vi også til over hele 
Østlandet, og likeledes trekanter, selv om disse ikke er så vanlige. 
Også disse byr på variasjoner, idet de enten har helt rette sider 
med en stor stein i hvert hjørne med eller uten mindre stein mellom 
for å markere kanten, eller de har innsvungne sider, så de får nærmest 
stjerneforn1, og kan da også mangle de store hjørnesteinene. På Øst
og Sørlandet går disse ofte under navn av ,,kross" (1), f. eks. den på 
Fuglestveit, Hohne, Vest-Agder (2), mens de i det nordenfjelske, 
i hvert fall på Schønings tid, kaltes "hatter" (3), sikkert på grunn av 
sin likhet med de tresnutede hattene som dengang var på mote. 

En skulle tro at sagn og overtro ville knytte seg til steinsetningene; 
men her på Østlandet har jeg bare funnet noe slikt i ett tilfelle, nemlig 
ved en rund steinsetning bestående av 8 kantsteiner og l stein i midten 
fra Vestre Bilden, Brannbu, Oppland (4), der Nicolaysen forteller at gårds
veien engang gikk gjennom ringen, "tnen det gik i den tid altid uheldigt 
med kreaturene," og det var "altid saa uroligt paa gaarden." Veien ble så 
lagt utenom, og siden ble man ikke plaget mer. Men så "i 1867 kastede 
to av gaardens unggutter midtstenen overende og grov der en Thorsdags
nat, uden at flnde noget, men da de gik hjemover til gaarden, blev den 
ene af dem, som den anden fortalte mig, "taget i ørene af noget, saa 
han stupte." De reiste derfor siden stenen op igjen paa dens plads." 

Steinsetninger i forskjellige variasjoner finnes utbredt over hele Skan
dinavia, med hovedvekten på Sverige og Norge, Randstatene (kun skips
formede) og Nord-Tyskland. Hvorvidt en kan sette disse i forbindelse med 
liknende fortidsminner i Bretagne, England og Skottland, hvorav det mest 
kjente er Stonehenge, må stå som et åpent spørsmål- i hvert fall foreløpig. 

Steinsetningene har vært gjenstand for arkeologiske undersøkelser 
her i landet, særlig i forrige århundre, fra slutten av 60-årene og utover, 
særlig ved antikvar N. Nicolaysen, som i årenes løp undersøkte ikke 
så få av dem. Siden har det vært smått med systematiske under
søkelser, og først i årene etter den annen verdenskrig har fagfolkene 
tatt fatt med fornyet glød. 
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Fig. l. Steinsetningen fra NØ utgravd. 

l Sverige er det i de senere år særlig K. E. Sahlstrom som har 
viet steinsetningene, nærmere bestmnt dommerringene, interesse og 
utført et viktig arbeid (5). Men også T. J. Arne (6), Sune Lindquist (7), 

Gustaf Holmgren (8) og Oscar Almgren (9) har beskjeftiget seg med 
dem. Det er forresten Sahlstroms fortjeneste i hans siste arbeid i 
Fornvannen 1942, at de nordtyske steinsetningene er blitt trukket inn 
som sammenlikningsmateriale. Finnlands dommerringer har også vært 
gjenstand for undersøkelser, av blant andre Tallgren og Nils Cleve (10). 

Når det gjelder utbredelsen her i landet har jeg foreløpig full over
sikt bare over Øst- og Sørlandet. Her ligger hovedtyngden på Østfold 
(av ca. 400, 1/4 del) og Vestfold (53), i Akershus, Buskerud og Telemark 
er steinsetninger temn1elig sjeldne, mens de opptrer med større hyppighet 
i Hedmark, Oppland, Aust- og Vest-Agder. I Rogaland ligger de enda 
tettere enn i Østfold; på det egentlige Vestland hører de til sjelden
hetene, Trøndelagsfylkene er svakt representert, og i Nord-Norge finnes 
de omtrent ikke. 

Nokså hyppig treffer en flere steinsetninger sammen i en g·ruppe. 
Den største samlingen av slike her i landet er på Gunnarstorp, 
Skjeberg, Østfold, hvor hele 20 stykker ligger samlet på en gård. 

Her på Hunn ligger, som før nevnt, hele 13 stykker, 7 av dem 
spredt utover skogen n1ellom hovedgravfeltet, og en gruppe på 6 som 
ligger tett sammen, hvorav den ene ble utgravd. Denne gruppen på 
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6 ligger et kvarter a 20 minutters gange fra hovedgravfeltet, i en lys
ning i den tette skogen på østsiden av skogstien og ca. 300 m NØ 
fra og ovenfor "Ringhaug". De er alle sammen runde og hører til 
gruppen hvor steinene står i noen avstand fra hverandre. 13-tallet går 
stadig igjen, men det er også et par med 10 og 12 steiner i hver. 
Steinene i disse ringene er gjennomgående svære blokker, og høyden 
varierer mellom 112 og 2 m, mens normalhøyden ligger på omkring 
meteren. 

Ringen som ble utgravd, hører til en av de største, både med hensyn 
til størrelse og steinenes dimensjoner. Her som i de andre ringene 
hadde de fleste av steinene falt over ende helt eller delvis, kun 3, 7, 
10, 12, 13 sto oppreist. (Se fig. 1 og 2.) Det var forresten ikke så 
merkelig at de svære 1 1/2 tonns kolossene var brakt ut av lage; for 
ved utgravningen viste de seg å være forbausende dårlig fundamentert. 
Det kunne vel dreie seg om en 20-30 cm av steinen som var gravd 
ned i auren, og ved tidligere undersøkte steinsetninger pleier omtrent 
like meget å befinne seg under overflaten som over. 

Alle ringene er konstruert med stor nøyaktighet. Den som skal 
behandles nærmere her, har en ytre diameter på 10 m, og avstanden 
mellom steinene var temntelig konstant, 1,30-1,40 m. Når det gjelder 
formen av steinene var stein 12 og 13 (se planen og oversiktsbilde 
av ringen) så like at en kunne være fristet til å tolke dem som markering 
av en slags inngang. 

Det virkelig enestående som selve utgravningen imidlertid brakte 
for dagen, var en 1 1/2 m bred pakning av større rullestein og helle
liknende steiner (de siste skravert på planen) mellom, på inn- og utsiden 
av de store, reiste steinene. Før utgravningen lå den helt skjult av 
torven, kun en og annen mindre stein raget fram hist og her. Som 
det fremgår av planen var denne steinpakningen til dels temmelig 
sterkt forstyrret og kunne undertiden mangle helt. I sektor Il (sektor I 
ble ikke utgravd) besto den på utsiden av en fin, tettlagt hellerekke, 
ellers var det mest rullestein. Enn videre ble det ved forlengelse av 
den ene sjakten mot sørøst også konstatert at nabosteinringen, som 
ligger ca. 1 m fra, hadde en aldeles liknende og like bred pakning. 
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Steinpakningen var kun dekket av et tynt - ca. 10 cm tykt - torv

og muldjordlag, og viste seg å bestå av et enkelt lag, lagt direkte oppå 

auren. I området innenfor ringen var de øvre jordlagenes dybde like 

liten; auren kom direkte under. Den besto av rød sand, blandet med 

større og mindre rullestein, noe som er karakteristisk for jordsmonnet 

rundt om også, og det er tydelig gammel morenebunn. 

Dessverre, som så ofte ellers ved slike anlegg ble intet daterende 

funnet. Bare kull fantes spredt eller i mindre konsentrasjoner mellom 

steinene eller på den indre flaten, alle steder direkte på auren. Ca. 20 cm 
ned i auren ble det også funnet en 3 cm lang og 1112 cm bred helt ube

arbeidd flekke av melkehvit flint. Men da flint finnes i naturlig forekomst 

Østfold, er det neppe sannsynlig at den har noe med anlegget å gjøre. 

Det er da ikke minst daterings problemet som har opptatt arkeologene 

i forbindelse med steinsetningene. Av de ca. 40 undersøkte øst- og 

sørnorske steinsetningene av ulik karakter er det noe over halvparten 

som har ytet noenlunde daterbare funn. 

Hva er det så vi finner i disse gåtefulle minnesmerkene når vi har 

hellet med oss? Både svenske og norske funn fra de ulike gruppene 

tyder på gravfunn, uten unntak branngraver, når en ser bort fra 

enkelte steinsetninger med haug i midten. 

Gravgodset er, som ventelig ved branngraver, enkelt nok: foruten 

kull og brente bein, leirkarskår, i enkelte tilfelle små jernstykker, 

gjerne rester av en kniv, en beltestein, et par bryner, en enkel belte

spenne, en liten pinsett, stykket av en bronsespenne. Funnet ligger som 

oftest midt i, direkte på auren, med høyst en 20-30 cm's jordlag 

over. Noen ganger er sakene spredt utover blant kullet og de brente 

bein, så igjen kan de brente bein være lagt oppi leirkaret, som så er 

gravd et stykke ned i auren. 
Sakene en finner er ikke akkurat det beste dateringsmateriale en 

kunne ønske seg; men i de tilfelle en har funnet ornerte leirkarskår, 

beltespenne og bronsespenner, gir det noen holdepunkter for dateringen. 

Etter Arnes undersøkelser av dommerringer i Sverige ser de nær

mest ut til der å høre til folkevandringstiden. Men her i landet bar 

vi disse helt sikkert dokumentert i romertiden, idet funn av typiske 
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romertidsfibulaer bekrefter det (11). Kanskje begynner de alt i kelter
tiden; for Shetelig (12) omtaler et funn fra Ommundrød, Tjølling, 
Vestfold (13) av et grovt, situlaformet leirkar og trekarkitt som keltertid. 
Dette er imidlertid noe usikkert, idet disse grove leirkarene har en lang 
levetid utover keltertiden. Sikkert fortsetter dommerringene i folke
vandringstiden og ned i merovin~ertiden; et funn fra Nordre Hval, 
Gran, Oppland tyder på dette. Her ble det foruten to bryner også 
funnet en beltespenne av jern (14), som ifølge Gjessing hører til 
"siste halvpart av 500-årene eller senest til tiden omkring 600" (15). 

Med bare 10°/o undersøkt av de øst- og sørnorske steinsetningene 
kan en ikke trekke slutninger med hensyn til kronologi innenfor de 
forskjellige steinsetningstypene. En kan bare si at de helst tilhører 
eldre jernalder: kanskje begynner i keltertid, vesentlig hører til romertid 
og folkevandringstid og går ned i merovingertid, og med hensyn til de 
firkantede også vikingetid. 

I Sverige, Danmark og Tyskland er man delvis kommet til noe 
andre resultater, idet de skipsformede steinsetningene (de finnes visst
nok ikke i Tyskland) har ytet funn fra bronsealderen, dessuten fra 
vikingetiden (16); dommerringtypen i Tyskland begynner i keltertid og 
fortsetter i romertid (17), mens trekantene, nærmere bestemt "hattene" 
(vesentlig utbredt i Sverige, Norge og Danmark), synes helst å være fra 
vikingetid, i hvert fall i Sverige (18). Hertil er å bemerke at de skips
formede (ovale) steinsetningene er meget sjeldne her i landet. Den 
eneste undersøkte hos oss er den på Elgesem, Sandar, Vestfold, son1 
gav funn av kull og et lite jernstykke; den ser da ut til å være fra jern
alder. Da jeg besøkte stedet i sommer, slo det meg at de to ende
steinene for stevnene kunne minne om de dobbelte stevnene på båten 
fra Hjortespring, Als i Danmark, som tilhører keltertiden, og de utallige. 
båtfremstillingene fra bronsealderens helleristninger i vårt eget land. 

Våre trekantede steinsetninger har stort sett vært funn tomme; men 
en av dem fra Nordre Besseberg, Øvre Eiker, Buskerud har gitt funn 
som sikkert er fra eldre jernalder (19). 

Hvorledes opptrer steinsetningene? Så å si uten unntak i nær
heten av gravhauger, gjerne i større eller mindre gravfelt. Derfor må 
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en se dem, ikke som et isolert fenomen, men i sammenheng med grav

haugene. Dette har etter min mening betydning når en skal prøve å 

finne ut til hvilket formål de har vært konstruert; og det er det 
problemet fremfor alt som arkeologene har forsøkt å løse, og ennå ikke 

riktig løst, til tross for de mange teoriene som er fremsatt. 
Som alt nevnt er den folkelige forklaringen på de runde stein

setningene den, at det er tingplasser, hvor dommerne satt på hver sin 

stein når tinget var satt. Liknende forklaringer kan en også støte på 

på folkemunne når det gjelder de trekantede og de skipsformede. 

Svenske forskere, særlig Sune Lindquist og Gustaf Holmgren, 

poengterer da også det juridiske forn1ål, og Holmgren anfører i sin 

artikkel i Rig 1929 et rikt litterært materiale fra sagaen og de gamle 

svenske landskapslovene for å underbygge sin teori. 

T. J. Arne påpeker i en artikkel i Fornvannen for 1938 at de under

søkte dommerringene har ytet gravfunn, og følgelig må bruken som 

tingplasser være av sekundær karakter. Alt Nicolaysen, smn jo har 

undersøkt en del her i landet, understreker også at det må dreie seg 
om gravmonumenter - i hvert fall primært. 

Endelig trekker Alm gren i sin bok: Sveriges fasta fornlamningar från 
hednatiden, inn enda et moment: at det kan være kultplasser. Sah]strom 

er også inne på tanken at de kan ha tjent et kultisk formål, men han 

understreker graven som det primære. Tyske forskere heller temmelig 

udelt til den siste teorien. Når det gjelder de skipsformede, synes 

meningene å være udelte, idet de tolkes som gravanlegg, og vi har 
jo haugleggingen i båt som en nærliggende parallell. 

Med hensyn til trekantene og dommerringene blir forholdene mer 

kompliserte. Den populære overleveringen trosser - tilsynelatende -

det arkeologiske materiale; også forskerne står delte. Etter min mening 

må en først og fremst holde fast ved de arkeologiske opplysningene, 
og anse disse anleggene i hvert fall primært som graver. Et fingerpek 

her mener jeg er selve steinsetningenes beliggenhet: de ligger som oftest 

spredt - uten plan - mellom gravhaugene, og i noen tilfelle, riktig

nok svært få, er det en gravhaug eller røys i midten. "Ringhaug" 

på Hunn er alt nevnt, og jeg kjenner i alt 8 tilsvarende tilfelle fra 
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Øst- og Sør-Norge, hvorav de 6 er fra Østfold. At steinsetningene i 

mange tilfelle er funn tomme, skulle ikke skape vansker; en har jo 

mengdevis av tilfelle hvor gravhaugene mangler arkeologisk daterbart 

materiale. Disse kjensgjerningene skulle være overbevisende nok til 

å få ens vitenskapelige samvittighet til å falle til ro; men en sitter 

likevel igjen med en følelse av at disse nøyaktig konstruerte og ofte 

--som her på Hunn- imponerende anlegg n1å være noe mer. 

La oss se på de viktigste argumentene for tingplassteorien. Bortsett 

fra den populære overlevering peker forkjemperne på litterære belegg. 

I sin artikkel i Rig 1929 kjører Holmgren opp et kraftig skyts, som til

synelatende slår alle innvendinger i bakken. Han tar sitt utgangspunkt 

i uttrykket "a thing oc a ring" fra de gamle svenske landskapslovene, og 

viser så ved eksempler fra sagaene bl. a. hvorledes tinget var innrettet. 

Likevel greier han ikke å anføre et eneste eksempel på at tingplassen var 

avgrenset av stein. Sagaene forteller bare om hasselkvister forbundet 

ved snorer som markering av tingplassen - og holmgangsplassen (20). 
Dessuten er det ikke uvanlig å finne flere steinsetninger sammen, 

og da synes jeg det er vanskelig å opprettholde tingplassteorien. 

I tillegg hertil kommer at en innenfor et prestegjeld, altså et forholdsvis 

lite område, finner så mang~ at det er usannsynlig at alle skulle være 
dommerringer eller tingplasser. Bare i Skjeberg er det således nærmere 

70 stykker. Den juridiske bruken av steinsetningene som det primære 

er da lite sannsynlig; n1en det forhindrer ikke at enkelte av dem, særlig 
de større, sekundært er brukt som ting- og domsplasser. Kultplass

teorien har da mer for seg. For det første ligger de, som før nevnt, 

i gravfelter. En del røyser finnes i nærheten av dem på Hunn. Det 

er helst i forbindelse med ane- og dødskulten en må se disse minnes

merkene. Det triste er at våre litterære kilder gir oss så få og tve

tydige opplysninger om hvorledes dødskulten og begravelsesskikkene, 

ja gudsdyrkelsen i det hele tatt, har foregått, og når en kommer tilbake 
til århundrene omkring Kristi fødsel, blir overleveringene mer tvilsomme 

som kilder, da det er helst forholdene i vikingetiden vi har belagt. 
En av de viktigste grunnene til at en vet så lite om ane- og døds

kulten, er at det var noe som strengt angikk de enkelte familiene, og 
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de slapp ikke utenforstående inn på livet under festene. Slik gikk det 
da også Sigvat skald som var på sendeferd i Vastergotland og kom 
midt opp i svearnes blotfestligheter (21). Vi har spredte opplysninger 
fra sagaene om at man har dyrket de døde på gravhaugene, og da 
kan jo også liknende seremonier ha foregått innenfor steinsetningene 
som også inneslutter graver. I det engere samfunn, i familiens og 

enkeltmenneskets liv spilte anene en langt større rolle enn gudene, 

som vi har lært å kjenne gjennom asatroen. Forfedrene vernet ætten, 
gård og grunn, åker og avling. 

Jeg vil også trekke inn som sammenlikning et eksempel fra våre 
dagers India, hvor de nettopp bygger steinringer av liknende karakter 

som våre, til seremonier i forbindelse med dødskultus og særlig store 
festligheter. Juridiske formål synes de ikke å ha tjent. 

Det er imidlertid nok et trekk ved steinsetningene, da i første rekke 
dommerringtypen, som hittil ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til, nemlig 
steinenes antall. Det varierer 1nellom fem og noen og tredve stein 
(ved en av de største skipsformede). Men mest vanlig finner vi 7, 9 

og 13 stein (tallene er for 9: 37, og for 7 og 13 : 21 hver), og alle disse 
tallene er magiske tall, hvorav 7 og 9 stadig går igjen i bønne- og 
besvergelsesformularer i senere tiders folketro, og i de klassiske land 

spilte magiske tall en stor rolle i religiøs og magisk ritual (22). Også 
magiske tegn fantes, som f. eks. trekanten, og Eitrem nevner et eks
empel fra nordisk område, nemlig fra Osebergfunnet. Trekanten mentes 
å ha stor apotropeisk (avvergende) makt. 

Det er farlig på grunnlag av vårt spinkle materiale på dette område 
å trekke konkrete slutninger, men vi må ha lov til å gå ut fra at også 
tall- og symbolmagien har spilt sin rolle hos oss, og at den nok har 

hatt en viss betydning ved anlegget av steinsetningene. 
Nettopp i troslivet og rettslivet - retten og tinget var ansett 

som hellig og fredlyst - tegner grensene seg ved nøyere gransking 
så lite skarpe at det er vanskelig og uriktig å systematisere for meget. 
For en må huske at disse minnesmerkene er skapt av mennesker 
som i sitt forhold til det hellige var like uklare, inkonsekvente og 

usystematiske som menneskene i dag. 
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Elizabeth Skjelsvik. 

RING HAUG 

Nokså isolert fra de øvrige haugene, inne på en flat, skogbe
vokst mo ca. 300 m øst for gravfeltet, like nord for landeveien ved 
Skjiviken Landhandleri, ligger en liten gruppe fortidsminner av stor 
interesse. Det er to hauger og en steinring. Denne steinringen, 
som var dannet av store, runde kampestein, hadde en ganske stor 
diameter, og kunne på et sted sees å ha en rekke av mindre stein 
mellom de store. Sør for denne steinring, nærmest veien, ligger den 
ene haugen, ganske stor og en del ødelagt, men nå restaurert. Den 
andre haugen, som var mindre, lå nord for steinringen, og hadde rundt 
seg en lignende ring av store stein (se fig. 3 og 4). Denne haugen, som 
fikk navnet "Ringhaug", valgte en å undersøke nærmere. Resultatet 
av denne undersøkelse var, som en skal se, hva funn angår temmelig 
ordinært, ja rett ut sagt tarvelig, men selve anlegget viste seg å 
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Fig. 3. Plan og snitt av "Ringhaug". 

være meget sjeldent, og reiste nye spørsmål i forbindelse med gåten 
om steinringene. 

Det vil derfor falle naturlig først å gi en oversikt over selve anlegget. 
Ytterst lå den store steinringen. Denne besto av 11 store, rundaktige 
kampestein, som med en innbyrdes avstand av omtrent 4 m dannet 
en stor, vid sirkel med en diameter av omtrent 18-19 m. I mellom
rommet mellom de store steinene ligger en rad små, runde stein, slik 
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at sirkelen blir helt lukket. Omtrent midt i denne steinkrets ligger 
så haugen, som er omtrent sirkelrund med en diameter av omtrent 
8,5-9 m. Høyden er ca. 0,8 m over bakken. Rundt haugen ligger 
en fotkjede av mindre stein, meget fint og regeln1essig lagt, ja noen 
av steinene gir inntrykk av å være litt tilhugget. 

Utgravningen brakte som før nevnt ikke noen særlige funn fram, 
derimot ble det iakttatt andre ting av interesse. Haugen ble gravet ut 
ved hjelp av 3 sjakter, hver 2 m brede. Sjaktene ble ført inn fra 
nord, øst og vest, og ble lagt forskutt i forhold til hverandre. 2 av 
sjaktene ble også ført ut til den ytre steinring, og det var således en 
oppdaget at det i mellomrommet mellom de store stein var lagt en 
rekke små stein. Denne rekken ble så gravd fram samtidig med at 
en undersøkte fotkjeden. Haugen selv viste seg å være bygget av 
sand og stein, en del store, men tnest små stein. Mange av disse 
små steinene var svært sprø og løse, minnet meget om kokstein, ja 
noen kunne også sees å ha vært i varmen. I dette sand- og steinlaget, 
som på midten hadde en tykkelse av opptil 112 m, ble det funnet noen 
få stykker flint (funn nr. 6), en del leirklining (funn nr. 5), og to 
overliggere til gruttekvern (funn nr. l og 2). Under denne steinpak
ning lå et lag av mørk jord og sand, blandet med kull og litt småstein. 
Dette kulturlaget, som det ble kalt, var altså ikke noe distinkt brann
eller kull-lag. I dette skiktet, som bredte seg over nesten hele haugen 
og hadde en tykkelse av 10-15 cm, enkelte steder opptil 20 cm, 
ble mesteparten av funnene gjort. Kulturlaget hvilte over nesten 
hele haugen direkte oppå sandauren, bare i østre sjakt var det et 
tynt lag kullblandet sand under kulturlaget. Dette skikket med kull
blandet sand inneholdt også en del funn. På to steder i haugen ble 
det oppdaget en såkalt "grop". Det var store groper, omtrent l m i 
diameter, og ikke fullt 1/2 m dype. Den ene lå i nordre sjakt, nær 
fotkjeden, mens den andre lå i det sørøstre hjørne av det utgravde 
felt i sentrum av haugen. Grop l (i nordre sjakt) var delvis fylt med 
flate stein og kull og inneholdt en del funn, mens grop 2 var så å si funn
tom. Også denne grop var fylt med kull. Nede i denne grop lå de 
to dyretennene (funn nr. 8). Begge gropene var i bunnen foret med leire. 
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Fig. 4. Fotografi av "Ringhaug" under utgravning. 

Under utgravningen av steinpakningen over kulturlaget så det ut 
til at det var enda en steinring inne i haugens sentrum. Her var nemlig 
en del stein som sto delvis oppreist og dannet en uregelmessig sirkel 
med en indre diameter av 2,5-3 m. Denne stein-sirkel ble også tegnet 
og kan sees på planen, flg. 3, men etter at kulturlaget var utgravd og 
en fikk klarhet i haugens bygning, er det sannsynlig at denne steinring 
er ganske tilfeldig. 

De funne oldsaker ble, som før nevnt, funnet for største delen 
spredt utover hele kulturlaget, uten noen orden. Det som ble funnet 
var ganske tarvelige saker, og ikke meget å bygge på. Her skal gis en 
liste over funnene. 

Nr. 1. Mellomstor, rundaktig stein med slitespor på to sider, sann
synligvis kvernstein, brukt som overligger i skrubbekvern. 

9 - Viking 1951. 129 



Nr. 2. ,Rundaktig stein av samme størrelse som foregående, med en 
jevn slitefl_ate, sannsynligvis også ovedigger til skrubbekvern. 

Nr. 3. Halvdelen av en flat, rundaktig stein med hull i midten, 
dannet av skifrig, litt glimmerholdig bergarL 

Nr. 4. 120 leirkarskår av forskjellige kar. 
a) 20 skår av et grovt, tykt kar med rødaktig gods og meget ru ytter

side. 4 randskår. 
b) 18 skår av et kar med tykt, rødaktig gods med helt slett ytterside. 

3 rand skår, som viser en ganske kraftig profil. 
c) 25 skår av et kar med ganske tykt, rødaktig gods, og ru overflate. 

Ingen randskår. 
d) 10 skår av et kar med tynne vegger, og et rødaktig, litt ujevnt 

gods. Ingen randskår. 
e) o skår av et kar med ganske tykt, rødaktig, helt slett gods. Ingen 

randskår. 
f) 2 skår fra forskjellige kar, tned ornering. Det ene har ·en enkel 

strek, det annet små punkter eller fordypninger. 
g) 47 små og uidentifiserte skår, til dels fra forskjellige kar, deriblant 

4 randskår. 
Nr. 5. En god del større eller mindre stykker av brent leirklining, 

til dels med greinavtrykk. 
Nr. o. 5 små flintstykker, ingen med retusj. 
Nr. 7. 17 små stykker av brente bein. 
Nr. 8. 2 tenner av storfe (bos taurus dom. L.). 
Nr. 9. Forskjellige kullprøver. 
Som en ser av funnlisten er det ikke meget å bygge på for en 

datering. Det er imidlertid en mulighet for at karet funn nr. 4 b kan
skje kan ha vært et situlaformet leirkar, som f. eks. Rygh: Norske 
Oldsager fig. 354. Det er da sannsynlig at også skårene fra funn 4 c 
tilhører samme karet, som da har hatt en ru og ujevn nederdel, mens 
randen og de øverste partiene har hatt en mer jevn overflate. Disse kar 
har imidlertid en meget lang levetid, fra århundret før Kristus og helt opp 
til omkring 400, antakelig helt til o. årh. 1 Nå er det likevel visse ting 
som skulle tyde på at skårene fra Ringhaug, hvis de har tilhørt et 
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slikt kar, muligens heller hører hjemme i en tidlig enn en sen tid, bl. a. 
den sterke profilering på randskårene, og de andre skårenes grove form 
og ru overflate. Noe nærmere tror jeg ikke en kan komme når det 
gjelder Ringhaugs datering. 

Det som interesserer mest i forbindelse med denne haug, er den 
store steinringen rundt foten. Slike hauger med steinring er ikke helt 
ukjente, men hører dog til sjeldenhetene. Etter min mening bør Ring
haugs steinkrets ikke direkte sammenliknes med de gotlandske graver 
med vid steinring rundt.2 Disse skal vel helst forståes som dobbelte 
fotkjeder, og er derfor dannet av ganske små stein. Den store stein
ring rundt Ringhaug likner 1ner på steinkretsene, "tingplasser" som 
de kalles i Norge. Og det er i denne forbindelse at Ringhaug kan få 
en betydning, i tilknytning til det nye syn på slike "tingplasser" som 
bl. a. T. J. Arne har gjort seg til talsmann for.3 

Først bør en imidlertid forsøke å bringe klarhet i et par forhold, 
særlig spørsmålet om Ringhaug i det hele tatt kan sies å være et grav
anlegg. Dette er nemlig ikke sikkert. Det ble jo ikke funnet noe direkte 
brannlag, det kullblandete skiktet hvor mesteparten av oldsakene ble 
funnet, og som i det foregående er kalt kulturlaget, var som før nevnt 
ikke av en slik konsistens at det kunne oppfattes som et brannlag, 
men hadde større likhet nted det kulturlag en finner i hustufter. Selve 
funnforholdene, med den sterke spredning av oldsakene, og ikke minst 
de mengder av leirkarskår fra forskjellige kar som ikke tilnærmelses
vis kunne settes sammen til hele stykker, vitner om en slik tilfeldighet 
at hele anlegget ikke får noe preg av en begravelse. Videre må det 
jo sies å være lite med bare 17 stykker brente bein i en brann
begravelse. Slike brente bein er jo nokså holdbare, og konserverings
forholdene i haugen var ganske gode; det forteller de to dyretennene 
som ble funnet. Hele beinmaterialet er oversendt til Zoologisk Museum, 
Bergens Universitet, hvor konservator Haakon Olsen har vært så 
elskverdig å se igjennom materialet. Tennene viste seg å være kinn
tenner fra storfe (bos taurus dom. L.), men de brente beinbitene var 
dessverre ubestemmelige. Når en trekker inn i bildet de to "kullgropene" 
som ble funnet, blir ikke forholdene mindre kompliserte. På den annen 
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side bør en huske på den skjødesløshet som brannflakgravene ofte 
har preg av. Konklusjonen blir at en ikke med bestemthet kan av
gjøre om det er en grav. En annen ting som det kan være nødvendig 
å gå litt nærmere inn på, er spørsmålet mn en kan oppfatte anlegget 
som en helhet, eller om haugen og steinkretsen ikke er samtidige. Til 
tross for at haugens og steinkretsens sentrum ikke faller helt sammen, 
er det likevel intet som synes å tale for at de ikke skulle være bygget 
på samme tid. 

Det er tidligere nevnt at hauger av Ringhaugs type ikke er helt 
ukjent. Fra Norge kjenner en, ved en gjennomgåelse av eldre og yngre 
innberetninger og skriv, i alt 7 andre tilfelle. Det bør imidlertid under
strekes at mange av innberetningene ofte er mangelfulle, så det kan 
være vanskelig å forstå hva som er ment. Av denne grunn gir listen 
seg ikke ut for å være komplett. 

1) "Leik-vold" under Store Tune, Tune s. og pgd.) Østfold. 
Av Loranges innberetning: 4 

"i en Pragthaug paa Morænens høieste Top med Udsigt til Vand 
paa to Sider, -. Denne Haug var rund, dannet af temmelig store 
Kampesten, og omgiven ved Foden af 9 opreiste Stene." 

2) Lundvold under Store Tune) Tune s. og pgd.) Østfold. 
"Like nordvest for huset ligger en trekantet stensetning med en lav 

haug i midten". 5 

3) Grålum) Tune s. og pgd.) Østfold. 
,,Blandt haugene i den østlige del finnes en stenring) bestående av 

9 reiste sten. I midten ligger 6 sten hvorav den ene mulig har stått 
opreist, de andre synes å ha dannet et kammer hvori det nu er gravet." 6 

Av Anathon Bjørns innberetning: 7 

"I midten saaes litt av et slags kammer av kuppelsten." 
1-) Lundheim under Stene Vestre, Onsøy s. og pgd.) Østfold. 
"Ca. 350 m syd for 1, en stensetning av 9 litt i uorden stående 

stener med en lav forhøining i midten bestående av kampesten og 
jord. Diameter 6 m."8 

5) Gui, Tanum s.) Brunlanes pgd., Vestfold. 
Av O. Ryghs fortegnelse over innkomne oldsaker: 9 
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"Graven var en rund "brolagt Plads", 24 Alen i Tvermaal, hvis 
største Høide over det omliggende Jords mon ikke var fuldt 1 Alen. 
Hele Fladen var tæt belagt med store Rullestene; langs Y der kanten 
var der en Rad fladt liggende, store og lange Heller. Omkring Graven 
stod i indbyrdes lige Afstande 5 Bautastene, hvoraf den ene var om
falden." 

o) Bringsværmoen) E:fære s. og pg·d.) Aust-Agder. 
Av Nicolaysens innberetning: to 

"Rund haug, tæt nordenfor den gamle Feviksvej, næsten flad og i 
midten med en fordybning af 6 fods tvermaal efter en tidligere grav
ning, 54 fod i tvermaal, 3112 fod dyb, omsat med 9 omtrent 2 fod høje 
kuppelstene; for det meste bestaaende af sten. -" 

7) Kleppland) Søgne s. og· pg·d.) Vest-Agder. 
Ifølge et brev fra hr. Peter Lunde av 8/2 19211 1 finnes det der en 

rund steinring, bestående av 11 stein, med en røys i midten. Av den 
vedlagte skisse synes haugen å ha et tverrmål på omtrent 8-9 m, 
mens steinringens diameter er ca. 15-16 m. 

Av disse paralleller til Ringhaug er det tre stykker som har gitt funn. 
I haugen fra Leikvold u. Store Tune, nr. 1, ble det oppå et brannlag 
1ued kull og brente bein funnet to bronsefibulaer (C 15660-61) av 
Almgrens Type Il, 3,12 som tid1igere har vært behandlet av Bjørn 
Hougen. 13 Disse fibulaer bør vel helst dateres til 2. årh. e. Kr. Den store, 
lave haugen fra Gui i Brunlanes, nr. 5, har også gitt et pent funn 
bestående av et leirkar, en kittring til et trekar, sverd, skjoldbule og 
spyd av jern, fibula og noen ubestmnmelige jernfragmenter (C 17266-70). 

Dette funnet har tidligere vært behandlet av Grieg, 14 som daterer det 
til 2. årh. e. Kr. Senere er leirkaret tatt opp til behandling av Bøe, 15 

som kommer til samme resultat sotn Grieg. Det tredje funn, fra 
Bringsværmoen i Fjære, nr. 6, besto av skår av to leirkar, et grovt 
kar med sterkt kiselblandet, rødgrått gods, og et med tynt, gulgrått 
gods. Begge karene så ut til å være ganske store, og var uten arne
ring. Videre var det en del forrustede jernsaker, den nederste delen 
med nålefeste av en fibula, og to kittringer til trekar (C 7831-37). 

Fibulafragmentet her var så lite at en ikke kan si noe om typen. Det 
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ene av leirkarene, det med tynt gulgrått gods, synes imidlertid å til
høre den gruppen som Bøe kaller store forrådskar, 16 og kommer vel 
nær opptil Bøe: anf. arb. fig. 8, 9 eller 10. Randskårene viser bl. a. en 
fortykket rand og skrå avskjæring. Merkes bør vel også den gullige 
fargen som Bøe nevner under behandlingen av disse kar. Dette skulle 
da bringe funnet ned i eldre romertid. 

Noen sikker konklusjon av et så spinkelt materiale kan en vel ikke 
trekke. Av de 7 kjente paralleller til Ringhaug er de tre som har gitt 
funn, sikre gravhauger, og et fjerde tilfelle, haugen fra Grålum i Tune, 
nr. 3, hvor det er tale om et "kmnmer" i midten, kan vel kanskje også 
forståes som et gravanlegg. Dette kan da gi en liten pekepinn om at 
også Ringhaug bør oppfattes som en grav. Imidlertid er det så mange 
usikre momenter ved Ringhaug at noe sikkert kan en ikke si. Det 
hele kan også forståes som en hustuft, som enten har ligget under 
haugen, eller ved siden av, slik at sakene er kommet med ved en til
feldighet. Ved denne teori kommer jo også de to kullgropene og leir
kliningen bedre til sin rett, ting som ikke harmonerer riktig med et 
gravanlegg. Angående dateringen bør en vel kunne si at de tre daterte 
paralleller av Ringhaug, som alle er fra eldre romertid, støtter de tid
ligere nevnte indisier for en tidlig datering av Ringhaug. 

NOTER OG HENVISNINGER 

1 Bøe: Jernalderens Keramikk i Norge s. 12. 2 Alm gren und N erman: Die altere 
Eisenzeit Gotlands, textflg. 5 side 4, og textflg. 15 side 12. 3 T. J. Arne: Domar
ringarna aro gra var. Fornvannen 1938 side 165-177. 4 Foreningen til norske fortids
mindesmerkers bevaring. Aarsberetning 1869 side 99. 5 Østfolds Oldtidsminner 
side 217. 6 Østfolds Oldtidsminner side 218. 7 I Universitetets Oldsaksam-
lings arkiv. 8 Østfolds Oldtidsminner, side 237. 9 Foreningen til norske for-
tidsmindesmerl\ers bevaring. Aarsberetning 1893 side 89. 10 Foreningen til norske 
fortidsmindesmerl<ers bevaring. Aarsberetning 1876 side 130. 11 I Universitetets 
Oldsaksamlings arkiv. 12 Almgren: Studien iiber Nordeuropaische Fibelformen, 
side 17 ff. 13 Bj. Hougen: Trekk av østnorsk romertid. Universitetets Oldsal<
samlings Skrifter, bind II, side 85-86. 14 Sigurd Grieg: Hadelands eldste bo
setningshistorie, side 47. 15 Bøe: anf. arb. side 32, av bild. flg. 29. 16 Bøe: anf. 
arb. side 11 ff. 

:Jens Storm Munch. 
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EN NATTLIG SKATTEGRAVING I 1894 

Som vanlig på våre gravfelter fra jernalderen fins det også ved 
Hunn flere hauger som har tydelige spor etter gamle utkastinger, men 
i forhold til feltets størrelse er det heller mindre med ødeleggelse her 
enn andre plasser i Østfold. Stedets beboere mener at de fleste av 
disse skadene er av nyere dato - noe det dessverre ikke er tvil om -
men mange av dem må likevel være fra en fjernere tid, etter den opp
grodde vegetasjonen å dømme. De eldste kan nok ingen berette om 
nå, men tradisjonen vet likevel å fortelle om en skattegraving som ble 
foretatt i 1880-årene. Det skal ha skjedd i en haug umiddelbart sør 
for "Stubhøj" som vi skal høre om siden. Her kom "de ned på en stor 
steinkiste hvor det lå noen jernsaker og et sverd". Og ennå kan 
vi se deler av en dekkplate over restene etter et mannslangt grav
kammer bygd av store granittheller. Det ligger forholdsvis høyt oppe 
i haugen, og er vel trolig en av folkevandringstidens store hellekister. 
Men det er likevel en annen graving som vi skal se nærmere på her, 
og den har vi heldigvis også sikrere viten om. 

I mai 1895 fikk Universitetets Oldsaksamling et brev fra en mann 
i Borge, der han forteller at han om høsten forrige år ved en "jord
gravning fandt en kobberkjedel der øverst var fyldt med jord", men 
som ved nærmere undersøkelse viste seg å inneholde brente bein og 
oldsaker. Men først i desember neste år fikk Oldsaksamlingen tilsendt 
selve funnet. Fra denne tid har vi også et par brev hvor samme mann 
drøfter oldsaken es pengeverdi, men mer av betydning for oss er hans 
korte meddelelser om selve gravingen. Disse opplysningene er forresten 
nokså klare, og ved å legge til det den muntlige tradisjonen kan for
telle, får vi et temmelig sikkert bilde av funnforholdene og gangen i 
"undersøkelsen". 

Takket være en kartskisse som Helge Gjessing tegnet i 1910 over 
Hunnfeltets vestlige del, vet vi at denne gravingen foregikk i en haug 
om lag 40 meter sørøst for den rike skjelettgraven (Stubhøj). Den er 
15 meter bred og 2 meter høy, og i profilen mer spiss enn de øvrige 
haugene her, - "af form som en høsåte", sier vår venn fra Borge. 
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I overflaten sees nå flere steder store steiner. Det skal ha vært tre mann 
om gravingen, og redskapene var "spett og store spader", sies det, så 
karene var godt rustet til en hurtig undersøkelse! For å holde fore
takendet skjult for grunneieren - det var jo ikke godt å vite hvilke 
skatter som kunne dukke opp - begynte de å arbeide sent om kvelden 
og holdt på utover natten i lyset fra et par parafinlykter. Og vel av 
samme grunn heter det i den første meldingen om funnet, "det bedes 
ikke bli bekjendt i pressen". 

Disse karene hadde ikke noe bryderi med utstikking av profiler, -
de grov seg med en gang ned i et hull fra toppen av haugen. Like 
under torven støtte de på store steiner, men ved hjelp av spettene var 
de likevel snart nede i dybde med terrenget - uten å ha funnet noen 
ting. De ga seg imidlertid ikke, utvidet hullet mot vest, men fant ingen 
skatt her heller. Nå var de kommet til et kritisk punkt i sitt arbeid. 
Det var delte meninger om de skulle slutte eller ikke, et spørsmål 
som en av karene avgjorde på en noe uarkeologisk måte - i hvert fall 
kom den ikke til anvendelse på Hunn! For et resolutt støt av spettet 
inn i sjaktens østside "for å kjenne om det lå noe der" fikk liv i 
arbeidet igjen. Spettet traff nemlig ikke bare stein, de hørte også "en 
lyd som om det var gått tvers gjennom en bøtte". Men istedetfor å 
finne et skrin med penger ble det en bronsegjenstand av det slaget 
vi kaller østlandskjele, "bare en kobberkjele" som var en stor skuffelse 
for våre venner, "for den var jo helt uten verdi". Slik lyder den munt
lige beretningen om selve gravingen, og at de brukte spettet til slike 
"undersøkelser" framgår også av de brevene vi har nevnt. For her 
heter det at nær bunnen kunne et spett "støtes ned ca. 1 alen". 

Av de skrevne opplysningene kommer det ellers fram at haugen er 
bygd omkring en stor erratisk blokk som ligger litt vest for sentrum, 
og son1 nesten når overflaten. Materialet består for øvrig av sandholdig 
jord og en ,,mengde rundkamp". I midten, og nesten en meter dypt, lå 
en slett, pen stein,- visstnok i retningen nord-sør. Den var 1,20 meter 
lang og vel 30 cm bred og tykk. Etter de målene vi får oppgitt her 
kunne det godt være en nedrast bautastein, om den ikke hadde ligget 
så langt nede i fyllen. Og heller ikke kan den ha vært sidestein i et 
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Fig. 5. Sammenbøyd sverd, skjoldbule og spydspiss (c 18579-81). 

gravkammer "for det lå rundkamp tett innpå". Et slikt nesten mannslangt 
rom passer forresten ikke sammen med et funn som dette, og som 
dessuten fantes i et eget lite kammer over 2 meter lenger øst. Det 
var bygd av 3 steiner (heller?), og hadde overligger. Om størrelsen vet 
vi ikke annet enn at det var "lidet", men skal ha ligget 60 cm under 
overflaten. Mellom de tre steinene var kjelen "nedsatt" under dekk
steinen. Etter det vi vet om karenes graveteknikk kunne det kanskje 
være grunn til å tvile på disse opplysningene om dette lille rommet, 
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men slike små karnrnere fins nesten i alle kjelegraver av vår type, så 

det er likevel trolig at iakttakelsen er riktig. 1 Særlig tett kan rommet 
imidlertid ikke ha vært når spettet med ett slag kunne trenge inn 
mellom steinene. 

Etter at funnet hadde ligget i Borge et halvt års tid, korn karene 
til å tenke på at det kanskje kunne bli penger av det likevel, om det 

ble sendt en meddelelse om det til "Universitetets Samling af nordiske 
Oldsager i Christiania". Dette ble da som nevnt gjort i 1895, - led

saget av spørsmålene om hvor meget "Universitetet vil give for samme", 
og om det kunne tenkes at også de andre haugene like ved gjemte 

på gamle ting; dette skulle være kjært å vite, heter det. I forvent
ningen on1 å få rede på hvem mannen var som "de innsendte old
sager hidhører fra", ligger likevel også en dypere interesse for funnet. 
For at sakene var etter en mann, hadde finnerne forstått. I kjelen fant 
de nemlig mer enn det øverste jordlaget;- under dette lå det en spyd
spiss og et sverd - begge sarnmenbøyd, - så et lag med brente bein 

og i bunnen noe som så ut til å være deler av en "hjelm". Disse siste 
tingene er sikkert skjoldbulen og de andre små bronsesakene som 
funnet inneholder. Og ved siden av kjelen lå det enda en spydspiss, 
denne med skarpe mothaker. Så karene fant da noe av en skatt likevel. 

Nå vil vi in1idlertid forlate våre "kolleger" fra 1894 for heller å sette 
resultatet av deres graving inn i en større sammenheng. 

Først en kort beskrivelse av funnene. (De har i Oldsaksamlingens 
tilvekst nr. C 18578-84.) 

a. Bronsekjele lik nr. 352 i Ryghs "Norske Oldsager". På vår er 
dog ikke bunnen tilnaglet, men arbeidet i ett med sideflaten. Den er 
temmeHg godt bevart, bare litt sammensunket. Antakelig har over
liggeren presset på munningen. Her sitter det spor etter vinkelbøyde 
hankefester sorn har hatt fire nagler. Midt på kjelesiden sees merker 

etter støtet fra . spettet. Fig. 6. 

b. Tveegget sverd av jern. Det har smal klinge med meget spiss 
odd. Nedlagt i kjelen sammenbøyd. Fig. 5. 

c. Spydspiss av jern, med midtrygg som R. 208. Falen har vært 
prydet med innlagte ringer av sølv rundt et sentrumspunkt av samme 
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Fig. 5. Bronsekjele (C 18578) 

metall, og igjen omgitt av en rad andre, liknende punkter. Det er spor 
etter fire av disse ringene like under bladet, og to par nær falens 
åpning. Bladet er blitt sammenbøyd før nedleggelsen i kjelen. · 

d. Spydspiss av jern (R. 202). Den har skarpe mothaker og er bedre 
bevart enn den foregående. Fig. 5. 

e. Skjoldbule av bronse (R. 219). Langs randen er den forsterket 
med en vuls. Den har huller til tre nagler, og to av disse er i behold. 
Også de er av bronse. Fig. 5. 

f. To stykker av et skjoldhåndtak av jern, og et par andre frag~ 
menter av samme materiale. 

g. Noen småsaker av bronse. l. Dobbeltknapp med runde skiver. 
2. Et skjoldbuleformet beslag, vel til sverdremmen. Slike stykker fins 
også blant de liknende funnene fra Frøyhov, Nes (C 3702) og Vesten, 
Borge (C 3119). (Jfr. også de danske bronsebeslagene i C. Engelhardt; 
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Vimosefundet pl. 11, og Thorsbjerg mosefund pl. 11.) 3. Et sverdskjede
beslag lik Grieg fig. 25 og 26 i "Hadelands eldste bosetningshistorie". 

Både av funnforholdene og oldsakene ser vi her en av de inter
essante branngraver som inneholder et bestemt våpensett og bronse
kjele son1 urne. Det er på ingen måte noen nyoppdagelse; for våpen
graver av denne typen har flere ganger vært gjenstand for behandling 
innen vår arkeologiske litteratur.2 Bronsekjeler lik vår- eller av nært 
beslektede former - er blitt brukt som urne i slike graver nesten 
over hele det sørlige Norge til helt opp i Nord-Trøndelag, men likevel 
med et tydelig tyngdepunkt i Oppland. Og de er som nevnt nesten 
alltid omgitt av et primitivt kammer lik det på Hunn. Oldsakene 
ligger oftest blant de brente beinene i kjelen, eller i hvert fall like ved. 
Slik som her, - hvor skjoldbulen og de andre småsakene av bronse 
lå helt på bunnen, dekket av brente bein som igjen var underlaget for 
et samn1enbrettet sverd og spydspiss, - det er likevel et unntak. 

Bronsekjele sammen med våpen foreligger bare fra ett sted til i 
Østfold, og det er også i Borge. På gården Vesten 5 km nord for Hunn 
er det nemlig funnet en kjele lik vår, bare dårligere bevart; men her 
var det to sett våpen. - To tveeggete sverd og fire spydspisser av 
jern, stykker av en skjoldbule av jern, og en spore av bronse. Om 
disse oldsakene har vi ikke andre opplysninger enn at de lå sammen 
i jorden; men det er likevel intet som tyder på at det skulle være to 
sammenblandete funn.3 Her skal vi imidlertid minne om en eldre beret
ning fra en tilfeldig graving i 1850-årene i en stor haug ved Holm 
kirke 3 km sør for Hunn. Også her fortelles det om et funn av en 
"kobberkjele" som inneholdt et sverd og andre jernsaker, samt et "sølv
smykke".4 Det er ingen grunn til å tvile på at det her dreier seg 
om en liknende kjelegrav. Men da "barna fikk disse tingene å leke 
med", er de nå gått tapt. Bare restene av gravhaugen ligger igjen. 
Graver med kjeler som de fra Hunn og Vesten foreligger derimot -
om vi med Hunn som utgangspunkt fortsatt holder oss til Østfold -
fra Tingvoll i Tune, Løken i Råde (R. 347) og Ski i Rakkestad. I 
Danmark finner vi de nærmeste parallellene til disse kjelene blant 
de tre fra J ellinge, og om vi også tar med denne slankere formen 
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til vår kjelegntppe, da kan vi legge til enda et eksemplar fra Tingvoll 
foruten et fra Storedal, i alt 7 kjeler, pluss den tapte fra Holm.5 

Våpen er og sjeldne fra Østfolds romertid. Når det gjelder Hunn, 
fant vi våpen i Stubhøj, og i tillegg til disse kommer så de fra kjele
graven, - som må være fra en tidlig del av 200-årene. Selv på Storedal 
var det våpen bare i en grav fra denne tiden, og det samme er tilfelle 
på gravplassen ved Borge. Det har vært pekt på at de siste kan være 
fra førromersk jernalder,6 men etter min mening er det ingen grunn 
til å sette dem lenger tilbake enn i tidlig romertid. Riktignok er disse 
gravene funnet under flat mark, men de skiller seg likevel fra de før
romerske flatmarksgravene i Østfold ved at det er nedsatt hele lerkar. 
Og nå sist har vi dessuten sett at graver med keramikk fra yngre 
romertid er anlagt under flat mark også ved Borge ldrke.7 Og like langt 
fram i tiden kan keramikken som er funnet sammen med våpnene fra 
det første stedet gå, - selv om det er den enkle formen R. 354. Her 
er det framkommet en skjoldbule (R. 217) og en kort tveegget spyd
spiss, samt deler av et randbeslag til et skjold. 

Foruten de våpenfunnene vi har nevnt nå kjenner vi bare to til 
fra Østfolds romertid; fra Solberg i Idd og Vold i Råde. (Fra denne 
siste bygden dessuten et tapt funn fra Musangen.) Etter de typene 
som er framkommet her, små spydspisser som R. 204 og skjoldbuler 
lik R. 218, er de helst fra eldre romersk jernalder. De samme våpnene 
har vi og fra Storedal, men her er de funnet sammen med bl. a. to 
bronse-fibulaer (Jan Petersen; Gravplassen fra Store-Dal s. 34, pl. XI) 
lik Almgren fig. 28, som også er fra denne tiden, ifølge hansd atering. 
(Studien ilber Nordeuropaische Fibelformen.) Våpnene fra disse tre siste 
gårdene hører hjemme i samme typegruppe (Griegs I a),8 og av de andre 
kan vi sammenstille dem fra Borge med dem i skjelettgraven på Hunn, 
og endelig i hver sin gruppe de som foreligger fra Borgebygdens to 
kjelegraver. (Vesten og Hunn.) 

Det er verd å legge merke til at denne samlingen med våpen fra 
romertiden er fra graver i de helt ytre bygdene. Og av de 9 funnene 
(7 bevarte og 2 tapte), er 4 framkommet ved Hunn og nabogårdene 
Storedal og Borge. Like utenfor disse kommer så de fra Vesten og 
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Hunn. Hovedtyngden av de tidlige våpenfunnene fra Østfold er altså 
fra landskapet rundt Hunn. To av dem er fra skjelettgraver, de eneste 
med våpen i hele fylket (Hunn og Storedal). Dette gir noe av bakgrunnen 
for de mange ganger nevnte kjelegravene i dette strøket. Denne grav
typen har som nevnt en særlig utbredelse i Oppland, og som Shetelig har 
påvist er gravskikken nær knyttet til markomannerne i Bøhmen og 
bringer en fremmed tradisjon til de norske bygdene.9 Hvorvidt det er 
skjedd ved hjemvendte utvandrere eller med en mindre innvandring, er 
det likevel ikke godt å ta et avgjort standpunkt til. Derimot er det ingen 
grunn til å tvile på at hele utstyret i vår grav fra Hunn er innførte 
arbeider. Bronsekjelen er vel helst fra Gallien, og spydspisser som våre 
kan vi følge over Sverige og Danmark til ned på kontinentet. Det samme 
gjelder også for skjoldbulen, som synes å bygge på en romersk type. 

Vi skal til slutt bare nevne at denne graven også gir oss et glimt av 
romsligheten i stedets miljø,- vi kan si sett både fra et jordbruksmessig 
og rent sosialt synspunkt. For en sammenstilling av landets samtlige kjele
graver viser tydelig at de særlig fins i utpregete gode bondebygder, 10 noe 
som også er blitt iakttatt andre steder i Europa. 11 Og som vi kommer 
til å se av landskapsoversikten senere, er det en heldig beliggenhet og 
gode jordbunnsforhold som også har skapt den gamle storgården Hunn. 

NOTER 

l Sigurd Grieg: Hadelands eldste bosetningshistorie, Skrifter utgitt av Det Norske 
Videnskaps-Al,ademi i Oslo Il, 1925 s. 36. 2 Haakon Shetelig: Et norsk folkevandrings
rike. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1920, gir en samlet oversikt. 
Jfr. også Bjørn Hougen: Grav og gravplass. Vidensl,apsselskapets Skrifter Il. Oslo 
1924, s. 30, og Sigurd Grieg anførte arb. s. 34. 3 Bjørn Hougen anførte arb. s. 31. 
4 I Oldsaksamlingens topografiske arkiv. 5 Jfr. Gunnar Ekholms oversikt og funn
liste i: Bronskarlen av ostlands- och vestlandstyp. Det kgl. norslw Vid. selsk skrifter 
Hl33, 6 Haakon Shetelig : Vaabengraver fra Norges ældre jernalder. Årsberet
ning fra foreningen til norske fortidsm.merkers hev. HlOO s. 47. 7 Upublisert. 
Framkom lilw etter avslutningen på gravingene ved Hunn. Rapport fra fylkeskon-
servator Lauritz Opstad i Top. ark B Sigurd Grieg anførte arb. s. 47 og 187. 
9 Haakon Shetelig først anførte arb. to Sigurd Grieg anførte arb. s. 37. 
tt Martin Jahn: Die oberschlesischen Funde a us der romischen Kaiserzeit. Prae
historische Zeitschrift X 1918 side 80, og XIII-XIV 1921-1922 s. 127. 

Erling :Johansen. 
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HØJ 29, "STUBHØJ" 

A. Udgravningen. 

Høj 29, der under udgravningen døbtes Stubhøj, var den største 
af de høje, der blev undersøgt, 18m i tværmål og 3/4 m høj; den lå 
i gravfeltets sydøstre udkant blandt nogen af Hunnfeltets største og 
fineste høje. Tæt ved Stubhøj lå en ganske lignende, muligvis sam
tidig høj, der skal undersøges ved den næste gravning på Hunnfeltet 
i 1951. - For at udgravningen kunde give det bedst mulige billede af 
højens opbygning, blev der efterhånden afdækket fire felter langs med 
to profiler, N-S og Ø-V. Desværre var der ikke tid og råd til at 
afdække hele højen, da man kun havde knap tre uger til rådighed, 
men alligevel lykkedes det at få et ganske godt billede af opbygningen. 
Efterhånden som profilerne blev lagt fri, blev de målt op, tegnet og 
fotograferet, så man fik vist snit tværs igennem højen (Fig. 8). Højen var 
omgivet af en kreds af ret små sten, afhrudt af fire større iN, S, NV 
og SØ. Højens opbygning fremgår af snittet: øverst græstørv, 4-20 cm 
tykt, derunder højfylden og røsen, der var ca. 11 m i diameter. I høj
fylden og meUem røsens sten fandtes mange stumper af brændt ler
klining og en del potteskår. Dette i forbindelse med det 10-20 cm 
tykke lag af mørk kulturjord under højfylden tyder på, at der før 
højens tid har været bebyggelse umiddelbart i nærheden af dette sted; 
det er det første spor af et ældre jernalders hus i Øst-Norge. -Ved 
højbunden, omtrent ved centrum af højen, afdækkedes nu tre store 
heller over graven. Da de var fjernede, tegnede selve graven sig 
som en mørk, firkantet plet, ca. 2,5 m lang NV-SØ og i nordvest
enden 1 m bred. Undersøgelsen af graven tog halvandet døgn, kun 
afbrudt i de allermørkeste nattetimer, det første gravgods, der begyndte 
at vise sig, var nogle tynde, skrøbelige bronzefragmenter, der kunde 
risikere at brække ved enhver uvarsom berøring; det var stumper af 
randbeslag fra et skjold, som havde ligget over den døde. Selve træ
skjoldet var forsvundet, men skjoldbulen af jern, med bronzehåndtag 
og store sølvnagler på kraven, fandtes omtrent midt i graven. I nordvest
enden lå det, der var tilbage af to drikkehorn: Ende beslag og brede, 

143 



Fig. 7. Stubhøj. 

sølvprydede mundingsbeslag af bronze, meget dårligt bevarede og vanske
lige at tage op. Tæt nord for mundingsbeslagene lå en spydspids af 
jern. Langs med gravens nordøstside lå et sværd med rester af træ
skede, men som det meste af gravgodset dårligt bevaret. I sydøstenden 
blev optaget en hel klump af jord og metal, der på stedet ikke kunde 
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bestemmes nærmere end "sølvblandet jern". Det viste sig senere at 
være et par sporer. Til sidst fandtes, omtrent midt i graven, en stor 
fingerring af guld, det eneste stykke i graven, som havde kunnet tåle 
det lange ophold i sandjorden. Af den døde selv var intet tilbage, 
sporerne viser, at han har ligget med fødderne mod SØ. Drikkehornene 
har han haft nær ved hovedet, sværd og spyd ved venstre side og 
skjoldet over sig. 

:Tytte .laursen. 

B. Fundene. 

Fra man påbegyndte arbejdet med udgravning af høj nr. 29, nærede 
man et ikke ringe håb om at denne, en af Hunnfeltets største og 
mest omfangsrige høje, gemte uanede forhistoriske værdier, hvilket 
senere i så høj grad blev bekræftet: - en rigt udstyret jordfæstegrav, 
fra ældre romerske jernalder, dateret til 2. årh. eft. Kr. f., indeholdende 
skjold, sværd, spyd, ridesporer, drikkehorn, guldfingerring m. m. 

Inden kærnen af udgravningens resultater behandles vil det være 
nærliggende at nævne, at man under afdækningen gjorde fund af sær
deles ~hyppige forekomster, af såvel lerkarskår som rødbrændt ler
klining; dette fandtes spredt i højfyldet og stammer uden tvivl fra en 
husgrund, som tnå have været beliggende i højens umiddelbare nærhed. 
Et fund af en løber til skubbekværn vidner også herfor. Det frem
komne materiale er dog ikke tilstrækkeligt til at gøre en nærmere 
datering mulig, kun kan det siges at stamme fra ældre jernalder, fra 
tider der ligger før denne gravlæggelse. 

Man må regne med at da højen i hine tider er opbygget, er fyldet 
til denne hentet hvor husgrunden har været placeret. 

Nærmere undersøgelser på stedet vil forhåbentlig kunne frembringe 
daterbare husgrunde, og bringe lys over det endnu så dunkle problem, 
som angår Østfolds jernalderbebyggelse. 

Da de sidste sten var fjernet, i centret af den store stenpakning, 
som udgjorde det indre højmateriale, kom direkte herunder gravens 

10 Viking 1951. 145 



rofil o -.s 

Profil o • H 

O terkor!!!.kdr 

6 rra:.kul 

Fig. 8. Profiler i Stubhøj. 

dæksten tilsyne, som tre store flade heller, der viste gravens orientering 
i SØ-NV. (Fig. lOa) Da dækstenene efter endt opmåling og fotografering 
var borttaget, markerede gravens fyldskifte si~ tydeligt, som en ca. 2,60 m 
aflang, nærmest uregelmessig oval, kulsort flade, mod det lysere under
grundsgrus. Graven var stenfri, en typisk jordgrav, kun yderst mod 
nordvest, i gravens øverste kant, fandtes enkelte mindre sten, hvis 

placering dog syntes tilfældige. (Fig. 10 b.) 
I graven (fig. 9) forekom enkelte lerkarskår, af samme type som de i 

højfyldet nævnte; skårene som fandtes spredt, kan sikkert ikke, såvel som 
en i graven fundet løber, medregnes som egentligt gravgods, men må 
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Fig. 9. Plan af graven i Stubhøj. 
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tilfældigt have været iblandet den muld, man har valgt som gravfyld. 
De først fremkomne betydningsfulde fund viste sig som ganske små 
porøse bronzefragmenter, disse tog efterhånden mere form, og fandtes 
i længder varierende fra 3 til 20 cm. Fragmenternes ornamentik bestod 
af en krydsskravering, de var med U-formet tværsnit, ved kanten ofte 
forsynede med små tværgående bronzenagler, og syntes at hidrøre fra 
et skjolds randbeslag. (Fig. 17 og 18.) 

De forekom dels som spredte fund i gravens indre, senere i for
længelse af hinanden langs gravens nordøstlige langside. 
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Fig. 10 a. Gravens dækstene. 

I gravens midte fandtes skjoldbule af jern og det dertil hørende 
skjoldhåndtag af bronze, samt enkelte små træforekomster, der sikkert 
må hidrøre fra træskjoldet. Skjoldbulen lå på skrå, med toppen opad, 
og direkte under hulen fandtes håndtaget, begge dele var særdeles vel
bevarede. Næsten jævnsides med skjoldbulen lå en kraftig guldfinger
ring. (Fig.19.) Dens inderside er flad og glat, medens ydersiden er hvælvet 
og tned tydelige spor efter hamring. Dens mål er i indvendig diameter 
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Fig. 10 b. Dækstenene borttaget. 

2,0 cm og i udvendig diameter 2,7 cm. Guldkaraten er 23 og vægten 
15 gram. 

Y derst i gravens nordvestlige del fandtes tæt ved hinanden, resterne 
af to drikkehorn. De to profilerede endeduppe af bronze, med isiddende 
rester efter oksehornene, fandtes først, de stod side om side, i en af
stand af 6 cm, med fodkransen opad, svagt hældende mod hinanden. 
Tæt herved fandtes, dels som fragmenter, de til drikkehornene hørende 
bærekæder. Kædeleddene er af bronze, og belagte med tynde sølvplader. 
Henholdsvis 20 og 25 cm nord for endeduppene fandtes mundings
beslagene, de bestod af en tynd bronzeskal, besat med små kvadratiske 
sølvplader, og halvkugleformede, ca. 0,3 cm brede, tætsiddende sølv
nittehoveder. Mundingsbeslagene kunne, grundet porøsitet ikke bevares, 
men man har (som det vil fremgå af fig. 11) udfra de gjorte fund og 
paralleler, kunnet rekonstruere hornene. Få cm fra mundingsbeslagene, i 
gravens yderste nordlige del, lå en spydsp.ids af jern. (Fig.14.) Spydspidsen 
lå på skrå direkte mod væggen, med odden i sydlig retning, hvilende 
mod gravens hund. I døllen, hvoraf de yderste cm n1angler, sidder træ
rester efter skaftet, son1 efter alt at dømme har været afbrudt inden 
nedlæggelsen. Spydspidsens fulde længde er 23,4 cm, bladet er for
holdsvis kraftigt og bredt, med en rundt æggen 0,7 cm bred slibeflade, 
og med fremtrædende midtribbe. Parallelt med gravens nordøstlige 
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Fig. 11. Drikkehorn. 

langside, direkte under skjoldets randbeslag, lå i fem fragmenter et ca. 
80 cm langt dobbeltægget jernsværd, med isiddende trærester efter skeden. 
På grebet, som er 11,5 cm langt, sidder rester efter hornfæste. (Fig.15.) 

Med en afstand af ca. 10 til 25 cm nordvest for sværdets freste 
fandtes en del små runde sølvplader, ornamenteret med filigran, de 
må sikkert hidrøre fra den dødes beklædning. 

I gravens yderste sydøstlige del lå to forholdsvis store brunlige 
klumper, af ubestemmelig karakter, med isiddende små runde sølvplader 
og små aflange flade sølvstænger, begge dele var ornamenteret med 
filigran, sølvpladerne forsynet med indtil fem nagler kanten rundt, sølv
stængerne med en nagle i hver ende. (Fig. 13.) De fremkomne genstande, 
som man anså for at være den dødes omdannede fodbeklædning, blev 
ikke udgravet på stedet, men optoges som de fandtes, for at gennemgå en 
nærmere undersøgelse på Universitetets Oldsaksamlings laboratorium. 

Resultatet af disse undersøgelser var for den mindste klumps ved
kommende negativt, medens den største viste sig at indeholde et par 
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Fig. 12. Sølvsporerne. 

særdeles. velbevarede og i kunstnerisk henseende rigt udstyrede ride
sporer. (Fig. 12.) 

Skønt ingen skeletrester efter den døde fandtes, kan der ifølge 
gravgodsets art og udstyr ikke herske tvivl om, at det er en mauds
begravelse. Ligeledes kan man efter gravudstyrets placering danne sig 
tydeligt billede af hvordan den døde har været gravlagt. At han har 
ligget med hovedet mod nordvest, vidner med al tydelighed drikke
hornenes placering om. 

I gravens modsatte ende har vi sparerne, hvormed man med stor 
sikkerhed kan fastslå føddernes placering. De spredte fund af skjoldets 
randbeslag i gravens indre, og de i fortsættelse af hinanden gjorte 
fund langs gravens nordøstlige langside, tyder på, at skjoldet har været 
nedlagt på skrå over den døde, og dækket ham fra bryst til skinneben. 
Guldfingerringen viser højre hånds placering, sværdet har ligget ved 
hans venstre side, og spydspidsen nord for hovedet. Drikkehornene er 

151 



Fig. 13. Sølvplader og sølvstang. 

efter fundenes fordeling at dømme, nedsat således, at de har krydset 
hinanden direkte ved den dødes isse. 

Ved en senere opmåling af samtlige fragmenter af skjoldbeslaget, 
viser det sig, at skjoldet i omkreds har målt ca. 2,50 m. Efter run
dingsgraden og fundne hjørnebeslag synes det givet, at skjoldet har 
været firkantet, med buede lang- og kortsider, uden dog at være ovalt. 

Den runde skjoldbule (fig. lo), hvis krave fra rand til rand i diameter 
måler 15 cm, er temmelig lav, kegleformet og forsynet med midttop. På 
kraven rundt sidder ni, l cm høje og 1,5 cm brede, halvkugleformede 
nittehoveder af bronze, overtrukket af en kraftig sølvskal, placeret i 
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tre grupper, med tre tætsiddende nitter i hver 
gruppe. På kravens underside sidder i forbin
delse med nævnte nittehoveder, rester af jern
naglerne, som har forbundet bule og træskjold. 
Kravens rand er kantet med en ganske smal 
stribe sølvblik, bøjet omkring randen. 

Paralleler til skjoldbulen, disse ligeledes 
med midttop, og de så karakteristiske 3 x 3 nitte
hoveder siddende i grupper kendes i fund fra 
Gotland, l Oland,2 Ostergøtland,3 Bornholm4 og 
Jylland.s Fra Tyskland kendes de i fund fra de 
nedre Elbegne, Holsten, Hannover og Bran
denburg.6 

Skjoldbuler af denne type er med sikkerhed 
dateret til 2. årh. 

Martin Jahn7 mener at kunne fastslå date
ringen til det 2. århundredes senere halvdel, de 
fin des· til lidt ind i 3. årh., men senere fore
kommer de ikke. Skjoldhåndtaget (fig. 16) er af 
bronze, dets ful de længde er 24,7 cm; selve gre bet, 
13,0 cm langt og udstyret med en triangulær 
stregornamentik, er bredest på midten, for at 
blive en smule smallere mod enderne. Grebet 
og nittepladerne deles af en fremtrædende kam 
med to furer, hvorimellem er sølvindlægning. 
De kvadratiske nitteplader og de derimellem 
værende lyreformede, typisk romersk profile
rede mellemstykker er belagte med tynd sølv
plade. Nittehovederne er ligesom de på skjold
hulen nævnte, af bronze med sølvovertræk. 

Skjoldhåndtag af denne type kendes i Norge 
fra et fund ved Øvre Egge8 og fra et upubli-

Fig. 14. Spydspids. Fig. 15. Sværd. Fig. 14. Fig. 15. 
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Fig. 16. Sl,joldbule og skjoldhåndtag. 

ceret fund fra Sokndal s. i Agder. De kendes fra Horningefundet på 
Oland9 og i et enkelt fund fra Jylland.IO Sophus Muller nævner i Old
tidens Kunst (Kbhvn. 1933) Ill bind, side 123, om de tre dengang 
kendte eksemplarer af denne type håndtag, det jyske, det olandske og 
det norske: "alle tre Stykker er saa nøie lignende hverandre, at de 
kunde antages at være gjorte i samme Værksted." Når man sammen
ligner håndtaget fra Hunn med de tidligere fundne paralleler, tyder 
meget på at Sophus Muller har ret, samtlige håndtag er i enkelt
hederne hinanden så lig, at de afgjort må være tilvirket samme sted. 

Da denne type håndtag som oftest findes i forbindelse med foran
nævnte type skjoldbule eller rester af denne, må dateringen være den 
samme. 

Et andet sikkert dateringsmoment er det på skjoldhåndtaget værende 
profilerede forbindelsesled mellem nittepladerne, som har den for 
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ældre romerske jernalders senere del så 
karakteristiske sammenpressede og buttede 
profilering, som i 2 .. årh. afløser den mere 
aflange og slanke profil som er almindelig 
i den romerske jernalders første tid.ll 

Drikkehornenes endeduppe af bronze 
vidner også for det 2. årh. Deres længde 
er henholdsvis 4,5 og 4,8 cm, de er ved 
foden udstyret med en fremtrædende rundt
gående kam med tre riller, herunder samme 
korte og buttede profilering som kendes 
fra skjoldhåndtaget, og som dette et værdi
fuldt dateringsmiddel. 12 Til de små runde 
sølvplader, som i diameter måler fra 1,3 
til1,5 cm, og til søl~stængerne, hvis længde 
er 2,5 cm, og bredde 0,3 cm, findes paral
leler. i fund fra Jylland. De forekom i 
Dollerupfundet, og i et upubliceret fund 
ved Marienlund i Vejle amt 1923. Date
ringen må ifølge fundkombinationen ved 
Dollerup være 2. årh. 13 

Sparerne, som sammen med oven
nævnte små sølvgenstande fandtes i gravens 
sydøstlige ende, er et par firnittede stol
sporer. Stolen er af bronze, typisk x for
met, og på oversiden langs kanten orna- Fig. 17. Randbeslag fra skjoldet. 

menteret med en stribe sølvfiligran. Som 
støtte for tornens fod er på stolen anbragt to tværstænger af brot1Ze, 
ligeledes belagt med sølvfiligran. På stolens langsider er fra hjørne 
til hjørne anbragt en række små sølvnittehoveder kantede med filigran. 
Den kraftige torn af jern, med cirkulære riller rundt, og stolen er for
bundet med en fremtrædende skiveformig bronzefod, med sølvindlæg
ning rundt kanten.- Den romerske jernalders sporetyper er udførligt 
behandlet af Martin Jahn i Der Reitersporn. Den firnittede stolspore 
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Fig. 19. Guldring. 
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Fig. 18. Randbeslag (detail). 

forekommer i fund fra 2. og 3. årh., dog gennem 
tiderne i stærkt varierende former og udstyr. 
Den almindeligst kendte er den x formede, 
simpelt udstyrede spore hvor såvel stol som 
torn er af jern. Sparerne fra Hunnfeltet, hvis 
nærmeste paralleler kendes fra Tyskland, 14 Jyl
land,15 og Oland, 16 må grundet form, ornamentik 
og fundkombinationer, såvel her som ved paral
leler, med sikkerhed kunne dateres til 2. årh.s 
sidste halvdel. 



NOTER 

t Almgren und Nerman: Die altere Eisenzeit Gotlands, pl. 40, flg. 592. 2 Sten-
berger: oland under aldre jarnåldern sid. 18-21. Sid. 19, flg. 10. 3 Månedsblad 
1903-05, sid. 59, flg. 96. 4 Vedel: Bornholms Oldtidsminder og Oldsager side 73. 
s Sophus Muller: Oldtidens Kunst HI og Hans Kjær: Nogle Vaaben fra den ældre 
Jernalder, flg. 3. 6 Jahn: Die Bewaffnung der Germanen side 180. 7 Jahn: 
B. c. side 178. s Rygh: Nor.ske Oldsager, flg. 223. 9 Stenberger: oland under 
aldre jarnåldern sid. 21 og Fornvannen 1913 flg. 29. to Sophus Miiller: Oldtidens 
Kunst Ill flg. 195. It Alterth. heidn. Vorzeit V, pl. 64, flg. 1189, og Undset: Jern
alderens Begyndelse i Nordeuropa, side 435 flg. 208. 12 Sophus Muller: Juellinge
fundet. Almgren und Nerman: Die altere Eisenzeit Gotlands, pl. 19, flg. 291. Ole 
Klindt-Jensen: Acta archaeologica XII, flg. 14-17. Olfert Voss og Mogens Ørsnes 
Christensen, Acta archaeologica XIX side 233, flg. 21. 13 Olfert Voss og Mogens 
Ørsnes Christensen, B. c. side 229, flg. 14-16. 14 Martin Jahn, Der Reilersporn 
side 34, flg. 37. 15 Olfert Voss og Mogens Ørsnes Christensen, B. c. side 220, flg. 7. 
t6 Stenberger: Oland under aldre jarnåldern sid. 21 og Fornvannen sid. 296, flg. 28. 

Oluf Olsen. 

HAUG NR. 40 

I nordøstre hjørne av gravfeltet ligger to større hauger kant i kant. 
Begge er lave og vide, og begge haugene har fotkjede av regelmessige, 
større stein. Den ene av haugene var tilsynelatende plyndret, ved sen
trum av haugen var det nemlig et tydelig "krater". Vi valgte derfor å 
grave den av de to haugene som syntes å være urørt av skattegravere 
og andre "haugbrottsmenn". 

Denne haugen - nr. 40 - var som de fleste andre nedgrodd av kratt 
og større tømmertrær som skjulte utsikt og oversikt. Hadde feltet vært 
ryddet, ville denne og alle de andre haugene ha ligget fritt og åpent, 
med en av de vakreste utsikter man har i Østfold - mot Borge kirke 
i nord, bygdeborgen i nordøst, Hunnebunnen i sør og vest og Hunn
gårdene i nordvest. Dessverre kunne vi bare rydde skogen på selve 
haugen. 

Gravhaug nr. 40 fikk snart navnet Gullhaug. Her kom nemlig grav
ningens første finere funn, en gullberlok, for dagen. Haugen hadde en 
regelmessig rund form med et tverrmål på ca. 18m. Fotkjeden n1arkerte 
klart haugens omfang. Den var lav og hevet seg svakt fra alle sider 
inn mot sentru1n, son1 hadde en høyde på ca. 3/4 m. 
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Fig. 20. Grav 40, "GulJhaug" under utgravning. 

Haugen var i det store hele bygget på samme måten som "Stubhøj", 
som lå ca. 100m lenger sør. 

Et jordlag på ca. 30 cm dekket en forholdsvis enkel steinpakning 
av rullestein på under mannsløfts størrelse. Denne pakningen var 
tykkest inn mot sentrum, der det lå to til tre steinlag over hverandre. 
Haugen med steinpakning, jorddekke og fotkjede kommer ellers tydelig 
nok fram på oversiktsfotografiet fig. 20. 

Dessverre hadde vi for liten tid til å fjerne hele jordlaget. Som 
vi kan se av fotografiet, valgte vi derfor å dekke av brede kryss
sjakter, slik at vi fikk full klarhet i tverrprofilene og haugens hele 
byggemåte. 

Allerede høyt oppe i haugen- i selve jordlaget- kom de første funn 
for dagen. De var stort sett av mer ubetydelig karakter. Det dreide seg i 
hovedsaken om en god del løs, brent leire - uten tvil rester av 
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leirklining til et hus, en 
del mindre, uornerte 
potteskår fra forskjellige 
kar, bruddstykker av 
slipestein av kvartsitt 
samt andre fragmenter 
av ubestemmelige stein
saker; alt sammen spredt 
avfall som var kommet 
med i haugfyllen. Ett av 
disse tilfeldige funnene 
skilte seg imidlertid helt 
ut fra de øvrige. Like 
ved haugens sentrum, på 
overgangen mellom jord
fyll og steinlag ble nenl
lig funnet øvre halvpart 

Fig. 21. Fragmentarisk hengesmyl<ke av gull. 
Vel tredobbelt størrelse. 

av en stor og vakker berlok av lyst gull. Finnestedet er i og for seg 
merkelig for et så pass fint og sjeldent funn; gullberloker hører sagtens 
ikke til de gjenstander man venter å finne tilfeldig i haugfyllen. Som 
vi klart nok kan se av figuren er hengesmykket sterkt ødelagt; det 
synes nemlig å være vridd fra hverandre med kraft og hensikt. Gull
trådene er slitt over, og gullblikket som danner underlaget for den 
fine "vev" av mer enn hårtynne gulltråder er blitt revet tvert av 
i samme taket. Kraven er klemt sammen og hempen har også fått 
sin harde medfart, slik at den såvidt har noe av festet igjen. Nedre 
delen av smykket mangler, men det byr ikke på noen vanskelighet 
å bestemme berlokens opprinnelige form. Den hører nemlig til en 
gruppe temmelig ensartede berloker som alle har stort sett samme 
form, størrelse og gullgehalt, samtidig som de teknisk sett er for
arbeidet på samme måten. Vi kan nevne at vi her har å gjøre med 
en gruppe oldsaker som hører til de fineste og mest sjeldne import
saker vi har fra romertiden - i alt har vi således fra Øst-Norge bare 
11 funn. 
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Fig. 22. Et av leiå:arene in situ. 

Dette funnet av den halve berloken i selve fyllmassene skapte, 
som naturlig kan være, visse forventninger til selve graven. Her ble vi 
imidlertid skuffet. Omkring sentrum under stein pakningen, i et forholdsvis 
tynt jordlag ble avdekket restene etter en branngrav der små bein
stumper og oldsaker var spredt over en uregelmessig flate med største 
tverrmål på 70 cm. Her ble funnet to leirkar, hvorav det ene var knust 
under stein pakningen, men ellers godt bevart (fig. 22); det andre karet 
var imidlertid dårlig bevart. Foruten andre, spredte potteskår fantes 
ellers i graven bl. a. bruddstykke av en båndfonnet bronsefibula, enkelte 
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biter bronseblikk, et lite, vinkelbøyd beslagstykke også av bronse samt 
restene av en jernkniv. Alle disse gjenstander var ytterst fragmentariske. 
Derimot var 6 små perler godt bevart, tre av disse var gule, mens 
en var rød og to svarte. De to karene har samme form og ornering, 
og de er det eneste av selve gravgodset som tilnærmelsesvis lar seg 
datere. 

Når det gjelder det best bevarte karet, fig. 22, har vi her et vel
formet og vakkert kar med fast og blankpolert· gods, med lav, vid buk 
og høy smal hals. Orneringen ser vi er noe grov og består av horison
tallinjer på halsen og vinkelmønster lavere ned mot buken. Karet 
er ikke stort, men velproporsjonert, med en høyde på 12 cm og en 
største bredde over buken. også på 12 cm. I det hele· føyer karet seg 
fint inn i gruppen som Johs. Bøe har kalt: "Begre med lav nederdel 
og høi, smal hals" (Johs. Bøe: Jernalderens keramikk i Norge s.113 ff.) 
og dateringen synes å kunne settes til 4. årh., helst siste halvpart av 
dette. 

Imidlertid passer denne dateringen dårlig med gullberloken, som 
uten tvil hører hjemme i en meget tidligere del av romertiden. Heller 
ikke synes den å rime særlig godt med det lille fibulafragmentet, som 
vel kan dateres til samme tiden som gullberloken. 

Det synes etter dette å være forholdsvis klart hvilke konklusjoner 
vi skal trekke av det foreliggende funnmaterialet. Det er således god 
grunn til å gå ut fra at haugen har vært bygget i eldre romertid, 
der den har dekket over en kvinnegrav som har hatt et pent og rikt 
utstyr, bl. a. med gullberlok, bronsefibula og muligens også andre gjen
stander av bronse. 

I slutten av romertiden er denne graven blitt brutt opp, gravrestene 
spredt og ødelagt, mens en ny begravelse er foretatt på det gamle 
sted. I denne nye graven er de to leirkar det dominerende utstyr; 
antakelig hører kniven og perlene også til dette yngre gravutstyr. 

Anders Hagen. 
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GRA V 41, "PERLEHAUG" 

Omtrent midt inne i gravfeltet, litt sør for den store, lave haug 40, 
hvor bl. a. gullberlokken ble funnet, lå en liten, lav og uanselig haug. 
Den var bare 5,8-6 m i tverrmål, rund og jevn, bare 0,4 m høy, og 
ganske flat oppå. Før utgravningen var haugen dekket av lyng og jord, 
med enkelte små busker av gran, furu og bjørk. Terrenget her var 
ganske jevnt og flatt, litt stigende mot nord og vest, høydeforskjellen 
er omtrent 5 cm pr. m. Det var i grunnen intet som talte for at denne 
haugen skulle graves ut og undersøkes, den ga ikke løfter om rike 
funn eller andre resultater, det eneste var at en ville undersøke noen 
hauger spredt utover hele gravfeltet, og blant andre falt altså loddet 
på denne lille haugen. Den var den første som begynte å gi funn, og 
fikk etter hvert opparbeidet seg et ry som "Perlehaug". 

Selve utgravningen er det ikke nødvendig å spandere mange ord 
på, da hauger med liknende gravskikk er svært vanlige i vår for
historie. Det ble gravet to sjakter, hver 1 m bred, og beliggende for
skutt i forhold til hverandre. Senere ble feltet i midten utvidet, slik 
at hele sentrum av haugen ble utgravd. Haugens fyllmasse besto av 
sandjord, praktisk talt uten stein. Over dette lå den nåværende skog
bunn av lyng og jord. I midten av haugen, under fyllmassene, lå et 
opptil 1 dm tykt brannlag, bestående av kull og svart jord. Under 
brannlaget lå et skikt av mørk sandjord, sterkt oppblandet med små 
stein og med sporadiske kullpartikler. Dette skikt, som var helt funn
tomt, ble tolket som den gamle skogbunnen, som graven i sin tid var 
lagt direkte oppå. Dette laget hvilte direkte på sandauren, som danner 
undergrunnen over hele området. 

Brannlaget hadde en litt langstrakt form, med en diameter vekslende 
fra 1,9 til 2,2 m. I dette laget ble restene fra likbålet funnet spredt 
utover. Graven var altså en typisk brannflakgrav. Særlig de brente 
beina viste en sterk spredning, mens gravgodset som den døde hadde 
fått med seg, lå mer konsentrert litt sør for brannflakets sentrum. 
Nesten rett over den sterke konsentrasjon av oldsaker lå en stor 
stein. Denne steinen, som ikke var helt kuleformet, men dog temmelig 
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Fig. 23. Sigd av jern fra "Perlehaug". 

rund, hvilte direkte oppå brannlaget og var så stor at den nesten 
stakk opp i dagen. Det er sannsynlig at denne steinen var synlig 
over haugen før den ble grodd til med lyng og busker. I utkanten av 
brannlaget lå en litt mindre, firkantet stein, som også hvilte direkte på 
brannlaget. 

Før jeg går over til å behandle de enkelte oldsaker, skal jeg gi en 
samlet oversikt over funnene. 

Nr. 1. 18 perler av glass, derav: (se fig. 24). 
a). 3 ganske store kuleformete perler med mosaikkmønster. To av 

disse har et mer tilfeldig mønster i blått, rødt, gult og grønt, 
mens den tredje har et sjakkbrettmønster i blått og hvitt, med 
røde streker. 

b) 3 sylinderformete perler med mosaikkmønster i fargene rødt, blått, 
hvitt og gult. 

c) 2 av varme sterkt deformerte perler, den ene med mosaikkmøn
ster, sannsynligvis et sjakkbrettmønster, i fargene rødt, blått, gult 
og hvitt. Den andre er så deformert at mønster og farge ikke kan 
skjelnes. 

d) 5 små flerfargete perler av glass. 
e) 5 små ensfargete glassperler. 
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Nr. 2. Forsteinet sjøpinnsvin, av varmen sprengt i flere stykker, nå 

limt san1men. Den har form som en kjegle med buete sider. 

Nr. 3. Omtrent 40 stykker av et beinredskap, sannsynligv~s en kam. 
Stykkene er så små at de ikke kan settes sammen, sannsynligvis mangler 

også en god del, så formen kan ikke bestemmes. 3 av stykkene har 

rester av jernnagle. Orneringen består av punktsirkler og streker. 
Nr. 4. Sigd av jern, sterkt forrustet, og brukket i tre deler. Sigden 

har rett egg, nedbøyd odd og et skaftfeste som står i 110° i forhold 

til eggen (se fig. 23). 

Nr. 5. 10 små stykker av forrustet jern. 
Nr. 6. Sterk forntstet og en del defekt kniv av jern. Tangen er av

brukket, bladet er kort og bredt, med en skrå avsmaling fra ryggen mot 
tangen, mens eggen fortsetter rett over i denne. 

Nr. 7. Lite, smalt og tynt, sterkt forrustet jernstykke av ubestem

melig art. 
Nr. 8. Lite, forrustet jernstykke. 
Nr. 9. Sterkt forrustet jernstykke, bøyd i rett vinkel på midten, samt 

to rustklumper funnet ved siden av. 

Nr. 10. Lite, forrustet jernstykke. 
Nr. 11. Lite, ubestemmelig jernfragment. 
Nr. 12. Samling brente bein. 

Det som mest fanger interessen i dette funnet, er de fine glass
perlene, som jo også har gitt haugen navn. Teknikken med framstilling 
av slike perler ble først uteksperimentert i Østen, sannsynligvis Egypt, 
hvor det ble laget slike perler helt fra det 18. dynasti (1580-1322 

f. Kr.). Fra først av var det bare enkle perler av ensfarget eller fler
farget glass som ble laget; senere, i det første århundre før Kristus 
begynte en også å framstille mosaikkperler. Teknikken med slike 
n1osaikkperler kan minne meget om damascering. Opphetede glass

stenger i flere farger ble vridd om hverandre, delt på langs, snodd 
om en tråd og eltet til perler. Slike perler fikk ofte et meget fint 
mønster. 1 Her i Norge dukker glassperler opp i tidlig romertid, og 
holder seg langt ned i vikingetid. De ekte tnosaikk- eller millefoiri-perler 
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Fig. 24. De fine glassperlene fra haug 41, "Perlehaug". 

har imidlertid en kortere levetid og tilhører helst 5. og 6. århundre, 
om de enn dukker opp tidligere.2 

Slike glassperler er her i Norge så å si utelukkende funnet i kvinne
graver, gjerne i rikt utstyrte graver som vitner on1 en høy sosial og 
økonomisk standard. Perlenes antall er vekslende, fra noen få til store 
mengder samlet i flere kjeder. At de har vært båret om halsen som 
et halsbånd, er mer enn sannsynlig, men sikre bevis saknes, dels på 
grunn av at branngraver var vanlige på denne tiden, dels fordi så få 
av skjellettgravene er sakkyndig undersøkt, så det saknes sikre opp
lysninger om deres plass i graven. I det rike funnet fra Skreros i Vegus
dal, Herefoss pgd., Aust-Agder, som ble undersøkt av Helge Gjessing, 
ble imidlertid noen få perler funnet akkurat ved halsen på et lite 
barnelik3 Tydeligvis må dette oppfattes som et perlekjede. 

Det forsteinete sjøpinnsvinet synes ved første øyekast å ha lite med 
graven å gjøre. Her i Norge er de, så vidt meg bekjent, meget sjeldne, 
men i Danmark forekommer de av og til i gravene fra romertid og 
folkevandringstid, og oppfattes som amuletter. Enkelte av de danske 
sjøpinnsvin synes å ha vært innfattet i bronsetråd, beregnet til å bæres.4 

Forsteinete sjøpinnsvin er også funnet i noen jydske enkeltgraver fra 
steinalderen. 5 

De små ornerte beinbitene er, som før nevnt, for små til å settes 
sammen. Det er imidlertid sannsynlig at det har vært en kam, og da 

155 



en sammensatt kam (det ble jo funnet 3 jernnagler). Orneringen med 
punktsirlder og streker er vanlig på beinkammer fra hele jernalderen, 
så ut fra det kan det ikke sluttes noe. Av de små bitene en har kan 
det imidlertid se ut som kammen ikke har hatt hvelvete skinner, 
dvs. at den bør være eldre enn slutten av 6. og begynnelse av 7. år
hundre.6 Dette kan imidlertid ikke avgjøres med sikkerhet. 

Redskaper i det hele tatt er jo svært sjeldne i folkevandringstiden; 
dette gjelder også sigder. Vår sigd, med den rette egg og den kraftige 
knekk ved skaftfestet, er også av en form som først blir vanlig i mero
vingertid og vikingetid, mens derimot sigder fra tidligere perioder 
synes å ha hatt en annen form.7 Nær opp til vår sigd kommer imid
lertid et eksemplar som ble funnet i en skjelettgrav på bunnen av en 
gravhaug på Døsen gård, Os s. og pgd., Hordaland, som Shetelig daterer 
til annen halvpart av 5. årh.8 Dette er imidlertid et unntak, det 
vanlige er at vi først finner sigder av denne type fra merovingertid av. 

Den lille kniven har en form som også først dukker opp niot slutten 
av det 6. årh., og blir vanlig senere. Det som en her først og fremst 
bygger på, er den skrå overgangen fra bladets ry~gside til tangen. De 
øvrige jernsakene er så forrustete at deres bruk og anvendelse ikke kan 
avgjøres. De brente beina ble oversendt Zoologisk Museum, Bergens 
Universitet, hvor konservator Haakon Olsen har vært så elskverdig 
å bearbeide materialet. Jeg siterer et utsnitt av hans konklusjon: 

"Disse fragmentene var bestembare og har tilhørt hund (Canis 
familiaris L). Et par av de andre beinbitene kunne limes sammen og 
stammer sannsynligvis fra kraniet av menneske (Homo sapiens L.)" 

Dette var jo interessante resultater. Hunden måtte altså følge sin 
herskerinne i graven. Dette kan i og for seg ikke sies å være så mer
kelig, da husdyrene ofte på gravgodsets sammensetning synes å ha fulgt 
sine herrer i døden:; seletøy til hester er jo vanlig i vikingegraver. 
På grunn av at så lite av beinmaterialet, iallfall her til lands, er blitt 
fagmessig behandlet, er det likevel sjelden en får sikre beviser. 
Som en ser kan det ikke ut fra beinmaterialet avgjøres hvilket· kjønn 
den døde har tilhørt, men dette spørsmål må vel sies å være løst ved 
gravgodsets sammensetning. 
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Tidsstillingen for dette funnet er, som en ser, vanskelig å avgjøre. 
Sigden og jernkniven burde trekke det ned i 7. og 8. årh., mens derimot 
perlene helst skulle dateres til 5. og 6. årh. Dette siste stemmer også 
mer med resten av beinkammen, hvis en da kan bygge noe på den. 
Veier en disse motstridende resultater mot hverandre, og forsøker å 

komme fram til et kompromiss, skulle jeg tro at det mest sannsynlige 
er å tidfeste graven til begynnelsen av merovingertiden eller slutten 
av folkevandringstiden. 

Det ble funnet for lite kull i brannlaget til at likbrenningen kan ha 
foregått her, men selve brannplassen er ikke funnet. Derimot er det 
sannsynlig at gravgodset har fulgt den døde på likbålet, det viser de 
av varme deformerte perler. Også beinkammen var brent og ødelagt, 
mens derimot jernsakene ikke viste noe glødeskall. Som vanlig ved 
brannflakgravene var det vist skjødesløshet ved begravelsen, bl. a. 
mangler jo store deler av beinkammen. 

Vi har altså her et jevnt, alminnelig kvinnegravfunn uten noen 
overdreven luksus, men heller ikke noe fattig funn. At sigden dukker 
opp så tidlig, må sies å være en sjeldenhet, derimot er det ikke noe 
merkelig i at den forekommer i en kvinnegrav. Funnet viser også at 
forbindelsen med de gam]e romerske provinser er holdt ved like, enten 
nå perlene er fabrikert i Østen, eller, som A. Kisa forsiktig hevder, 
muligens laget i de gamle romerske provinser, kanskje av importert 
råmateriale.9 Også de andre gravene på Hunn viser, om ikke direkte 
import, så iallfall utstrakte forbindelser med omverdenen. 

NOTER OG HENVISNINGER 

l A. Kisa: Das Glas im Altertume, bind 1, side 118 ff. 2 A. Kisa: Anf. arb. 
side 133. 3 Helge Gjessing: Oldtiden VIII side 9-31. 4 Brøndsted: Danmarks 
Oldtid Ill side 251. 5 P. V. GJob: Studier over den jydske Enkeltgravskultur 
side 89. 6 H. Shetelig: Runel<ammen fra Sætre. Bergens Museums Arb ok 1933 

side 26. 7 Steensberg: Ancient Harvesting Implements side 168 ff. og flg. 58. 
8 H. Shetelig: Vestlandske graver fra jernalderen side 121 ff. 9 A. Kisa: Anf. arb. 
side 133. 

:Jens Storm Munch. 
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Fig. 25 a. Vikingegraven. 

VIKINGEGRAVEN 

En av de største og prektigste gravhauger på nedre gravfelt på 
Hunn er en haug 20 m i diam. og 1,5 m høy. Den er forsynt med en 
fotkjede av store kraftige stein. På fig. 25 b ser man haugens profil, jevn 
halvkuleformet, ikke toppet som man ofte er vant til. I fugleperspektiv 
tar haugen seg ut som fig. 25 a viser. Gravens fotkjede har enkelte meget 
interessante detaljer hva bygging angår. Det viser seg at ved anlegget 
av graven og fotkjeden har byggmestrene her ment å lage en mur, 
kan man kalle det. Der hvor nemlig steinene har vært meget høye, 
har man klad seg med en stein, mens der hvor man ikke hadde til
strekkelig høye stein, brukte man to som man la oppå hverandre. I 
tidens løp er det øverste lag glidd ut, og vi har enkelte steder fått to 
rekker av den. 

På fig. 25 b, horisontalskissen, kommer dette tydelig fram. Følger man 
steinrekken rundt, sees det at enkelte steder er steinrekken dobbel, 
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Fig. 25 b. Plan og profil. 

andre steder enkel. I de avsnitt hvor den er enkel, er steinene meget 
høyere enn der hvor den er dobbel. Legger vi de ytterste stein i den 
dobbelte ring oppå de innerste, får vi fram en jevnhøy n1ur. Haugen 
ble meget omhyggelig gravd ut av en finsk arkeolog, Aarni Edi-Eska, 
en svensk, Margareta Skald, og to norske, Arne Skjølsvold og meg 
selv. Målene fra haugen, som er nevnt ovenfor, viser at det er en 
temmelig stor haug, og selv om vi var så pass n1ange om utgravningen, 
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Fig. 27. Graven før åpningen. 

kunne vi ikke regne med å grave oss 1ned skjeer gjennom alt. Det 
tok oss en måned å grave den ferdig. Hovedproblemet var i første 
rekke å lokalisere selve gravnedleggelsen i haugen og pensle denne i 

sin helhet fram. Vi kunne komme på brannflak, vi kunne finne en 
kiste eller som vi gjorde i haugen, vi fant en nedleggelse direkte i auren. 

På flg. 25 b, horisontalskissen, ser vi avmerket de felter vi startet i, 
de var 2 m i bredden og strakte seg inn til sentrum. I disse feltene 
ble så torv og øverste 10 cm's lag fjernet, og med graveskjeer grov vi 

oss nedover. Under gravingen passet vi omhyggelig på at den profil 
som framkom langs akse x og y (flg. 25 b) inn mot sentrum ble behandlet 
med forsiktighet, den skulle nemlig si oss alt om gravens indre kon
struksjon. 

172 



I profilen langs x-aksen støtte 
vi også på noe som senere 
viste seg meget betydningsfullt. 
Vi oppdaget her en sandvol1. 
Denne sandvoll gikk rundt hele 
den nedlagte begravelse, son1 
fig. 27 viser. Den lyse stripe 
rundt er sandvollen, det mørke 
parti inni er graven. 

På denne sandvoll fant vi 
rester etter små bål, kullflekker 
med brente bein og enkelte små 
leirkarstykker. Disse kullflekker 
eller brannflekker fant vi jevnt 
fordelt rundt hele graven, i alt 8 

stykker. Jordsmonnet inne i 
graven, altså det mørke parti på 
fig. 27, var fet åkerjord, uten 
iblanding av sandjord. 

Dette viser tydelig at graven 
har vært kastet igjen uten at 
man har benyttet seg av jord 
fra sandvollen. Det er fristende 
å tenke seg at de små bål har 
brent rundt om graven som 
brennoffer. 

Man n1å være enig i at det 
ville være naturlig å skuffe den 
først oppgravete sandvoll over 
liket. Vi står imidlertid her anta
kelig overfor et dødsritual som 
vi aner konturene av, men ennå 
kjenner for få detaljer i til at 
vi kan mane hele bildet fram. 

Fjg, 28. Oldsaker in situ. 
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Graven viste seg å være en skjelettgrav fra vikingetiden. En manns
grav med fullt utstyr som en vikinghøvding skulle ha med. Vi ser 
(fig. 28) hvorledes det hele lå i graven. Oldsakene ble etter hvert 
penslet fram uten å bli tatt opp, slik at man kunne få et in situ-bilde 
av dem. Vi skal senere gjenuomgå de enkelte stykker, men her 
ligger de: 

Fra hodet, som var orientert mot nord, ligger det store eneggete 
sverd (A), stigbøylene (B), skjoldbulen med rester etter skjoldet (C), et 
drikkehorn (D), to sporer ved (E), øksen (F), klebergryte (G), skifer
bryne (H), et drikkehorn til (I), et stekespidd (K). Ved L, rundt denne 
bokstav omtrent til klebergryten og drikkehornet ved (I), er det tydelig 
avtegning av noe som har vært lagt ned i graven; det var av tre og 
så dårlig bevart at det er umulig å si med sikkerhet hva det kan ha 
vært. Jeg er tilbøyelig til å tro at det kan ha vært en sadel. Sadel i 
graver fra vikingetiden er ingen sjeldenhet, selv om vi ikke har det i 
alle der hvor vi har ridetøy for øvrig. 

En interessant detalj ved klebergryten var at den over hele bunnen 
utenpå og opp langs siden var dekket av et sotbelegg. Inni hadde den 
også et svart belegg; mer virket dette som brente rester etter mat. 
Det så ut som gryten var tatt rett av gruen og lagt opp i graven, 
kanskje enda mens innholdet var varmt. 

Det var dessverre ikke meget igjen av skjelettet, men enkelte 
stykker bein ble dog funnet. Sandjorden som liket hadde ligget, i kon
serverer meget dårlig. Imidlertid er det ikke tvil om skjelettgrav, slik 
oldsakene ligger orientert. Det fantes ikke noe som tydet på kiste 
hverken av stein eller tre. Enkelte trestykker fantes likevel i graven, 
men disse var fra andre gjenstander, som skjoldet f. eks. En skulle da 
ventet rester etter en trekiste eller konturlinjer, om en slik hadde vært 
i graven. 

Et spørsmål som er interessant ved denne graven er: Hvorledes har 
mannen ligget? 

Vi har intet annet enn gravgodset å holde oss til, og kan vi stole 
på hva dette kan fortelle oss om plaseringen, skulle vi komme til føl
gende: Etter alt å dømme er sporene det viktigste for oss. Vi kan se 

174 



Fig. 29. Oldsaker fra graven. 
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Fig. 30. Kleberkaret. 

noe av flg. 28E og flg. 26 (30 a, b). Her er disse plasert slik at om mannen 
hadde hatt sporene på seg når han ble begravet, hvilket i og for seg 
var meget sannsynlig, så kan ingen andre muligheter komme i betrakt
ning enn at mannen har ligget, på ryggen med benene trukket opp 
under seg. Derved vil fotsålene ligge horisontalt på bakken. Helt hori
sontalt har han ikke ligget, det viser gravens bunnprofll oss, men 
dessverre kunne denne ikke bli tatt med her p. g. a. plassmangel.. Denne 
profil stiger nemlig jevnt tnot hodet hvor skjoldet ligger. Drikkehornet 
som er funnet like ved sporene, har han sannsynligvis hatt om livet, 
antakelig i beltet. Sverdet ligger ved hans venstre hånd. Øksens plase
ring passer med høyre hånd. Den er stukket med eggen ned og ligger 
slik til at skaftet er parallelt med kroppens lengdeakse. De øvrige 
saker, som f. eks. klebergryten og brynet, ligger nedenfor beinene. 

Så godt bevart gravfunn fra vikingetiden finner vi knapt nok ellers 
i Østfold. I det hele tatt kjenner vi ikke vikingetiden så godt her som 
i landet for øvrig. 
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Fig. 31. Drikkehorn. 

''i skal imidlertid gå over til å se nærmere på de enkelte oldsaker. 
Det kan ikke bli så inngående, men det som nå er av interesse er 
dateringen av graven. 

Sverdet er et langt enegget sverd med hjalter. Det er av en type 
som Jan Petersen i sitt arbeid De norske vikingesverd, flg. 99, s. 119, 
mener opptrer først i midten av 800-årene og holder seg inn i 900-
årene. Det er hovedsakelig sverdets hjalte som bevirker denne plase
ring i tid. 

Øk8en viser seg ifølge samme arbeid av Jan Petersen å være en 
type som dateres til 900-årene (fig. 41). Det er en meget alminnelig 
øksetype og kjennes over hele Østlandet. 

SÆ;joldbulen er dessverre medtatt av rust og i en slik forfatning, at den 
ikke kan si oss noe om dateringen. Det er bare deler av kraven 
som er tilbake. 

Kleberkaret har vært i bruk son1 koke- og oppbevaringskar 
gjennom hele vikingetiden. Bruken av ldeberkar strekker seg også 
helt ned i middelalder og nyere tid og har sin opprinnelse i kelter
tiden. 
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Fig. 32. Sporene. 

To drikkehorn er en sjeldenhet i 
graver fra vikingetiden. Vi har tolket 
dem som drikkehorn, da intet annet fra 
dyret fantes i graven som kunne tyde på 
nedlegning av helt fe. Dette er tilfellet 
fra en grav i Tune. Som dateringsmiddel 
er ikke drikkehornene egnet. 

Sporene er av en egen form, de er 
forholdsvis slanke og har en lang, spiss 
knast. Denne type har ikke mange 
paralleller i vikingetiden her i landet. 
Fra Østfold kjenner vi ingen, men fra 

Skedsmo i Akershus (C 3794) har vi et funn som er meget beslektet 
med våre eksemplarer. Jan Petersen setter denne sporeform (i sitt nye 
arbeid som er under utgivelse) til omkring 950. 

Stigbøylene er av en type som det er lykkes å rekonstruere etter 
fotografi tatt in situ. De var nemlig i en slik forfatning at de ikke tålte 
å bli tatt opp. Denne type ligger utenfor det materialet vi har om 
stigbøyler. 

De øvrige oldsaker som ble funnet skal i korthet nevnes. Det er: 
Beinsplinter, keramikkskår, jernfragmenter, pilespiss av flint (tilfeldig 
innkommet i haugen), bronsefragment, krok av jern, bryne av skifer, 
trestykker, flintstykker, jernkule. Det blir sverdet, øksen og sporene 
som daterer graven for oss, og konklusjonen blir da at vikingegraven 
antas å høre hjemme omkring 900-årenes midte eller litt tidligere. 
Nærmere er det ikke mulig å komme. Vi håper at utgravningene som 
er planlagt å fortsette på samme gravfelt i 1951, vil gi oss enda flere 
funn fra vikingetiden som kan trekke bildet klarere fram for oss, for 
Østfolds vedkommende fra en interessant periode i norsk historie. 

Karl Pibe-Miiller. 
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HØJ 47 

I slutningen af maj måned 1950 påbegyndtes ved Hunfjorden ud
gravningen af den høj, som fik nummer 47. Højen lå i en lille lund, 
som også talte mange andre høje af forskellig form og type. Høj 47 
var græsklædt, men enkelte synlige randsten angav tydeligt, at den 
var skibsformet. 

Inden den egentlige udgravning tog fat gravedes græstørven af i en 
grøft udenom de yderste synlige randstene, og et kvadratmetersystem 
lagdes over højen, hvorefter overfladen nivelleredes i hver meter i 
højens længdeakse og tværs over på dens bredeste sted (d. v. s. N-S 
1-14 m, Ø-V 4,5 m og Ø--v 1-8 m, N-S 7 m). 

Efter disse forberedelser var højen inddelt i fire sektorer _ved det 
meterkors, der var lagt hen over den, og gravningen kunne begynde. 
I første omgang fjernedes overjorden kun i to af sektorerne, senere 
skønnedes det nødvendigt at utvide udgravningsområdet et par meter 
ind i de to resterende kvadranter, hvorved højens centralområde fri
lagdes. Ved at udgrave højen således opnår man dels evt. tidsbespa
relse, hvis højen er fundfattig, dels at få et godt snit af selve højens 
opbygning. 

I herværende skibsformede høj valgtes den SSØ (A) og den NNV 
(C) kvadrant som bedst egnede for udgravning, idet der her var mindre 
bevokset end på de to andre fjerdedele. Det må dog nævnes, at 
den NNV (C) sektor var gennemvævet af nu rådne røtter fra en gammel 
træstub, som stod på højen. Disse gamle og friske træer havde været 
årsagen til, at randstenene nu i mange tilfælde lå ret forskubbet for 
deres oprindelige plads. 

Efter at overjorden var fjernet med spader toges mindre redskaber 
i brug og lag for lag af en let sandet, leragtig lysegul jord b1ev fjernet. 
Denne jord inneholdt kun få sten og havde i det hele taget et ret ens
artet præg. Hist og her forekom trækulstumper og flintfliser, som dog 
lå så spredt, at de må anses for at være kommet ind med fylden. 

Højområdet angaves ved en krans af sten, og skibsformen kom 
tydeligere frem jo mere af højfylden, der fjernedes. Omtrent midtskib 
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på hver langside stod en extra stor sten, men ellers varierede stenstør
relsen fra hånd- til hovedstore og ofte lidt større. Stenene var ikke 
ordnet på nogen måde efter størrelse. I sektor A var der således en 
sammenstabling af mindre stene, mens sektor C bestod af større, mere 
spredte stene. Deres funktion har øjensynlig kun bestået i at indramme 
højområdet. En del stene var nu væltet og lå udenfor kredsen; som 
allerede omtalt har trærødderne bevirket dette. Stenene tnå anses for 
at være anbragt før højfylden kastedes ind over og delvis skjulte dem. 

Allerede på gravningens første dag fandtes et randskår af et klæber
stenskar, tykt gods og med nogle vandret indridsede streger unde'r 
randen. Skår af samme vare og sikkert hidrørende fra samme ka'r 
fandtes spredt i større og mindre stumper over hele det udgravede 
område, stærkest koncentreret omkring midten lidt til NØ. 

Under gravningen i kvadrant C iagttoges flere steder stærkt aske
blandede lag, uden at der dog kunde tales om egentlige bålpletter. 
I en dybde af ca. 1/2 meter konstateredes det derimod, at højen dækkede 
over en brandgrav. Direkte på den oprindelige jordflade ved højens 
midte lå bålresterne : trækul og aske i et tæt, sort, fedtet lag fuldt af 
halvforkullede benstumper, resterne af den døde og tillige dennes grav
gods, der var ret sparsomt og mere eller mindre ødelagt af at have 
været med på bålet. 

De ting, der fandtes i bål pletten, var som følger: seks glas perler 
af forskelligt udseende, en hel del jerngenstande, deriblandt adskillige 
nagler, som var let genkendelige, men desuden flere genstande, som 
havde mistet erhvert kendetegn og nu kun var uformelige jernklumper. 
Desuden fandtes udenfor bålpletten en spindesten af halvkugleform 
uden dekoration, nogle flintfliser med retouche samt en flintspids. 

Endnu inden udgravningsområdet udvidedes til også at omfatte 2 111 

i N-S af hver af de uudgravede kvadranter blev længde- og tværpro
filerne av højen nøje opmålt og aftegnet, men der var ingen problemer 
i selve højopbygningen. Profilerne bekræfter blot den antagelse at bålet 
har ligget direkte på undergrunden, der har været et let skrånende 
bakkehæld. Efter udgra vningen af et sådant anlæg står vi ikke blot 
med seks perler, en spindesten og så og så mange jernnagler og 
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Fig. 33. Høj 47. 

jernstutnper på bordet, men desuden med en viden on1 vore forfædre. 
Ifølge tenstenen og klæberstenskaret med de vandrette furer under 
mundingen og ophængningshuller i siden 1nå graven sandsynligst dateres 
til vikingetid. Vi ser altså her en vikingetidskvinde, som efter skik 
og brug er blevet gravlagt på den gravplads, som gennem skiftende 
tider har været benyttet (grave af ældre dato findes i n1ængde omkring). 
At det er en kvindegrav tyder tenstenen på. Nogle af de gravgaver, 
som den døde har haft med sig, er blevet lagt på ligbålet samtnen med 
hende og har derfor lidt en ilde medfart, perlerne derimod har enten 
været lagt ned bagefter, eller de har ligget i bålets udkant; de er i 
hvert fald kun lidt beskadiget. Sandsynligvis har kvinden haft et skrin 
med sig, derpå tyder de mange jernnagler, men noget sikkert kan man 
selvfølgelig ikke sige om det. 

Efter bålfærden er højen kastet over den døde og ingen har for
styrret gravfreden før arkæologerne kmn på stedet. 

lis Fryd. 
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HØJ 46 

Lidt nordøst for "skibssætningen" høj 47 og 15-20 m sydvest fo.r 
denne høj ligger en lille høj næsten uden bevoksning, kun et lille birketræ 
står i den nordlige ende af den. Høj en, der ligger på et noget hæl
dende terræn ned mod et sumpet areal, ligger lige op til skellet mellem 
marken og det skovbevoksede område. 

Den var ret lav, ca. 50-60 cm høj, og af en diameter på omkring 
8 m. Kun enkelte af randstenene var synlige inden udgravningen, der
for afgravedes højfoden, og stenene lagdes frit. Det viste sig da, at 
de lå temmelig regelmæssigt i en cirkel, kun manglede der sten på et 
par meter mod nord, hvor højen har været skåret af et tidligere gærde, 
som endnu kan spores i terrænet. Højens overflade var jævn, men 

enkelte stene var synlige omkring midten. Hvorvidt disse stene var 
oprindelige, eller om de var de opkastede randstene, kunne ikke afgjøres. 

Udgravningen foretoges ved at dele højen i fire sektorer, hvoraf 
den østlige og den vestlige foreløbigt udgravedes. Den østlige bestod af 
alm. gulligbrun agerjord, og syntes at være fuldstændig fundtom, indtil 
profilerne rensedes af, så fandtes i en dybde af 38 cm nogle ben-stumper, 
ornamenteret med cirkel- og stregornamenter, sandsynligvis fra en kam. 

De lå lige inde ved centrum i jord, der var blandet med lidt trækul. 
I den vestlige sektor lå 2 store stene en halv meter fra centrum; inden

for disse fandtes en del brændte ben og et par ubestemmelige jern
klumper sammen med lidt regulært trækul, men det var tydeligt, at 
den egentlige brandgrav måtte ligge længere mod nord, under stenene 
i den urørte sektor. Derfor udvidedes udgravningen halvanden meter ind i 
de 2 sidste sektorer. Mod nord gravedes ned mellem stenene og i 
samme dybde smn i de 2 andre sektorer fandtes de første brændte 
ben og trækulsrester i mørkere farvet jord. Lige inde ved centrum, 
tæt op til de andre kamrester, fandtes flere tænder og ornamenterede 
benstykker med spor af nagler. Spredt over hele området med brændte 
ben og også ind i den sydlige sektor, hvor der ikke var spor af træ
kul, fandtes adskillige meget rustne og sammenbrændte jernstykker. 
Deriblandt var flere nagler, men det meste var ubestemmeligt. Et par 

182 



Fig. 34. Høj 46. 

store og flere små fragmenter af en skiferslibesten med tydelige slibe
spor lå ligeledes imellem benresterne. Disse benrester var kun mangel
fuldt brændt; der var flere store stykker af rørknogler og ribbens
knogler, og det kunne se ud som om de stammede fra et menneske
skeiet. Dette bekræftedes senere, da der under en af stenene fandtes 
knoglerester, der utvivlsomt stammede fra et kranium samt en menneske
tand. Knoglerne syntes at ligge på deres plads i skelettet, men det var 
umuligt at konstatere med bestemthed; de pensledes dog frem og 
fotograferedes. Brandpletter fortsatte ind under stenene, men man 
kunne ikke se om disse var lagt ned over den med vilje, eller om de 
var lagt der senere. 

I den vestlige sektor syntes at være spor af en nedgravning, idet 
der viste sig en mørkere farvet tunge i den almindelige gule agerjord, 
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hvor der fandtes 5 jernnagler, men det var blot udskyl fra brandpletten. 
Satntnenligner man .jorden i brandpletten i denne høj med jorden i 
høj 47's brandplet, undrer man sig over at jorden i den sidste er meget 
n1ere fedtet og mere sort end i høj 46; men om dette skyldes at høj 46 
har ligget højere og tnere udsat for vinden, kan ikke siges. 

Inger Svane Christiansen. 

LANDSKAPET OG BOSETNINGEN 

Det er et fagert land forfedrene 
har funnet og ryddet for oss/ 
måtte vi fare fagert med 
arven og aldri skamme oss ved den. 

(Pål den gamle i "Sigurd Jorsalfar".) 

Disse ordene som Bjørnson legger i munnen til en av Kong Øysteins 
menn, passer godt som begynnelse på vårt utsyn over områdene ved 
Hunn; ikke bare fordi innholdet og den sagaknappe formen kunne stå 
som motto for vårt arbeid med å finne fram til samspillet mellom det 
gamle kulturlandskapet og menneskelivet, men mer fordi Pål den 
gamles ord har sin bakgrunn nettopp i naturen her nede slik dikteren 
så den da han i 1871 arbeidet med "Sigurd Jorsalfar" under et opphold 
på Tore. Landskapet hadde alt tidligere gjort inntrykk på ham, og da 
han skrev sitt sagaskuespill, vendte han hit hvor han så "store, blide 
Marker med Sjø og Skog om Lide". 

"Nei, se her: seilleden på begge sider sundet op etter", slik lyder 
en del av en av Kong Sigurds replikker,- et ordvalg som Bjørnson 
godt kan ha hentet her nede hvor Torsneskilen skjærer seg langt inn 
n1ellom noen av landets eldste bygder. Og la oss gjøre som kongen 
sier. Ikke son1 han med tanke på tokt til sydens gylne eventyrverden, 
nei, vi følger heller Torsneskilens rolige farvann opp gjennom Østfolds 
frodige bondeland helt fram til kilens ende ved Hunn, der leirslettene 
og det ytre ra stopper videre seilas. 
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Fig. 35. Et blikk utover fra den vestlige delen av gravfeltet. Dyrket jord og oldtids
minner forteller oss her om et gammelt kulturlandskap. 
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Det er en gammel veg vi følger,-'-- det er vegen inn fra leden 'Og 
fra land og folk langt bakom havet. Og slik vi opplever landskapet 
nå, slik var det også for 1800 år siden, da de første gravene - etter 
det vi nå vet - ble anlagt ved Hunn. Det er nok blitt flere og anner
ledes hus, noe mer dyrket mark og litt annen sammensetning av vege
tasjonen, men hovedlinjene i landskapet, de er de samme som den
gang. - Ytterst mot sjøen ligger de brune, isslipte svabergene, og innen
for kommer de fruktbare slettene hvor lyse bjørkelier tegner myke over
ganger til den mørke barskogen. Og i sørlendte. skråninger ned mot 
strendene står eldgamle eiketrær med veldige kroner. Sammen med 
den grå granitten gir de oss en følelse av et sagalandskap som rammes 
inn av Østfolds runde skogåser. 

Slik har folkene på Hunn sett bygden når de vendte hjem fra sjøen 
en godværsdag, og kanskje også fr~mmede handelsmenn fra. romerske 
provinsdistrikter forundret har opplevd dette landskapet engang i de 
første hundreårene etter Kristi fødsel, - medbringende smykker av 
sølv og gull som siden fulgte sine nye eiere i deres graver. 

Det første' som møter oss på .. var reise mdt Hunn s)øyegen, er 
Torsneskilens munning mellom skog og fjell;' men når vi er kommet 
et par kilometer lenger inn, åpner skogen seg for store dyrkete marker 
på vestre bredd. Her ligger storgården Tose, det gamle Tors hov, om
gitt av gamle lindetrær og lave åser. Og Tor finner vi også igjen i 
navnet på bygden,- Torsnes. På den annen bredd, i bygden Ullerøy, 
stiger fjellsidene uvanlig bratt og høyt til i Østfold å være. Det er 
som om bygdenes forskjellige natur henger sammen med virkeområ
dene til guddommene de har navn etter. I Torsnes - ved T,ose -
ligger jordbruksbygden så bred o~ trygg som et høvdingsete for bonde
guden Tor selv, og i tJllerøy bygger åsene og liene et terreng som 
passer for den eldgamle himmel- og fruktbarhetsguden Ull, slik Snorre 
kjenner ham som bueskytter og skiløper. - Midt i løpet ligger hol
men Hammeren, det er Tors forsteinete hammer, forteller folkesagnet. 
Et stedsnavn med virkelig bakgrunn er derimot Knarrviken sør for 
Tose. Det forteller oss om en knarre- handelsskip- og er sikkert et 
gammelt navn. 

186 



Fig. 36. De rolige linjene i Østfoldnaturen møtes ved Hunnebånns lyse vannspeil til et 
fint samspill. Utsikt fra bygdeborgen. Gravfeltet ligger i skogen langs sjøen. 

Etter hvert som vi kommer lenger inn gjennom kilen blir den også 
smalere, og når vi er rett ut for Holm, det gamle kirkestedet i Torsnes, 
ser vi at kilen foran oss nesten har karakteren av en dansk å; det er 
lave, dyrkete marker på begge sider og bare et par meter vann 
til leirbunnen. I over en kilometer tar vi oss fram i dette smale, eien
dommelige sundet, så reiser seg igjen fjellkoller på begge sider, og så 
med en gang ser vi ut over et vidt bassen~ mellom skogkledde åser 
og dyrket jord. Hvis vi ikke visste at vi var kommet fra sjøen, skulle 
vi trodd det var en innsjø; men det er Hunnebånn, det innerste av 
Torsneskilen- en mil fra munningen. 

Bak oss ligger de to fjellkollene som en port inn til dette deilige 
stedet. På vestsiden kommer tre dyrkete sletter fram mellom åsene, 
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i øst stiger bratte fjellsider høyt opp med bronsealderrøyser på toppene. 

Men rett fram i nord reiser grønnkledd morenemark seg i brinker fra 

stranden og opp mot det skogmørke ås brynet, og i en. forsenkning i 

terrenget ser vi oppover en stor dyrket slette. De to sidene av naturen, 

morenen med skogen og den brede sletten, er ikke bare dominerende 

i landskapet, de er det sentrale også om vi ser på det hele som et 

historisk område, for her ligger Hunn og gravfeltet. - Gårdene litt 

ute på sletten, og gravplassen inne på morenens sandbunn. 

Alt fra vannet kan noen av gravhaugene skimtes. Det er de som 

ligger lengst framme på den lyng- og gresskledde grusterrassen opp for 

Hunnebånn; men hovedtyngden av dem ligger i skogen bakenfor. Og her 

ligger også et annet minne om livet ved det gamle Hunn. Rett opp 
fra skogen reiser det seg en grå granittvegg son1 er om lag 50 m høy 

og så skarp i profilen at den preger hele landskapet. Det er Ravne

berget, med tilfluktsstedet for det gamle bondesamfunnet ved Hunn. 

Samlet ligger da her tre forskjellige minner etter det som har hatt mest 

å bety for menneskene,- den dyrkete jorden hvor de arbeidet og slet

men også opplevet kultus og høytid, og like ved- de dødes hvilested 

med sin form for hellig ærbødighet, og så høyt over det hele borgen 

på Ravneberget, - et minne om harde og vanskelige tider, men også 

om en fast vilje til å komme igjennom motgangen. 
Det de første landnåmsmennene har sett her er nok stedets gun

stige beliggenhet for jordbruk. Her fant de et lunt, svakt hellende 
terreng mot sør med godt avløp for overvann mot bekken, og i over

gangen til morenen den lette sandholdige jorden som passet for tidens 

redskap. Men har de og hatt glede av et vakkert utsyn- og det må 

vi tro - så kom de til et av de fineste partiene i ytre Østfold. Særlig 

ved gravhaugene lengst framme på morene-brinken får vi se landskapet 

i all sin østlandske frodighet. Her går nå den moderne fylkesvegen, 

men den har gamle aner, for like ved går en oldtidsveg. Den stryker 

nå forbi gravhaugen som en vid grøft, og over bekken deler den seg 

i flere spor, det har tydeligvis ikke vært enighet mellom de vegfarende 

om det beste overgangsstedet. l\1en en ting har de to veglinjene til 

felles, - de bringer de farende fram til et utsyn over et av de eldste 
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Fig. 37. Høg og steil står Ravnebergets utilgjengelige borgvegg mot den flate sletten. 

kulturlandskap vi har her i landet. Her ved strendene rundt Runne
bånn møtes bygdene Skjeberg, Ullerøy, Borge og Torsnes, og maken 
til sammentreff mellom bygder med navn i vår forhistorie skal det letes 
lenge etter. 1\tloderne hyttebebyggelse holder nå på å ødelegge stedets 
uberørte skjønnhet, men Borge kommune arbeider for å få en bygde
plass her og forhåpentligvis kan dette bli til virkelighet. Bedre og 
vakrere beliggenhet er det ikke n1ange bygder som har, og kanskje 
ingen n1ed slik mulighet for å få den i forbindelse med sin eldste 
historie. 

Om hele komplekset av oldtidsminner ved Hunn skal andre fortelle 
oss,- så vi drar i stedet opp på Ravneberget og ser på deres belig
genhet i forhold til de nærmeste bygdene. Opp den stupbratte fjell
veggen kan vi ikke kom1ne, men det går en forsenkning i sørenden 
av fjellmassivet, og her kan vi følge en sti. De som vil kan ogRå 
krype gjennom en kløft - nærmest en tunnel - og ved hjelp av 
sterke armer og noen hyller i fjellet nå helt opp. Det er nok en besværlig 
veg, men har en evnen til å oppleve noe av den spenningsfylte stem
ningen det kan være ved å bestige en bygdeborg, da er det likevel 
den riktige måten å komme opp på. I dag da ingen forsvarer fjellet, 
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stiger vi lett over de gamle steinmurene og inn på selve "borgplassen". 
Murene på Ravneberget er forresten lave, og det har nok vært bergets 
reisning i seg selv som har gitt den beste beskyttelse. Men innenfor 
steinforskansningene går, de trassige fjellveggene over i et stort og 
jamnt granittplatå hvor vi har et praktfullt utsyn. over de nærmeste 
bygdene og ytre Østfold. , 

Først Borge, bygden som har fått navn etter stedet --,-- borgen -
vi står på. Like under oss Hunngården~ med grayfeltet i skogbrynet 
til venstre, og dypt nede ved foten av den grønne morenebakken ligger 
Hunnebånns blide vannspeil. Til høyre for gårdene den store sletten 
med dyrket mark. Den er delt i to av bekken, og går på den andre 
siden over i et drøyt bakkedrag med Borge kirkes hvitkalkete profil 
som ærverdig avslutning mot himmelen. Og utover åkrene de små 
svabergene hvor helleristningenes tause billedsaga forteller oss at her 
var dyrket jord alt i bronsealderen. 

Mot sør ligger Ullerøy og Torsnes på hver side av det smale vannløpet 
som vi kom inn på. Og aller ytterst mot havet ligger Hvalerøyene 
som landets første utposter. I øst Skjeberg, helleristningsbygden fram
for noen annen, - vi kan se åsene ved Storedal. Så Berg og Idd, og 
til sist de veldige skogene langt, langt innover i Sverige. I vest ligger 
først Glommas brede vannløp, og på den annen bredd bygdene Tune, 
Rolvsøy og Glemmen. Ved elvens munning Fredrikstad med Kråkerøy 
utenfor, mens 06insøy (Onsøy) hever sine runde koller i bakgrunnen 
og stenger for utsynet innover Oslofjorden, men ikke for Telemarks 
blå fjellverden. 

I de bygdene vi nå ser utover ligger hovedtyngden i det eldste 
kulturlandskapet i Østfold. Her ligger gård etter gård som både navnene, 
oldtidsminnene og beliggenheten i bygdene sier oss hører hjemme 
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Fig. 38. Kart over Hunn. Forklaring side 190. 
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blant de eldste i landet. Særlig mange og fine er funnene med import
saker fra de første hundreårene etter Kristi fødsel. Her er ytre Østfold 
avgjort det rikeste område i landet. Bakgrunnen for disse fremmede 
sakene av glass og bronse, sølv og gull som nå plutselig kommer inn 
i Østfold, henger i sitt ytterste utspring sammen med de store omvelt
ninger ute i Europa ved om lag vår tidsregnings begynnelse. Kelterne 
mister makten, romerne skyter sine grenser fram til Rhinen og Donau, 
og dermed får og germanerne direkte kontakt med det store verdensrike 
i sør. Alt ved slutten av det første hundreåret etter Kristi fødsel hadde 
fremmede importsaker funnet vegen til Storedal, - de første i landet 
som gir oss et glimt av den romerske verdens prakt. Det blir store 
perspektiver når vi ser det slik, - vi har så lett for å tenke oss alle 
våre bygder som bortgjemt ødemark, og så ser vi likevel at allerede 
dengang nådde virkningene av kampene ute i Europa hit opp. 

At de nye impulsene tidligst og sterkest nådde hit til ytre Østfold, 
henger nok ikke bare sammen med den geografiske beliggenhet; for 
enten vi ser dette nye som medbrakt av en mindre innvandring eller 
kommet hit ved handel, så tyder det på at det har vært et rikt miljø 
også her hjemme. Alt tidlig må landskapets gode muligheter for jordbntk 
ha utviklet storgårder der morenene dekker leirlandet og gir lett jord. 
Typisk for alle de gamle storgårdene vi kjenner fra forhistorisk tid i 
Østfold er nemlig deres beliggenhet i forhold til raene ; Storedal og 
Hunn er de mest storslåtte eksempler. Men å komme nærmere inn på 
utviklingen av hele dette store emne er det ikke plass til her, vår 
oppgave blir å se hva oldfunnene og de faste fortidsminnene ved Huun 
og i nærmeste omgivelser kan fortelle oss. 

Området for vår lille lokale oversikt finner vi på kartet side 191. 

Med Hunn om lag som sentrum dekker det ikke mer enn 30 km2, 

men det er et rikt arkeologisk landskap. Først noen ord om den topo
grafiske situasjonen innen kartets grenser. Det som det vesentlig gjelder 
å finne fram til, er grunnlaget for all fast bosetning, - den dyrkete 
marken. Innen vårt område ligger den naturlig atskilt av skog og fjell 
i 4 større samlinger. Det. er for det første de to parallelt løpende slette
dragene på hver side av høydene ved Borge varde - det høyeste 
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åsparti på disse kanter av Østfold. Det ene munner ut i Torsneskilen 
ved Hunn, og det andre går forbi Storedal og fram mot Horneskilen. 
De er mer atskilt fra hverandre enn det kartet tilsynelatende viser, 
men de er begge bare sørlige utløpere fra det store slettelandet mellom 
Fredrikstad og Sarpsborg. Av de to andre områdene finner vi et langs
etter delebekken (det gamle sundet) mellom Skjeberg og Ullerøy, og 
endelig flatbygden i Torsnes. Innenfor kartets grenser finner vi og det 
ytre ra fra Storedal og stykkevis fram mot Hunn, og siden ved Borge. 
Nedskylt morenejord er vanlig langs foten av fjellsidene, og banker 
av fin sand fins særlig sør for Haugen og Hystad. Ellers består de 
store dyrkningsflatene av leire, hvor bekkene skjærer seg dypt ned til 
rolige og jamne løp. 

Og så var det da den arkeologiske delen. Av alt det vi nå eier 
etter landets forhistorie er det intet som gir oss en så sterk opplevelse 
av vår eldste historie som de faste oldtidsminnene ute i skog og ubygd 
mark De funne oldsakene er i museene, men boplasser og graver, 
helleristninger og bygdeborger de ligger ennå på sin gamle plass i 
landskapet. Ikke minst er det slik rundt Hunn, og selv om vi nok 
bryter kronologien, som vi ellers vokter så omhyggelig, vil vi nå likevel 
se på de faste oldtidsminnene først. Vi begynner da med hellerist
ningene. Som det framgår av kartet er det mange av dem, men så er 
vi jo også i en del av det rikeste helleristningsområde i Norge. Skjeberg 
har nok de fleste, men ingen kommer opp mot Borgebygdens store 
motivrike ristninger, hvis livlige innhold minner om de beste i Bohus
Hin. Ved Lilleborge og ved Skjælin-Molteberg finner vi således store 
kultiske opptog som er blant de mest praktfulle helleristningscener vi 
vet om her i landet. I Hunns nærmeste omgivelser er det bare skål
groper,- de enkleste ristningsmotivene. De ligger foruten ved Hunn 
også ved Opphus og Grimstad og Heieren i Torsnes. De innen selve 
Hunnfeltet (Skiviken) er innhogd på en stein så stor som et bra manns
løft, og er nå i museet i Fredrikstad. Helleristningene tilhører særlig 
slutten av bronsealderen, og vel også i noen tilfelle den begynnende 
jernalderen i århundrene nærmest Kristi fødsel. Fra bronsealderen er også 
gravrøysene av rundkamp oppe på åstoppene, og som kartet viser, fins 
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de også til dels like ved Hunn. Alle disse har det vært "gravet" i tid
ligere, men som vanlig kjenner vi ingen funn av oldsaker. 

De oldtidsminnene som likevel setter mest preg på landskapet er 
gravplassene fra jernalderen. Innen vårt lille område er det foruten 
de store ved Hunn og Storedal (det siste er landets største), også 
større gravfelter ved Tal berg i Ullerøy og ved Haugen-Kvi berg 
og Borge. Dessuten fins det mange mindre felter, og i et par tilfelle 
også enslige gravminner. Det er framfor alt de runde, enkle grav
haugene disse feltene består av. Her i morene-strøkene har de gjerne 
en kjerne av rundkamp, og enkelte ganger består de av dette materiale 
alene. (Slike rene steinrøyser er det mange av særlig langs det store 
ra lenger inne i Østfold.) Bautasteiner i forbindelse med gravfelter fins 
foruten ved Storedal - hvor det bare er noen få små - særlig ved 
Haugen. Nå er det bare en igjen, - men vi vet at det har vært minst 
7 store her. Ved Holm i Torsnes er det dessuten en alene. Steinset
ninger fins på gravfeltene ved Talberg, Borge og Visur, men ingen av 
disse er så store og vakre som de på Hunnfeltet, som vi alt har hørt 
om et annet sted. 

Bare på 3 av disse gravfeltene er det blitt foretatt faglige under
søkelser,- det er foruten ved Hunn og Storedal også ved Haugen
Kviberg. Her ble det gjort flere funn fra yngre romertid (200-400), 
og dessuten er det et tilfeldig funn fra vikingetiden herfra. Et gravfelt 
med graver under flat mark (uten haug) fra de siste før kristelige år
hundrer ligger sørvest for Borge kirke, og nå, sent i 1950, er det 
også framkommet et fint funn fra samme tid like ved selve kirketomten. 
(Dessuten var det her keramikk fra om lag 300- og 500-årene.) Ellers 
foreligger det oldsaker fra de andre små gravfeltene her som viser 
begravelser i yngre romertid og i folkevandringstiden. Fra de øvrige 
gravplassene innen vårt område har vi bare beretninger om eldre funn 
som ikke er blitt tatt vare på. 

Bygdeborgene må vi og ta med her. Vi har alt nevnt den på 

Ravneberget ved Hunn, men det ligger også et Ravneberg nord for 
Borge, med murer mot de letteste oppgangene. De er imidlertid så lave 
og ubetydelige at det mest minner om et uferdig anlegg. 
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Når vi så vender oss til løsfunnene, så er nesten alt sammen old
saker fra yngre steinalder, og det eneste minnet vi har etter den eldste 
bondekulturen, er en dobbeltegget våpenøks fra Talberg. Fra Brands
torp foreligger det derimot to flintøkser som tilhører et yngre og annet 
innslag av jorddyrkere (stridsøkskulturen). Ved Haugen er funnet en 
praktdolk av flint, og andre eksemplarer har vi fra Brandstorp og 
Talberg, ved Storedal og Ophus, og endelig en fra østenden av grav
feltet ved Hunn. Av flint er også en spydspiss fra Borge, og fire 
sigder fra Kvi berg. De lå samlet og er tydeligvis nedlagt som offer til 
høyere makter, og det samme er kanskje også flintdolken fra Ophus, 
da den ble funnet i en myr, - et typisk henleggelsessted for offer
gaver. Resten av de enkeltfunne oldsakene er utelukkende alminne
lige steinøkser med skafthull. Alle disse siste tingene er fra slutten av 
steinalderen, kanskje noen også fra bronsealderen. Fra en sen del av 
denne tiden er i hvert fall en halsring av bronse. Den er funnet ved 
Kvi berg og er det ene av de to metal1funnene fra bronsealderen i 
Borge (bygden). 

Før vi trekker våre slutninger av denne raske gjennomgåelsen av 
funn og faste oldtidsminner, skal vi og se litt på en annen viktig 
kilde til vår viten om bosetningshistorien, nemlig gårdsnavnene. Vi 
holder oss da bare til selve sentrum for vår undersøkelse, - til Hunn 
med nabogårder. Hva Hunn kommer av, vet vi ikke sikkert, men det 
tilhører en navnegruppe av meget gammel og dunkel opprinnelse. Det 
har vært tolket som elvenavn, men av uviss betydning. Som ledd i 
sammensatte elvenavn er det likevel også sjeldent, og det samme gjelder 
for våre sjønavn. Sophus Bugge har antatt at det kunne henge sammen 
med et gotisk verbum hin .f? an fange, og sikte til fiskefangst, noe 
som også er usikkert. Om det i det hele tatt er et elvenavn som 
ligger til grunn for Hunn i Borge, er og tvilsomt. Bekken som går 
her er helt ubetydelig - noe vi kanskje ikke skal bygge for mye på 
likevel - den kalles i 1427 bare for "Bækkenom". Dette med elve
navn er i det hele ikke mer sikkert enn at Magnus Olsen sier: "visst
nok oprindelig elvenavn" (Ætte gård og helligdom s. 185). Etter dette 
er det bare rimelig at også vi må gi tapt, men det vi skal holde fast 
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ved, er at navnet ikke lenger er direkte språklig forståelig, og at 
det må være meget gammelt, - det er likevel en verdifull viten for 
oss i denne sammenhengen. Son1 gårdsnavn fins det bare på to steder 
til i hele landet, - i Nord-Trøndelag (Overhalla) og like ved Gjøvik 
(Vardal). Også ved begge disse stedene er det gravplasser fra jern
alderen, - ved Hunn i Overhalla således "en meget stor samling av 
gravhauge". Her er det gjort funn fra yngre jernalder, og det samme 
er tilfellet ved Hunn i Vardal. 

I likhet med Hunn i Borge er også gården av samme navn i Over
halla nå oppdelt, men den opprinnelige gården må ha vært blant 
bygdens største, selv om den ikke har kunnet måle seg med Hunn i 
Vardal og Borge. Hunngårdene i Borge har tilsammen over 650 dekar 
innmark, og etter "Norges land og folk" er Hunn i Vardal nesten av 
samme størrelse. V ed denne gården er det også et gammelt kirkested, 
men gårdene i Overhalla og Borge er ikke så mye dårligere de heller, 
for begge er nabogårder til bygdens kirkested. Også i Borge hører vi 
om Hunn som tingsted. Både navnene, oldtidsminnene og beliggen
heten i bygdene viser oss altså at vi her står overfor gårder med 
aner langt tilbake i forhistorisk tid, noe som også støttes av jordbunns
forholdene og gårdenes senere betydning i bygdene. Og etter det 
undersøkelsene av gravfeltet ved Hunn i Borge har vist oss, kan vi 
i hvert fall her benytte ordene "forhistorisk storgård" ikke bare i jord
bruksmessig betydning, men også sett fra et økonomisk synspunkt. 

Nærmeste nabo til Hunn er Ophus. Og det er lett å skjønne hva 
dette navnet kommer av. Den ligger høyere enn Hunn, - "opp til 
Ophus" heter det. Men det viser oss også at det er et sekundært 
navn i forhold til Hunn, en yngre bosetning som har fått det lokale 
forholdet i beliggenheten til en eldre modergård gjengitt i selve navnet. 
Opphavet til Borge, som har vokset fra gårdsnavn til bygde- og kirke
stedsnavn har vi alt berørt,- bygdeborgen opp for Hunn. Men likevel 
kan det ikke bare være den alene, for i de eldste skriftlige gjen
givelsene av navnet møter vi en flertallsform som viser at det opp
rinnelig må være Borgar. Men det passer jo bra, for kanskje har vi 
en bygdeborg nord for Borgegårdene også, som vi alt har sett. Nå vet 
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VI JO imidlertid at Borge som gård må være mye eldre enn bygde
borgene, som vanligvis tilhører folkevandringstiden. Ingen av disse 
borgene er undersøkt, men det er ingen grunn til å tro at de skulle 
være fra en annen tid her enn i andre deler av landet. At et eldre 
navn er blitt avløst av Borgar, synes sikkert. Og da må forklaringen 
helst være den at borgenes betydning i en vanskelig tid har vært av 
en så gjennomgripende karakter at de har gitt navn til gården. Vi 
kjenner og fra andre steder at et gammelt gårdsnavn har måttet vike 
for et nytt fordi interessen i en videre omkrets har samlet seg sterkere 
om funksjoner eller ting ved gården enn gården selv. 

Sør for Hunn ligger Grimstad. Gården ligger i Torsnes, men i den 
lokale geografi tilhører den like mye bosetningen ved Hunn-Borge. Det 
siste leddet viser oss at det er et- stal'>irnavn, som vanligvis er fra vikinge
tiden. I hvert fall går bebyggelsen her tilbake til hedensk tid, det ser vi 
av stedets gravhauger, som ikke kan tilhøre noen annen gård enn denne. 

Helt øst i enden av gravfeltet ved Hunn ligger en mindre gård som 
heter Skiviken. Den nevnes som plass under Hunn i 1723, og skrives 
da Schevig. Eldre skriftformer er ikke kjent. I "Norske Gaardnavne" 
sier O. Rygh at forklaringen er usikker. (Bind I s. 273.) Uttalen av 
navnet er ikke helt konsekvent. Det varierer mellom sjfvika og 
sje1vika. (I det siste tilfelle grenser første vokallyd mange ganger til 
æ, noe som vel henger sammen med den brede e-lyden i Borge. Trolig 
er og dette grunnen til at navnet i de siste årene har fått den misfor
ståtte formen Skjærviken.) Det samme navnet fins flere andre steder 
i landet også, men heller ikke der har en gamle kilder å bygge på. 
Dette har medført en usikkerhet i tolkningen som tydelig kommer 
fram i NG, hvor det til dels er uforklart eller menes å henge sammen 
med et elvenavn Ski<:>-, noe det ikke kan være tale om her hvor det ikke 
fins en virkelig bekk engang. En annen forklaring er at det skulle henge 
sammen med et opprinnelig Skei<:>arvik, av skei<:>, langskip. Dette kunne 
kanskje synes å passe bedre her ved Hunn, hvor vi jo nå vet at det har 
vært et gammelt, rikt samfunn som nok kan ha hatt langskip. Dette er 
av rent topografiske grunner likevel ikke rimelig. Viken er grunn og 
ligger langt fra Hunn, og det er bedre forhold for båtstø mye nærmere 
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gården. (Noen landhevning spiller ingen rolle i det tidsrommet det er 
tale om her.) 

I "Historisk Tidskrift" har Karl Rygh formodet at Skevik i Beit
staden kunne komme av Skei5vik, av skei(), hvis betydning i våre 
stedsnavn som regel er "bane til kappløp eller kappridning". Denne 
opprinnelsen har i hvert fall Skjong i Borgund, som jo i virkeligheten 
kan være det samme navnet som Skiviken, bare at her står "anger" i 
annet ledd som den vestnorske formen for en smal fjord eller vik. 
Dette ordet skei() og det enstydige skei5i, eller sammensetninger med 
det, fins i mange gårdsnavn rundt om i hele Norge. Mest usammen
satt, så som Ski eller Skeie. Flere av disse gårdene er kirkesteder 
eller gamle tingsteder, mens andre igjen er naboer til slike bygdemidt
punkter. Dessuten ligger flere av dem ved hedenske kultplasser eller 
er underbruk til slike gårder. Dette viser oss at de hører hjemme blant 
de eldste i bygdene, noe vi kan se enda bedre av de mange grav
funnene fra eldre jernalder ved disse stedene. 

I en liste Alexander Bugge en gang satte opp over norske steds
navn dannet av skei() eller skei()i - og som vi alt har henvist til, er 
ingen av Skevik-navnene tatt med, og heller ikke finner vi andre navn 
som viser oss et skeid som har foregått på isen på et vann eller i 

en sjøvik, derimot flere som viser til en åker eller voll. Nå kan nok 
mange av de usammensatte Ski eller Skeie etter sin beliggenhet nær 
vann eller elver ha hatt sin bane nettopp der, og det er trolig at 
også noen av Skevik-navnene må sees ut fra denne sammenhengen, 
for at de gamle skeid for en stor del foregikk på isen, er jo sikkert nok 

En del av det norske navnematerialet er vesentlig på grunnlag av 
eldre skriftformer blitt tolket som et opprinnelig Ske5iuhof, og menes 
å inneholde gudinnen Skade's navn og "hov", som igjen er stilt 
sammen med de østsvenske Skedevi med "vi" i betydningen "hellig sted". 
Dette med Skade er visstnok usikkert, det er og her helst skeid sammen 
med hov eller vi, noe som viser at de gamle skeidene har hatt kultisk 
innhold. Vi har ikke høve til å gå nærmere inn på dette her, vi skal 
bare nevne at også et svensk Skeviken, i en trakt som er rik på 
oldtidsminner, er blitt tolket som kanskje sammensatt med en svensk 
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form for Skade, og er av nivåforholdene satt til å være helt fra bronse
alderen. Skjønt vårt Skiviken ligger midt i møtet mellom bygdenavn 
sammensatt med Ull og Tor- noe som ville være karakteristisk for et 
navn sammensatt med Skade, for som disse har Skade hatt forbindelse 
med kulten av både Ull og Tor,- er det likevel så vidt vi kan skjønne 
altfor dristig å ville presse denne tolkningen også inn på vårt Ski
viken. Vi er mer tilbøyelig til å tro at vi også her har et opprinnelig 
skeib, -bane til kappritt- slik som vi alt har hørt er tilfellet ved det 
beslektede Skjong i Borgund (Skedanger 1516, Skiaavig 1603). Her får 
det betydning for oss at foruten det kjente eldre jernalderfunnet fra 
Skjonghelleren er det her også mange gravhauger som viser at gården 
har aner langt tilbake i forhistorisk tid. Nå kunne det jo bare av navnet 
godt tenkes at skeidbanen ved Hunn har ligget på land, men terrengfor
holdene her umuliggjør dette. Det er utvilsomt på isen at kapprittene har 
funnet sted her i den luneste viken i hele Hunnebånn, og med landet 
omkring som en regelmessig banegrense. Dessuten vet vi jo, som nevnt, 
at kappskeidene i alt vesentlig ble holdt om vinteren på isen, slik 
som Staffans-skeidene hos de gamle svenske gotane, og som Olaus 
Magnus forteller om i sin historie fra 1555. Bortimot slutten av 
desember, når snø og frost hadde dekket sjøer, tjern og også jorden med 
is, da dro de sammen de beste og peneste hestene til offentlige konkur
ranseleker, og prøvde ut hvilken hest som var den beste, og denne ga 
de som offergave til gudene. Disse konkurransene var 2. dag jul, heter det 
videre, da folk fra forskjellige landskap, men likevel skilt etter bygder, 
kom sammen og red om kapp på frosne tjern og elver der isen var speil
blank. Hvis ikke seiren besto i bare æren, utgjorde den noen skjepper 
såfrø, en ny kledning, eller også den hesten som ikke nådde målet. 

Bemerkelsesverdig er at disse skeidene var lagt til en av årets høy
tider, og at de ble ordnet som en konkurranse mellom ulike bygdelag. 
(Jfr. da Skivikens gunstige beliggenhet i møtet mellom hele 4 bygder.) 
Og har vi nå oppholdt oss lengere ved dette navnet enn det kunne 
synes å ha krav på, så har vi til gjengjeld - on1 vår tolkning er riktig 
- funnet fram til en viktig side av livet ved den gamle Hunngården. 
For det som det er viktig å fastholde, er at disse hesteskeidene har 
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dype røtter i den hedenske kultus, noe som faller helt inn i n1iljøet 
i dette tilfelle, hvor et av landets største gravfelter ligger like inntil 
Skeidviken og forteller om en storgårds faste tradisjoner, som sikkert 
også har gitt seg utslag i kultus. 

Hvis vår framstilling av Skiviken er riktig, må navnet være mye 
eldre enn gården selv. For både terrengforholdene og de sparsomme 
opplysningene kildene gir, tyder på at Skiviken som gård er resultatet 
av en nyere rydning. Men som stedsbetegnelse må det tilhøre navne
·komplekset rundt den gamle Hunngården,- navn på åkrer og jorder, 
skog og fjell osv., og hvor bare Skiviken er bevart til i dag. Det må 
komme av at det som navn på et betydningsfullt sted for de årlig til
bakevendende høytidelighetene i forbindelse med skeidene har hatt en 
høyere rang enn et alminnelig naturnavn, og så fast grodd sammen 
med miljøet ved Hunn at det er blitt bevart. Det forteller også noe om 
kontinuiteten i stedets bosetning. Uten at vi skal komme nærmere inn 
på det her, syns det også andre steder å være samband mellom Hunn 
og derav avledete navneformer og skeid i betydningen bane for 
kapp ritt. 

Etter det vi nå vet om faste fortidsminner og funne oldsaker, gårds
navn og bebyggelsens nåværende topografiske beliggenhet rundt Hunn, 
kan vi da til slutt forsøke å finne fram til bosetningens utvikling Vi 
holder oss da - som vi gjorde ved navnene- bare til området Hunn
Borge. Det er ikke nødvendig å søke lenger ut for å finne de lokale 
trekk i bosetningshistorien, for innenfor fjell og skog med ubygd mark 
ligger her ikke bare grunnlaget for dette gamle bondesamfunnets opp
hav, men samtidig også dets begrensning. Det er en så sterk sluttet 
helhet i dette bilde at bare det alene lar oss ane at bebyggelsens nå
værende fordeling på flere gårder ikke er resultatet av like mange 
utviklingsrekker, men at den i sitt opphav må søkes i ett eller to 
utspring,- Hunn eller Borge. 

Som det alt har framgått av utsynet over oldsakene er de eldste 
funnene innen vårt område fra yngre steinalder. Hvorvidt disse sakene 
forteller om bosetning her allerede dengang, lar seg ikke sikkert av
gjøre av det materiale som foreligger. Det er likevel en mulighet 
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for at de representerer forløperne for de jorddyrkerne som hellerist
ningene forteller oss om. Helleristningene henger jo som kjent så nær 
sammen med den dyrkete marken at de av den grunn også kalles for 
jordbruksristninger. Tross de mange helleristningene innen vårt lille 
·område, særlig nord for Borgegårdene, har en likevel ingen bronse
funn fra denne tiden. Det nærmeste er fra Kvi berg i nord, men det 
er jo et velkjent fenomen også fra andre deler av Østfold. De åndelige 
strømningene i tiden, de som helleristningene bærer bud om -forteller 
likevel mer om bronsealderen enn selve bronsefunnene. Helleristningenes 
beliggenhet ved Borgegårdene passer jo ellers godt med det vi alt vet 
om de eldste gravfunnene - fra hundreårene nærmest Kristi fødsel - i 
disse strøkene. Og det er ingen grunn til å tvile på at de viser oss 
en fast bosetning i dette området. 

Denne bosetningen her ved Borge har så fortsatt utover i de første 
hundreårene etter vår tidsregnings begynnelse, og nettopp fra denne 
tiden har vi og - etter det vi nå vet - de eldste funnene på Hunn
feltet, bl. a. fra en av de mest overdådig utstyrte gravene vi kjenner 
fra vår eldre jernalder. Den viser oss en så blendende rikdom på per
sonlige eiendeler at vi har vondt for å tro at dette skulle markere den 
første bosetningen ved Hunn,- noe vi jo har vært inne på før. En 
annen ting er at slike rike gravleggelser kan gi oss et skjevt bilde av 
de virkelige forholdene, fordi de henger sammen med en ny gravskikk. 
Det er mulig at vi også her ved Hunn kan finne graver under flat mark
fra tiden nærmest Kristi fødsel, noe som riktignok ikke er vanlig 
på de rike gravplassene fra romertiden. Dette kan likevel henge 
sammen med at det vanligvis bare er hauger som blir undersøkt. På 
Storedal ble jo en slik grav funnet under en senere haugbegravelse. 
En annen ting er at gravfeltene under flat mark ved Borge nok kan 
henge sammen med Hunn de også, og ikke bare har vært gravplass for 
Borge, n1en felles for den faste bosetningen innen vårt område før den 
hadde utviklet seg til bestemte gårdssamfunn med egne gravplasser. 

Hvordan det enn er med dette, så ser vi her tydelig de eldste 
gårdene, Borge og Hunn, og dette gjelder ikke bare for vårt lille 
undersøkelsesområde, men · også om vi tar hele bygden med i bildet. 
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Begge har hver sine gravplasser (jfr. kartet), i hvert fall fra 200-tallet 
og utover. - Ved Borge 3 mindre felter, hvor de yngste funn går 
ned til midten av det 6. århundre, etter det vi vet nå. Ved Hunn der
imot ett stort samlet gravfelt som har vært i kontinuerlig bruk helt 
fram mot vikingetiden. Dette ene store gravfeltet ved Hunn virker 
mye mer tradisjonsfast enn de flere små gravplassene ved Borge, og 
det vi har av gravfunn forteller jo om det samme i enda sterkere grad. 

Felles for begge disse gårdene er at de og i senere tid har vært 
bygdemidtpunkter. V ed Borge ble det kirkested, og på Hunn møttes 
folk til tingstevne. Rent topografisk kan nok Borge synes å være 
den plassen hvor en kunne tenke seg at områdets første gårdssamfunn 
kom til å ligge. - Det er om vi ser det fra landsiden; men fra en like 
betydningsfull synsvinkel, fra Torsneskilens gamle innfartsveg, er det 
Hunn som dominerer· i landskapet. Og det er mer enn bare en vakker 
beliggenhet, den er også strategisk heldig i mer enn en henseende. 
Det er gården her som først har n1øtt alt som kom til bygden gjennom 
Torsneskilen, - vi må igjen tenke på den betydningen som Østfolds 
småfjorder har hatt i forhistorisk tid som innfallsveger til bygdene. Og 
her kommer også to oldtidsveger fram,- den ene fra Storedal, som på så 
tnange punkter ligner Hunn, både i opphav og utvikling, og ikke minst 
i beliggenheten innenfor en annen av Østfolds småfjorder,- Hornes
kilen. Og det er neppe tvil om at det er dette krysningspunktet mellom 
gammel vannveg og ferdselslinjer på land som er det sentrale sted 
innen vårt område, - det er Hunn som har vært midtgården, noe 
som gravfeltet og funnene til fulle viser. En annen ting som og synes 
å vise oss dette, er at gården også har beholdt sitt opprinnelige navn, 
mens det - som vi har sett før - neppe kan være tvil om at et eldre 
gårdsnavn er gått tapt ved Borge. Både Hunn og Borge kan etter 
sin beliggenhet ha blitt benevnt "gården ved borgene", - men det er 
bare ved Borge dette har fortrengt et eldre navn. Og det er vel bare 
som den fornemmere gård at Hunn unngikk dette, da den faktisk 
ligger nærmere til å få navn etter i hvert fall en av borgene. 

At Hunn er modergården for Ophus, har vi alt vært inne på, men 
en annen ting er å finne tiden for utflyttingen, for det er ingen 
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gravplass som vi kan si tilhører denne gården, om Ophus har utgått 

fra Hunn alt så tidlig som i forhistorisk tid. En annen ting er at 

Ophus på modergårdens opprinnelige innmark kan ha hatt felles 

gravplass med Hunn. Vi har imidlertid intet grunnlag for å kunne 

vurdere dette sikkert; det som står fast er at Ophus er resultatet 

av en utflytting fra Hunn, - og trolig har det skjedd alt i forhistorisk 

tid. Det er interessant å se at bekken i 1427 omtales som "reth ændha

merki" mellom Hunn og Ophus, for ·kanskje ligger her et minne etter 

de opprinnelige delingsgrensene mellom den gamle og den nye gården. 

Grimstad kan også være resultatet av en utflytting fra Hunn, og da 

helst i vikingetiden, noe som passer bra med opplysningene otn det 

tapte gravfunnet her. Gårder hvis navn er sammensatt med -stad 

(-sta5ir} tilhører jo som sagt også ellers vanligvis vikingetiden. Og den

gang som nå var det noe av et mannsverk det å rydde jord til en ny 

gård,- og minnet om nybrottsmannen lever ennå i navnet,- Grim, 

har han hett. 

Hunns videre utvikling i nyere tid ligger utenfor vårt emne, men 

vi vil likevel se litt på dette siste kapitlet i gårdens historie også, 

fordi det gir oss slutten på en forhistorisk storgårds utvikling til i dag. 

Bortsett fra Ophus later Hunn til å ha vært et bruk til om lag 1600-

tallet, for i 1604 finner vi Hunn delt i 3 gårder, noe vi har minner 

etter ennå i en overlevering som forteller at "langt tilbake ble gården 

delt mellom 3 brødre". Det er i dag nordre, søndre og vestre Hunn. 

Og i 1667 finner vi for første gang i kildene navnet Kjølshunn. Det 
forteller oss om en mann Kjoll - vel en av ætten på I-lunn - som 

har fått en part av tnodergården til eget gårdsbruk 

Så er vi da otnsider nådd til slutten av denne lange gårdshistorien. 

I Hunn har vi funnet en gammel fornem storgård med rike tradisjoner 

langt bakover i tiden, - helt fra vår tidsregnings begynnelse. - En 

gård hvis topografiske beliggenhet og jordbunnsforhold sammen med 

navnet og de arkeologiske vitnesbyrd viser oss har vært hovedgården 
innen sitt område, og som vi i Østfold bare finner parallell til i Store

dal. Og det at disse to gårdene bare er atskilt ved en 8 km bred 

skogstrekning, gjør dette enda mer interessant, og vi kan både av 
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funnene og de ytre likheter som vi har vært inne på før, ane en vir

kelig forbindelse mellom disse to - skal vi si høvdingseter, - et 

emne med stoff til dikterisk behandling. 

Så forlater vi da Hunn, hvor alle de detaljer vi nå vet, fortelles 

oss i det store av landskapet. Med det som bakgrunn finner vi best 
fram til folkene som bodde her, for gård og gravplass, veg og borg, 

de forteller oss ingenting hvis vi ikke i vårt eget sinn kan finne fram 

til menneskene. Det er dem vi må følge om historien om Hunn skal ha noe 

å gi oss. For viser enn noen av funnene blendende prakt, er det likevel 

hverdagens slit med jorden som har skapt kulturlandskapet ved Hunn 

slik vi nå har mottatt det. "Måtte vi fare varsomt med arven." 

GULLSMEDTEKNISK VURDERING 
A V ENKELTE FUNN 

Erling· :Johansen. 

Funnet fra Hunn er meget lærerikt på grunn av at det gir oss 

opplysninger om 3 forskjellige teknikker som var praktisert i gullsmed

faget for 1800 år siden. Disse er fran1stilling av glatt tråd, perletråd og 
innlagt tråd på jern og bronse. 

Den glatte trådframstilling er i dag en spesialitet. Alle gullsmeder 
kan trekke tråd ned til 0,2 mm og der omkring, men bare et par spesial

fabrikker framstiller tråd med 0,03 mm diameter; som eksperimenter 

kan tråd lages så tynn at den ikke er synlig for det blotte øyet. 

I faglitteraturen nevnes trådtrekning meget tidlig. Verktøyet er 
trekkjern, i våre dager brukes også agatstein. 

På ridesporenes sokkel finnes sølvtråder som har en diameter på 

omkring 0,2 mm. De er glatte, og 2 tråder er vridd ornamentalt samn1en 

og fastloddet til underlaget. 

Gullberloken fra funnet er også ornert av glatte og vredne tråder. 

Skjoldhåndtaket var også prydet med glatte, vredne tråder; bare 

rester finnes på baksiden, men disse er tilstrekkelige til å konstatere 

tråddimensjon og teknikk 
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Fig. 39. Ca. 20 ganger forstørret. 

Alle disse tråder viser under lupe antydning til skrålinjer i 

strukturen, og på mikrofotografier kan man tydelig se hvordan tråden 

er framstilt. Tråden er ikke massiv som våre dagers tråd, tvert imot. 

Utførte eksperimenter viser at teknikken for 1800 år siden var følgende: 

Sølv og gull ble hamret til bladtykkelse, deretter skar man metallet i 

smale strimler; av egne prøver med sølv gir en bredde på ca. 2 mm 

og en tykkelse av 0,1 mm en tvunnet tråd som måler ca. 0,26 mm 

i diameter og dette viser de samme skrålinjer som de jordfunne saker. 

Perletråden som vi ser på romertidens og folkevandringstidens gull

arbeider, ble i middelalderen erstattet med skruetråden og dermed gikk 

framstillingsmåten i glemmeboken. I fagskrifter omtales skruetråd og 

dens teknikk. Den siste er i korthet at håndtrukken glatt tråd føres 
gjennom et roterende gjengesnitt, en maskinteknikk som gullsmeden 

bruker også i dag. 
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Perletråd i varierte dimensjoner har vært det alt overveiende virke
middel i smykker og beslag av gull og sølv, og framstillingsmåten har 
vært et problem for nåtidens gullsmeder. 

En teori som er framsatt går ut på at gullstneden framstilte perle
tråden med stempler. Dette lar seg gjøre ved grove tråddimensjoner, 
men når man betenker at perletråd på smykker fra oldtiden er målt 
ned til 0,2 mm i diameter, ville dette kreve det fineste presisjonsverktøy. 

På den ene ~pore fra Hunnfunnet sitter på kraven et par perletråder, 
og gjennom forstørrelsesglass kan man se de dype sporene mellom perlene 
og på hver perle et "ekvatorsnitt" som forteller oss en del om dens 
tilblivelse. Typisk for teknikken er at enkelte perler er deformerte 
eller uferdige. Verktøyet som ble brukt til framstilling av perletråder, 
har vært det samme for alle gullsmeder fra oldtiden og framover til 
middelalderen og helt til våre dager. Den eneste tenkelige løsning på 
problemet er at tråden har vært rullet med et riflet bronse- eller jern
verktøy. Selv har jeg laget et dobbeltegget knivliknende verktøy, og 
prøver av sølv- og kobbertråd rullet med dette viser "ekvatorsnitt", 
som framkommer ved den mekaniske forskyvning av metallet fra de 
dype spor mot midten av perlen. 

På sporens jernpigg ser vi innlagte sølvtråder som danner geome
triske mønstre. Inkrustasjoner av sølv- og gulltråd i jern og bronse er 
en teknikk som i dag er lite påaktet. Teknikken varierer meget og 
man skiller også mellom ekte og falsk innlegning. 

Falsk innlegging består i at tynt sølv- eller gullblikk presses fast til 
et underlag som på forhånd er skravert på kryss og tvers med en 
skarp kniv. 

Med ekte innlegging, som i dette funn, menes at metalltråder blir 
slått ned i en siselert fure. 

Verktøyet som brukes er punsler og hammer, og furene som slåes 
i underlaget må være tilstrekkelig dype og dertil underarbeidet så pass 
at fureåpningen er smalere enn linjen. Tråden som slåes i furen må 
nøye avpasses etter den virketnåte den skal ha. En tynn tråd fyller 
hele sporet, en tykkere tråd vil gi en plastisk virkning som vi ser det 

på sporen fra Hunn. 
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a b 
Fig. 40. 

c 

Jeg har i våre museer gått gjennom en del sverdskaft og spyd
spisser med messing-, kobber- og sølvbeslag og har på grunnlag av 
noen arbeidsprøver med de samme materialer klargjort hvordan disse 
belegg er festet til jernunderlaget. Her må innskytes at lodding fore
kommer ikke. 

Arbeidsforløpet er i korthet følgende: Våpnet som er forarbeidet 
av smeden blir festet til et arbeidsunderlag (i dag ville vi bruke 
bekk), og nå slår siseløren fure ved siden av fure i 0,6 mm avstand fra 
hverandre. Dybden av linjene er ca. 0,6 mm. Etter at alle furer er slått, 
fig. 40 a, må furetoppene stukes satnmen og fureåpningene forsnevres, 
fig. 40 b. Dette gjøres med hammer eller en flat punsel. Nå kan tråden 
slåes ned i furene, og med avpasset trådtykkelse dekkes hele arbeids
stykket som figuren viser, fig. 40 c. 

Har gullsmeden brukt sølvtråder til arbeidet, kan nå eventuelle 
mønster graveres og fylles med niellomasse, som smeltes fast til 
underlaget. 

Analyser: 

Sølvknapper. 4 sølvknapper på bronseunderknapp, diameter 13 mm, 
og en liten sølvspenne, 25 mm, av fint sølv. Knappene er spiralmønstret 
og laget av tvunne tråder. Sentrum markeres av en sølvkule. De 
radiære linjer på 2 av knappene er sammensatt av små sølvkuler. 
Spennen er av sammenloddete sølvkuler på et glatt underlag. 

Berlok. Flatklemt overdel av berlok. Steinprøve viser 18 karat gull 
og vekt er 1,5 g. Største høyde er 19 mm og beregnet diameter 18 mm. 
Øskenet er laget av "krusetråd", halsen er av glatt gull blikk og kalotten 
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er av blikk som dekkes av fine, glatte og vredne tråder på omkring 

0,2 mm diameter. 

Ring. Glatt gullring utsmidd til nr. 62 med u-formet tverrsnitt. Den 

veier 15 g. Gehalt er 23 karat. Ingen synlig lodning, og innsiden viser 

stukning etter hammerslag. 

Spore. Totalmål: høyde 58 mm, lengde 48 mm, bredde 36 mm. Materi

aler: jern, bronse og fintsølv. Sammensatt av: 
a. Sokkel i bronse, godstykkelse 3 mm. På oversiden dekket av 

0,6 mm tykk sølvplate, som igjen er smykket av påloddete, vredne 

sølvtråder, disse måler 0,6 mm i diameter. Sølvplaten er festet til 

sokkelen med 16 nagler av sølv. Naglehodene, som måler mellom 

3 og 4 mm, hviler på en krans av perletråd. 

b. Rund hals av bronse, høyde 3,5 mm. Diameter ikke målbar. 

c. Krave av bronse, diameter 22 mm, sont består av 2 skiver med kile

spor, hvori er lagt perletråd av ca. 1,5 mm diameter. 
d. Rosett sammensatt av sølvperletråd i konsentriske sirkler. Tråd

tykkelsen varierer fra 0,8 opp til 1,1 mm diameter og trådene er 

naglet fast til kraven c. 

e. Som formidlende overgang fra krave til pigg er plasert en ring av 

sølvperletråd, mål 1 111m diameter. 

f. Pigg av jern, rottykkelse 13 mm og høyde 36 mm, svakt konveks, 

innlagt med sølvlinjer. 

Skjold. 1. Skjoldbulen av jern måler 150 mm i diameter og høyden 
ca. 130 mm. Den har vært naglet til skjoldet. Naglene er forarbeidet 

av bronse som hule, koppete hoder, tappen måler 2,5 mm i diameter 

og en 0,3 mm tynn hette av fint sølv dekker naglehodet. Sølvet er 

fattet til naglehodets underside. 

2. Skjoldkanten av bronse ·har siselert ornamentikk. Godstykkelsen 

måler 0,7 mm, den største bredde er 10 mn1. Hulldin1ensjonen for 
nagler er 2 mm. 

3. Håndtaket er hulstøpt i ett stykke, godstykkelsen måler i 

kanten 2,25 mm og på midten ca. 1,51 mm. Forsiden av håndgrepet 

er fasettert og ornamentikken siselert. Ribbene på hver side av 
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håndgrepet viser 2 kilespor som har vært leie for vredne sølvtråder 
som nå finnes som rester under håndtaket. Trådenes diameter er 
0,2 mm. Håndtakets ender er belagt med løse sølvplater som måler 
0,3 mm i tykkelse; sølvbelagte bronsenagler som på skjoldbu1en. 

Oskar Sørensen. 

RESULTATER OG OPPGAVER 

Til slutt står tilbake å oppsummere sommerens resultater. Selv 
om beretningene ovenfor er ment som korte, rent foreløpige med
delelser, må man likevel kunne si at de gir oss et klart og saklig bilde 
av vårt arbeid med utgravningene, samtidig som vi får et godt tverr
snitt ikke bare av gravplassens kulturforhold, nten vi får også nye og 
til dels bemerkelsesverdige bidrag til vår jernalders kulturhistorie 
i det hele. 

Det var ganske spennende å bestemme seg for de 8 anlegg vi hadde 
tid og penger nok til å undersøke denne sommeren. Vi hadde jo flere 
enn 100 fortidsminner å velge mellom fordelt over et større område
og man hadde selvsagt like store, om ikke større muligheter for å velge 
ut hauger med få eller ingen oldsaker, som hauger med rikere så vel 
funn av mer fortellende art. Imidlertid vil et slikt utvalg bestandig bli 
mer eller mindre lotteripreget. Det eneste som derfor kunne bli 
avgjørende for valget av undersøkelsesobjekter, var ønsket om på et 
tidligst mulig stadium å få en viss oversikt over gravfeltet. Det ble 
derfor plukket ut 8 anlegg som alle var forskjellige, både i beliggenhet, 
form og størrelse. 

Utvalget viste seg å være hedre enn vi kunne ha lov å vente oss. 
Ingen av gravene var likegyldige - alle sammen har de bidratt til å 
klargjøre problemene samtidig som vi nå kan stille oss andre og mer 
konkrete oppgaver for de kommende undersøkelser av dette store og 
vekslende fortidsminnefelt. Der hvor funnene kanskje ikke var så mange, 
var selve anleggenes art av så pass stor interesse at de av den grunn 
frister til nye tak. Jeg tenker her på de ringformete steinsetningene. 
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Det er liten grunn til på ny å ta opp til diskusjon detaljer i Øst
folds bosetningshistorie. Det kan muligens tvinge seg fram som en 
aktuell oppgave når disse gravningene her på Hunn engang i frant
tiden er blitt avsluttet, i alle fall hvis de kommende undersøkelsene 
blir så lovende som denne korte sesongs funn synes å gi løfter om. 
Heller ikke skal jeg gjenta de forskjellige gravningslederes beretninger 
og funndrøftelser. Likevel ville det være galt ikke på ny å streke under 
et par av de mest bemerkelsesverdige resultater. 

Uten å overdrive kan man trygt slå fast at grav nr. 29, den såkalte 
"Stubhøj", føyer seg inn i rekken av de mest interessante funn som 
er gjort fra tidlig romertid i Norge. Så vel sølvsporene som de beslåtte 
drikkehorn og skjoldet er praktsaker som så å si alle sammen savner 
sidestykker her hjemme, og som selv med nordeuropeisk målestokk 
hører til de største sjeldenheter. Gullringen, de små sølvsakene og 
våpnene utfyller bildet og føyer nye bidrag til vår altfor spredte viten 
om vår tidligste romertids handel og kulturforbindelsex. 

Det ex imidlextid andxe forhold ved "Stubhøj" som på sin måte 
også skaffex oss ny viten, men denne gang om noe ganske annet enn 
gravform og gravfunn. Vi har sett av den grundige beskxivelsen ovenfor 
at det overalt i haugfyllen ble funnet store mengder med rødbrent 
leirklining sammen med talldke leirkarskår, kull og andxe ting som på 
ingen måte kan ha sammenheng med selve gxaven eller kan forklares 
ut fra denne. Det synes derfox å være innlysende riktig å trekke den 
bestemte konklusjon som Oluf Olsen har gjort. På stedet nær ved 
har det uten tvil stått et hus før haugen ble bygget. Hvordan dette 
har sett ut, vet vi ikke bortsett fxa at det har hatt leirklinte vegger. 
Det er blitt ødelagt ved ildebxann, og ved byggingen av gravhaugen er 
restene av huset havnet der som fyllmasse. Om dateringen vet vi 
også svært lite, bortsett fra at det er eldxe enn graven, samtidig som 
de mange leirkarskår synes å tyde på at det hører hjemme i jernalderen. 
Vi har tidligere sett at det samme foxhold ble konstatert under ut
gravningen av haug nr. 40 - den med gullbedoken. Tolkningen av 
den stoxe mengde leirklining og andre fyllmassefunn må også her bli 
den samme. 
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Det som imidlertid gjør disse tilsynelatende små bagateller mer 
verdifulle enn man kunne vente, er at vi her har de første og hittil 
eneste spor etter hus fra eldre jernalder i Sørøst-Norge. Her byr en 
av gravningsoppgavene for neste sommer seg fram av seg selv. Så sant 
det ennå kan konstateres rester etter disse eller andre hus i naboskapet, 
må og skal disse bli undersøkt. Greier vi dette er vi kommet et langt 
stykke på vei til å løse et problem som er langt større og mer aktuelt 
enn de gravhauger og gravfunn kan by på, selv med de fineste oldsaker. 

En annen og like selvsagt oppgave for neste sommer blir under
søkelsen av nabohaugen til "Stubhøj". Nesten kant-i-kant med denne 
ligger nemlig nok en lav og vid gravhaug - man kan nesten si en 
tvillinghaug til den foregående. Også denne synes å være omgitt av 
en større fotkjede av rullestein, og lav som den er synes den helt å 
ha unngått gravrøvernes oppmerksomhet. Det blir derfor ytterst spen
nende å se hva denne haugen kan by på av funn. 

Beliggenheten nær ved den rike "Stubhøj" og likheten med denne 
gir i og for seg ingen garantier, men disse forhold gir i alle fall for
ventninger som er rike nok 

Gravrøvere har vært på ferde og herjet stygt i flere hauger. Man kan 
vanskelig bebreide noen det som ble gjort i forrige hundreåret, før 
fredningsloven kom, men når man som her på Hunn også kan finne 
rene "bombekrater" i enkelte av haugene som vitnemål om skattejakt 
så seint som i 1930-årene, er det mer betenkelig. Det hører med til 
historien at det er en lektor som har satt noen av de verste sporene 
etter seg. 

Heldigvis er i alle fall ett av funnene fra en av de tidlige skatte
jaktene blitt berget for ettertiden - og dette funnet av en bronsekjel 
og fullt våpensett hører, som vi har sett ovenfor, til de aller fineste og 
mest sjeldne i sitt slag. 

Sammen med våpengraven fra "Stubhøj" får vi altså fra disse få 
undersøkte gravene på Hunnfeltet i alt to rikt utstyrte våpengraver 
fra tidlig romertid. Dette alene sier kanskje ikke så n1eget, men mer 
talende blir forholdet når vi legger til at vi i alt fra hele Østfold
områdets rike romertid fra før kjenner bare 5 spredte våpengraver. Vi 
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kan her nevne at vi fra de mer enn 100 undersøkte gravene på Store
dal bare hadde en eneste grav med utstyr fra denne samme tidlige 
delen av vår jernalder. Dette gir også visse kunnskaper om Hunnfeltets 
kulturforhold, der handel og fremmede forbindelser må ha vært vanlige, 
så pass klart som dette står allerede nå etter disse få utgravningene. 
Denne siste våpengraven med bronsekjel gir også visse forventninger 
for den kommende sesongens undersøkelser. Haugen her hvor dette 
funnet kom for dagen har nemlig også en nabohaug, som ikke bare 
er en av de aller største på hele feltet, men den synes også å være helt 
urørt. Denne vil bli gravet ut til sommeren. 

Vi har sett at de 8 anlegg sont ble gjenstand for undersøkelse 
sommeren 1950, har gitt oss et visst inntrykk av gravplassens kultur
og dateringsforhold. Det er kanskje grunn til å se litt nærmere på dette. 

Feltet har som nevnt sine hovedområder i nord mot Hunngårdene 
og mot sør inne i storskogen, mens det på midten er tynt med hauger, 
og de som er ligger forholdsvis spredt, stort sett i skogen. Senere 
tiders dyrkning har uten tvil fjernet mange av haugene her på midt
området. Mens den sørlige delen stort sett består av større og mindre 
gravrøyser uten jorddekke, og hele 13 til dels mektige steinringer, har 
den nordlige delen av feltet en helt annen karakter. Her fins det bare 
hauger med jorddekke, alle av vekslende størrelse. Større steinrøyser 
eller steinringer fins derimot overhodet ikke. Det er således en markert 
forskjell på disse to delene av Hunnfeltet når det gjelder arten av 
fortidsminnene. Dette er så pass påfallende at det må skyldes et bestemt 
forhold som vi ennå ikke er i stand til å forklare. 

På det nordlige feltet har vi funn fra romertid, folkevandringstid 
og vikingetid. Det er en mulighet for at også merovingertiden er 
representert. De yngste haugene ligger samlet helt ut i åkerkanten mot 
Hunngårdene og markerer antakelig gravplassens ytterste og yngste 
grense. Vi kan med andre ord allerede nå slå fast at gravplassen har vært 
i sammenhengende bruk fra tidlig romertid til langt ned i vikingetiden -
på liknende måte som vi kjenner det fra gravplassen på Storedal. Dette 
forhold sier oss ikke så rent lite om stabiliteten i det gårdssantfunn 
som danner bakgrunn for de to gravplassene. 
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Den velutstyrte våpengraven fra vikinghaugen på Hunn byr ellers 
også på nytt stoff av stor verdi med hensyn til vikingetiden i Østfold. 
Det er nemlig en kjensgjerning at dette distriktet er påfallende dårlig 
representert med funn fra denne sluttepoken av vår oldtid. Således fins 
ikke fra hele Østfold en så pass rikt utstyrt våpengrav som denne. Det 
kan derfor synes som om Hunn også i vikingetiden har spilt en selv
stendig og sentral rolle i det ytre Østfold. Det kan bli interessant nok 
å se om framtiden vil gi flere funn av liknende art. 

Imidlertid vet vi lite eller nesten ingenting om dateringsforholdene 
på den sørligste og kanskje merkeligste delen av gravplassen. Strengt 
tatt vet vi ingenting om de overhodet er graver, disse to anlegg som 
ble gravet ut her. Begge to -den store og regelmessige steinringen 
og "ringhaugen" - byr nok på ny viten om disse to sjeldne og eien
dommelige monumenttyper, n1en vi er ikke desto mindre helt uvitende 
om hva de kan ha vært brukt til. Vår viten strekker seg således 
ikke lenger enn til iakttagelser omkring byggemåten for disse ring
formasjon ene. 

I neste omgang må oppgaven derfor bli å fortsette utgravningene for 
om mulig å få klarhet i både dateringen og helst også anvendelsen av 
disse fortidsminnene som det her dreier seg om. Det er å håpe, men 
kanskje ikke å vente, at våre gravninger også her vil gi oss noe mer 
å bygge på. 

Imidlertid byr Hunnfeltet på en annen og ganske ny iakttagelse som 
setter gravplassen inn i den rette sammenheng i dobbelt forstand -
med de til dels store og funnrike gårdene i naboskapet, i første rekke 
Storedal og Borge. Etter hvert som vi fikk mer klarhet i gravplassens 
omfang og hele karakter, oppdaget vi nen1lig på flere steder, både på 
nedre og øvre del av feltet, dype og markerte tråkk som skar seg tvers 
gjennom terrenget. Det sto klart for oss med en gang at vi her hadde 
å gjøre med rester etter gamle ride- og gangveier. Til kjøring var tråkkene 
nemlig for smale. Det var imidlertid mer uklart om disse veiene hadde 
noen satnmenheng med selve gravplassen. Dette forhold er ennå ikke 
blitt undersøkt helt ut, men enkelte sikre momenter har likevel våre 
rent foreløpige rekognoseringer ført til. 
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Slik veiene ligger i dag er de helt nedgrodd og for en stor del for
svunnet, f. eks. der de har passert terreng som senere er blitt oppdyrket. 
Der de har passert over svaberg, er de selvsagt heller ikke å finne 
spor etter, men inne i skogen der jorden har vært mer sandet og løs, 
står de som dype skår i bakken. 

Et forsøk på å gå opp veiene ble vellykket, idet det viste seg å være 
forholdsvis enkelt å finne sammenheng i de mange stumpene som var 
bevart. Sørover kunne vi således følge tråkket like til gravfeltet på 
Storedal, der veien tydelig nok hadde slynget seg mellom gravhaugene. 
Vestover passerte veien direkte til den funnrike gravplassen på Borge, 
n1ens en tredje vei, som tok av fra de to andre ved nordre delen av 
Hunnfeltet, førte oss nordøstover,- hvor den havner vet vi ennå ikke. 

Vi vet selvsagt ennå ingenting med sikkerhet otn hvorvidt veiene 
og gravene er samtidige eller har noen sammenheng med hverandre, 
men det er allerede nå full grunn til å anta at vei og graver må sees 
under ett i de kommende undersøkelser. Det er således overlag stor 
sannsynlighet for at vi her har å gjøre med de første kjente spor etter 
oldtidsveier i Øst-Norge. Her har vi derfor en annen av de kommende 
oppgaver for undersøkelsene på Hunn - den å finne klarhet i veiene 
og deres eventuelle sammenheng med bebyggelse og gravfelt. 

På bakgrunn av det vi vet og det som ganske løst er skissert i 
det foregående, er det ingen tvil om at vi her ved Hunn har rike 
muligheter for å komme et skritt videre enn bare til å stelle med graver 
og gravfunn. Her har vi nemlig ikke bare å gjøre med gravfelt, men 
sett i sammenheng med veiene, havnen i Hunnebånn, bygdeborgen, 
husrestene og Hunngårdene nær ved har vi en stor mulighet for å få 
tak på et rikt og samlet miljø i hjertet av Østfold. 

I stedets vekslende karakter med funn fra tidlig romertid til ut 
vikingetiden har vi således en sjelden anledning til å få et sammen
hengende bilde av kulturforløpet i denne tiden og på dette stedet. Ser 
vi det dessuten i sammenheng med de andre funnområdene, ikke minst 
Storedal, har vi også rike sjanser til å måle distriktets handelsforbin
delser og styrken av kulturkontaktene med utland og innland. Dette bør 

derfor være vår oppgave i videste forstand. Anders Hagen. 
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Gutorm Gjessing 

ARKEOLOGI OG ETNOGRAFI 

The historian as scientist and the 
historian as humanist are not, how
ever, two personalities; they are one. 
(Louis Gottschalk.) 

Den som slumper til å lese denne vesle skissen, må se den som det 
den er: en konvertitts bekjennelse av egne, gamle synder. Den 

må ses som utslag av konvertittens begeistring for sin nye lære, og 
hans faste tro på at denne læren vil kunne bringe livsverdier inn i 
hans gamle hedenske tro. Skissen må med andre ord bli sett som 
utslag av misjonsiver, trass i at forfatteren mer enn en gang har uttalt 
seg heller skarpt om det "siviliserte" menneskes ulykksalige trang til 
å drive kulturell misjonsvirksomhet. 

Med denne forutsetningen vil det kan hende forstås - om ikke tilgis -
hvis formuleringene nå og da skulle bli skarpere enn kan hende strengt 
tatt nødvendig. 

Arkeologien i eldre tid kjente sin begrensning. Den holdt seg til 
det tilfang arkeologene møysommelig grov opp av jorda, eller til faste 
fornminne som den kunne tidfeste til førhistorisk tid. Og stort sett 
lot den seg ikke friste til å dra konklusjoner som den ikke sjøl kunne 
stå inne for, hvor ikke arkeologien kunne stole på sin egen bærekraft. 
En har- og med en viss rett - sett dette som arkeologiens styrke; 
det har gjerne vært sagt at i motsetning til så mange andre kultur
vitenskapelige disipliner hadde arkeologien en fast oppbygd metodikk. 
Men det har også vist seg å være dens svakhet. 

I de seinere årtier har en da også om og om igjen sett at styrken 
har slått sprekker. I støtt stigende grad har arkeologien innsett at dens 
fast oppbygde metodikk alene ikke fører til noe kulturvitenskapelig mål. 
Derfor har en da også støtt sett at arkeologer søker ut mot grannefag 
som historie, språkforsking, stedsnavngransking, folklore osv. for å få 
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hjelp. Metodikken - den fast opptømrete - har tatt til å skake 
faretruende i sammenføyningene. 

Et av de mest radikale forsøk på nyorientering av den norske 
arkeologi var A. W. Brøggers inspirerende bok "Det norske folk i 
oldtiden" 1, et talentfullt og friskt forsøk på å bygge opp en arkeologi 
med et mer funksjonelt og strukturelt enn rent rekonstruktivt historisk 
syn på faget. Her var Brøgger i pakt med de tendensene som nettopp 
på den tid grodde fram i etnografien i den engelsktalende verden rundt 
markerte forskerprofiler som Radcliffe-Brown og Malinowski. Men dette 
Brøggers arbeid har fått merkelig få konsekvenser; en heftet seg ved 
at han "ville avskaffe bronsealderen", fordi det grep ubehagelig og 
sterkt inn i den godtatte historiske systematikk, og en heftet seg for 
sterkt ved allehånde detaljer, hvor det ikke lyktes Brøgger å få sitt 
syn i overensstemmelse med det tilfang som allerede forelå. Alle 
disse tingene skygget for det fruktbare i Brøggers syn. Det er beteg
nende at en av de få som sjøl bekjente seg som hans elever, Sigurd 
Grieg, noen få år etter åpnet sitt bind av Osebergverket slik: "Vi har 
kaldt dette bind av Osebergfundet 'Kongsgården', fordi vi mener at 
materialet her bør sees fra et mere kulturhistorisk end arkæolog"isk 
synspunkt ..... " (uthevinga gjort her).2 Brøgger har forresten i det 
hele tatt stått som en av de mest søkende i europeisk arkeologi i den 
siste mannsalderen. 

Men en ser forbausende sjelden at noen tar hele dette spørsmålet 
opp fra grunnen av, med en teoretisk behandling av hva faget egentlig 
sikter mot og de midlene det har til å nå dette målet. Hadde "Det 
norske folk i oldtiden" vært tatt opp til en slik teoretisk behandling, 
ville boka sikkert ha fått mye større innflytelse. Det er likevel ikke 
bare her hjemme på berget at en sakner de teoretiske drøftingene; 
men vi tør vel kan hende antyde at skandinavisk kulturforsking (jeg 
tenker da først og fremst på "museumsfag" som arkeologi, folkelivs
gransking, etnografi, kunsthistorie osv.) har hatt mindre interesse for 
rent teoretiske problem enn den har hatt i mange andre land. Når 
en sammenlikner den med den tilsvarende kulturforskning i land som 
Frankrike, Tyskland, Italia - og også England og Sambandstatene -
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slår det en hvor vår skandinaviske kulturforskning er påfallende lite 
filosofisk orientert. Hos oss har et rent retrospektivt historisk syn bygd 
på empirisk tilfang, dominert overlag sterkt. Det er symptomatisk at 

disse fagene hos oss heter "kulturhistorie", "kunsthistorie", "litteratur
historie", "musikkhistorie", "religionshistorie" osv. Etnografien er også 
blitt hengende med et gammelt navn som den for lenge siden har vokst 
ut av, det angelsaksiske "Social Anthropology" ville være mye mer 
dekkende. De "historiske" betegnelsene på disse fagene utelukker 
tilsynelatende et strukturelt og funksjonelt syn på samtidsfenomenene. 

Grunnene til dette er mange, og de ligger åpenbart gravd djupt 
ned, blant annet i vårt skolesystem. Når det gjelder arkeologien synes 
en av grunnene å være at alle vi~som har drevet og driver arkeologisk 
forskning i større eller mindre grad, "lever i skyggen av Montelius", 
for å sitere en av våre avdøde arkeologer (uttalelsen var fra hans side 
rett nok myntet på en bestemt, men den råker, etter det jeg kan skjønne, 
oss alle sammen - og råkte også ham sjøl!). Saken er at da Montelius 
i 1871 satte typologien i system, førte han inn i arkeologien et kultur
teoretisk syn som på den tid var høyst aktuelt - utviklingssynet. Men 
i sin begeistring for alt det nye som vellet fram i fotefarene til Darwin, 
glemte Montelius at arkeologien - om den vil ha noen livsrett - må 
være et kulturvitenskapelig fag. Det han så som det store og nye ved 
sin metode, var at arkeologen "saker numera att afven spåra det inre 
sammanhang, som finnes mellan typerna, och visa huru den ena typen, 
liksom den ena arten, utvecklat sig ur den andra." 3 Arkeologien ble 
med andre ord en slags oldsaks-biologi. 

Montelius var en gigant, og hans innflytelse strakte seg langt ut 
over Skandinavia, i virkeligheten har den vel nok sneket seg inn i all 
arkeologisk forskning. Men jeg tror vanskelig det kan nektes for at 
hele dette synet - som er blitt drevet ut i sine ytterste konsekvenser 
av enkelte av elevene hans - har ført til et så intenst formstudium 
at arkeologien mistet muligheten for å se hva kultur i bunn og grunn 
er. Nettopp fordi Montelius tildelte de arkeologiske typene, dvs. old
sakene, en egenverdi de ikke før hadde hatt, kom den arkeologiske 
systematikk i lange tider til å dominere forskningen på en måte som 
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ikke bare har vært gunstig. Som Brøgger uttrykker det: "Det kan 
ikke nektes, at de ( d. e. kronologi og typologi) i nordisk arkeologi har 
fått en altfor bred plass, de har vært utstilt som fundamenter, og de 
er dog bare små støtter blandt andre og til og med viktigere." 4 

Denne gleden ved det detaljerte formstudim måtte utvikle en glede 
ved selve formene - oldsakene - som har ført til en beklagelig til
bakeholdenhet når det gjaldt å forme teoretiske synspunkt før hver 
eneste oldsakform var blitt behørig beskrevet og rubrisert. Studiet av 
typene, av oldsakformene - for ikke å si beskrivelsen av dem -
kom dermed til å skygge for synet av de store sammenhenger, ikke 
minst i et fag hvor nye funn ustanselig bringer nye oldsakformer for 
dagen og dermed forrykker det empiriske grunnlag. Jeg minnes en liten 
episode i slutten av 1920-arene ved formiddagsteen på Universitetets 
Oldsaksamling, da en av våre unge historikere spurte- langt fra uten 
ironi - om ikke en av oss arkeologer snart hadde tenkt å ta doktor
graden på museets tilvekstfortegnelser! Det tør nok hende at Eivind 
S. Engelstad uttrykker seg skarpere enn de fleste arkeologer, men han 
står like fullt som eksponent for en heller sterk tendens i arkeologien 
når han sier: "Det er den samvittighetsfulle materialpublikasjon som 
er av varig verdi, mens de slutninger vi mener å kunne trekke på 
grunnlag av denne, nok i meget kan virke fremmende på tingene og 
ikke minst kan bli av verdi for en befruktende diskusjon, men dog 
allikevel i de fl este tilfelle er å betrakte som døgnfluer sammenlignet 
med den kjedelige, men alltid nyttige materialgjennomgåelse." 5 En kan 
være helt enig med Engelstad i at materialgjennomgåelsen er nød
vendig, men den er uten enhver vitenskapelig betydning, dersom den 
ikke blir brukt som grunnlag for slutninger av teoretisk art. Det er 
teorien som gir materialpublikasjonen eksistensrett. 

Vi kommer her inn på spørsmålet om vitenskapelig "forsiktigh~t". 
Det er en ikke uvanlig oppfatning at det vitenskapelig forsvarlige og 
forsiktige er å holde seg til det tilfang en kjenner av egen erfaring, 
og bare å dra de slutninger som dette tilfanget tvinger fram. I realiteten 
har arkeologien for lenge siden oppgitt denne oppfatningen. Den er da 
også helt uholdbar forutsatt at arkeologien har som mål å rekonstruere 
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livet i førhistorisk tid. I det høve må forsiktigheten snarere bestå i 
ikke å overse noe tilfang som kan belyse livet i disse henfarne tidene, 
men samtidig sjølsagt å behandle stoffet med kritikk. Men da må 
arkeologien ikke være så engstelig som den ofte har vært for å ta 
hypotesen i sin tjeneste. En bruker ofte uttrykk som "subjektiv" og 
"objektiv" forskning, idet den "objektive" forskning blir oppfattet som 
den som bare - eller mest mulig- bygger på fagets eget empiriske 

tilfang. Men "subjektivitet" eller "objektivitet" har i virkeligheten 
ikke noe å gjøre med den metoden som blir brukt, det er betegnelser 
som henspiller på tenkemåten. Det det gjelder er om metoden skal 
være rent empirisk eller inferensiell. Dette problemet har ingenting 

med "subjektivitet" eller "objektivitet" å gjøre, for tolkningen av et 
empirisk tilfang kan være like "subjektiv" som en teori bygd mer på 
logiske slutningsrekker. Rent bortsett fra at det ligger i hele inn
læringsprosessen i en's egen kultur at "objektiv kulturforskning" ikke 
kan eksistere, skal en ikke glemtne at nye funn, som nevnt, ustanselig 
forrykker det empiriske grunnlaget i arkeologien slik at empiriske slut
ninger sjelden kan få varig verd. Logiske slutningsrekker er derimot 
i seg sjøl varige, slik at de må kunne sies å ha muligheter for å 
stabilisere de rent empiriske resultater, forutsatt at det logiske grunnlag 
er uangripelig. En annen ting er at en inferensiell arkeologi ikke kan 
drives bare på grunnlag av arkeologisk tilfang. Erfaringene viser at 
inferensene i så fall vH bli overveiende diktert av vår egen kultur
situasjon, med de behov og de kulturidealer den stiller. Det var dette 
som i sin tid skapte det populære paradokset blant noen av oss: "Det 
er farlig å bruke 'sunt vett' i arkeologien." 

Det er en vanlig definisjon at arkeologien skal rekonstruere "kulturen" 
i førhistorisk tid. Men selve ordet kultu1 blir brukt i arkeologien på 
de mest ulike måter. En snakker om "Komsakulturen" i Finnmark, om 
"Magdalenienkulturen" i Vest-Europa, om "Folsom- og Yumakulturene" 
i Nord-Amerika osv., osv. Det siste eksemplet er et av de mest typiske 
for denne jakten etter nye "kulturer"; for begge disse "kulturene" er 
karakterisert ved hver sin "type" spisser, som viser seg etter all sann
synlighet å være helt samme typen, - Yumaspissene er åpenbart 
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Folsomspisser som ennå ikke er gjort helt ferdige l Men samtidig 
bruker en betegnelser som "redskapskultur", "keramisk kultur", en 
snakker om "flekkekultur" og "skivekultur" eller om "beinkultur" og 
"bronsekultur", - eller en kan bruke betegnelser som "fangstkultur" 
eller "jordbrukskultur". I det hele tatt støter en på utrolig mange 
"kulturer" av de mest ulike slag. Den som f. eks. har gjort et forsøk 
på å få et oversyn over tysk yngre steinalder, vil vite hvor lett det 
er å gå seg vill i dette komplette virvar av "kulturer". Men det er 
sjelden det blir gjort forsøk på å definere hva arkeologien mener med 
kultur. Det er åpenbart ikke noe enstydig begrep. 

Hovedvansken her ligger sjølsagt i arten av hele det arkeologiske 
tilfanget, som faktisk ikke gir noe brukbart grunnlag for en generell 
kulturdefinisjon. 

Arkeologien har jo sett seg nødt til først og fremst å arbeide med 
sitt eget empiriske tilfang, som består av gjenstander og faste forn
minne. Den amerikanske arkeolog Walter W. Taylor har skrevet om 
dette: "En har beskyldt arkeologene for å slå nupereller i endeløse 
systematiserende (taxonomic) rosetter av det samme gamle nøstet 
'materiell' kultur og hevdet at deres slutninger er nær sagt unyttige 
for de målsettinger historie og kulturforskning har. Det ser ut til at 
arkeologene holder på å bli hva Tolstoi en gang sa om moderne 
historikere, mn lag som døve menn som svarer på spørsmål ingen har 
stilt dem. Sett i videre sammenheng er disse beskyldningene bare alt
for sanne." 6 Denne kan hende litt uelskverdig ironiske uttalelsen er 
sjølsagt først og fremst myntet på amerikanske arkeologer. Men overalt 
i verden gjelder det at arkeologien har lett for å forveksle kultur med 
kulturprodukt. Steinøkser, bronsespenner, tekstiler eller en grav
leggingsritus er ikke kultur, - ja, ikke engang om en samler hele 
det tilfang en har fra en bestemt periode under et helhetssyn, får en 
noe bilde av kulturen i denne perioden i det området det dreier seg om. 

Kulturen består overhodet ikke av gjenstander eller atferdsmønstre, 
men av det ideinnholdet som ligger bak de synlige manifestasjonene. 
Kulturen består av de kjensler og målsettinger, de verdidommer og 
den kunnskap som bestemmer livsstilen. Derfor kan kulturen ikke 
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observeres i det hele tatt; den er et rent mentalt fenomen. Som 
Clyde Kluckhohn og W. H. Kelly har uttrykt det: "Men kultur er 
som et kart. Akkurat som kartet ikke er lendet sjøl, men et abstrakt 
uttrykk fot det, således er kultur en abstrakt beskrivelse av tendenser 
henimot ensartethet i de ord og gjenstander som tilhører nlenneske
grupper.7 Men disse tendensene blir aktivisert gjennotn livsstilen, og 
den resulterer igjen i steinøkser og jetfly, i musikk- eller danserytmer, 
i bi1ledkunst og mye, mye annet." 

I og med at kulturen - eller rettere en kultur - består av de 
tendenser henimot ensartethet som bestemmer livsstilen, er den også 
en enhet. Den er langt fra satt sammen av en mengde tilfeldig sammen
raskede kulturelement; normalt består den av et vel integrert, men kom
plisert vekselspill av årsaker og virkninger, hvor ervervsøkonomiske, 
sosiale, politiske, religiøse og kunstneriske ønsker og ideer virker i 
hverandre, med hverandre - og også mot hverandre, slik at det ikke 
er råd å skille det ene fra det andre uten at enheten går fløyten. 
Enheten i kulturene har som vilkår at det er et visst ekvilibrium 
- en viss jamvekt - mellem disse ulike samvirkende ideer. Men 
dette ekvilibrium, denne jamvekten mellom ideene, vil aldri kunne bli 
fullkomment. Det vil støtt sive nye ideer inn i en kultur; - de vil 
forstyrre jamvekten, og før de er arbeidd inn i kulturens tradisjons
mønster, kommer det atter nye stimuli. Det er dette spenningstilhøvet 
mellom tradisjon og impuls som skaper den dynamikk som særkjenner 
all kultur. Skjer endringen så raskt på ett område at ikke de andre 
makter å følge med, oppstår det kulturkriser. Vår tids kulturkrise er 
et tragisk illustrerende eksempel på dette. Verden har vel aldri sett 
kulturer med en slik åpenbar mangel på ekvilibrium som våre euro
peiske sivilisasj onsformer. 

Dette er langt fra uten betydning for arkeologien; for det viser at 
ingen side av kulturen har større eller mindre betydning enn andre. 
En kultur kan aller minst vurderes bare på grunnlag av gjenstander, 
som altså ikke er kultur i det hele tatt, men produkt av kulturformen. 
Det er 'klart nok at dette må sette heller trange områder for de kon
klusjoner arkeologien alene kan operere med. (Jeg bruker her en kultur 
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som betegnelse på de ideer som er de drivende innenfor et sluttet om
råde. Med kulturform mener jeg da de observerbare manifestasjoner 
av en kultur. Kulturen blir på den andre siden et overbegrep som er 
nødvendig om en skal komme fram til et fruktbart kultursyn.) 

Ikke desto mindre ser en svært ofte at det blir dradd heller vidt
gående slutninger på grunnlag av et sterkt ensidig tilfang. Jeg tenker 
f. eks. på slike eldre steinalder-"kulturer" som Komsa- eller Fosna
"kulturene", hvor det eneste vi har bevart er noen steinredskap, og 
hvor tilmed bruken av disse redskapene svært ofte er uviss. Vi vet 
godt at disse gravstikkene, skraperne, spissene og hva det nå er, 
bare utgjør en brøkdel av det redskapsinventar disse menneskene 
har hatt å hjelpe seg med i livskampen; vi vet ingenting om den 
sosiale og politiske struktur, ingenting om deres religiøse og magiske 
forestillingsliv eller kultus, - og faktisk svært lite om ervervslivet og. 
Likevel drar vi slutninger om innvandringsveier og kultursammen
henger, - i grunnen nokså dristige slutninger, all den stund vi ikke vet 
hvor mye akkurat de typene vi ved slumpehøve kjenner, har betydd 
for hele livsstilen. 

Jeg kan ikke komme fra at disse slutningene minner heller sterkt 
om hin navnkundige koloss på leirføtter. Og det er et spørsmål om 
ikke et studium av arkeologiens målsetting og de midler den har til 
å nå sitt mål, ville skape klarere linjer. 

Det er for det første helt klart at arkeologien etter hele sitt vesen 
må være en historisk disiplin for så vidt som den opererer med tilfang 
fra en forgangen tid. Dette kan overhodet ikke diskuteres, og er til 
overmål erkjent av alle arkeologer. På den andre siden vil arkeologien 
aldri kunne gi annet enn svært spredte lynglimt av de dramatiske 
hendingene eller av personalhistorie, slik den egentlige historie kan 
gi. Mange arkeologer har beklaget seg over dette; men jeg tror ikke 
de skal ta det for tungt. Vanligvis spiller ikke disse sidene av historien 
noen avgjørende kulturvitenskapelig rolle, og den nasjonalromantiske 
iver arkeologien har vist når det har gjeldt å finne fram til historisk 
kjente personer i det arkeologiske tilfang, er av liten betydning ut over 
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en viss romantisk propaganda for faget. Jeg tenker f. eks. på forsvaret 
for ideen om dronning Asa i Osebergskipet, hvor det i siste innlegg 
bl. a. heter: "Men også han mangler det slående argument som avgjør 
spørsmålet for godt, og så lenge det står åpent, vil vi helst holde fast 
på tanken om den stolte dronningen, den eneste kvinne hvis navn er 
nevnt i Y nglingatal fra Vestfolds kongerekke i 800-årene." (Uthevinga 

gjort her.) 8 

Problemet om arkeologiens målsetting dreier seg i virkeligheten 
først og fremst om den skal nøye seg med en rent deskriptiv behandling 
av livet i tider da ingen eller svært få skriftlige kjelder står til rådvelde, 
- eller om den også skal prøve på å nå inn til de kulturkrefter som 
har formet tilværet, som har vært de drivende i den ustanselige kultur
endring. Det dreier seg med andre ord om arkeologien skal nøye seg 
med å være historiografi, eller om den skal våge skrittet inn i historie
forskningen i videre mening. 

Allerede i 1912 uttalte J. H. Robinson: "I videste mening av ordet 
omfatter historien ethvert spor og enhver antydning av alle de ting 
som mennesket har gjort eller tenkt etter at det første gang viste seg 
på jorden. . . . Det er den vage og omfattende vitenskap om forgangne 
menneskelige saker." 9 Denne definisjonen har rett nok vært omstridt; 
men det fins også andre som har minst like stor interesse. I 1937 

skrev f. eks. M. A. Schlesinger: "Idealet til sosialhistorikeren er å 
etterspore utviklingen hos et folk med ontsyn til alle de vilkår og 
innflytelser som har hjulpet til å forme dets ønsker og dets livsstil. 
Med andre ord, sosialhistorikeren søker å gi et bilde av menneskets 
fortid i en gitt periode, med de ulike krefter og faktorer satt inn i sitt 
rette gjensidige årsakstilhøve og under den rette vurdering." 10 

Mellom de to mål en kan sette for arkeologien, er det jo ikke noen 
motsetning, for historiografien må i alle høve danne grunnlaget for alle 
historiske slutninger. Spørsmålet blir med andre ord om arkeologien 
skal stoppe opp ved den rent beskrivende rekonstruksjon, eller om 
den har midler og vilje til å fortsette det neste skrittet fram til virkelig 
kulturvitenskap, den vitenskap som studerer kulturens og kulturenes 
indre struktur og dynamikk. På somme områder har den faktisk for 
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lenge siden gått over grensen fra historiografien, ikke minst når det har 
dreidd seg om fornminne av religiøs eller kultisk art: "Stenalderens 
helleristninger er uttrykk for veidefolkets forestillinger, for en tanke
verden som er vidt forskjellig fra vår og egentlig vanskelig kan over
settes i våre begreper," skriver Haakon Shetelig i 1930, 11 og han er 
langt fra alene. 

Det historiske synspunkt som hittil har vært det rådende i de fleste 
kulturvitenskapelige disipliner i Skandinavia, har likevel vært historio
grafiens utpreget retrospektive syn. Forskningen har søkt seg lengre 
og lengre bakover i tiden, og den har dermed kommet til å legge mye 
mer vekt på de ytre årsakene til det som har skjedd enn på de kul
turelle og sosiale virkningene. I etnografien (ordet da tatt i samme vide 
mening som det angelsaksiske "Social Anthropology") kom reaksjonen 
mot dette retrospektive synet fram under og etter den første verdens
krigen med Radcliffe-Browns strukturelle syn og Malinowskis funksjonelle 
teori; men i skandinavisk etnografi spiller disse synsmåtene ennå en 
svært blyg rolle. I andre greiner av kulturforskningen har liknende 
tendenser gjort seg gjeldende. Norsk litteraturforskning står i dag på 
skilleveien, med Peter Rokseth som inspirasjonselementet. Nylig har 
Anne Holtsmark vist at et funksjonelt syn på problemene kan vise 
seg fruktbart i studiet av et så utpreget historisk tilfang som norrøn 
litteratur. 12 

Når alt kommer til alt er vel den motsetning mellom historisk og 
funksjonell forsknjng som en har eksponert fram, mer en oppkonstruert 
enn en reell motsetning. Både funksjonelle og strukturelle synspunkter 
lar seg vel bruke på et historisk stoff. Jeg vil gå så langt som til å 
hevde at et fruktbart funksjonelt studium krever et historisk syns
punkt som en nødvendig forutsetning. Enhver funksjon forutsetter en 
prosess, men det er ikke mulig å studere dynamikken i en prosess 
uten at tidsfaktoren kommer inn i bildet,- det vil igjen si at enhver 
funksjonell forskning må skje ut fra historiske perspektiv. En annen 
ting er at historieforskningen - enten den arbeider med skriftlige 
kjelder eller arkeologisk tilfang - i det høvet må oppgi et ensidig 
retrospektivt syn. 
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Til sjuende og sist blir vel spørsmålet om de mål arkeologien bør sette 
seg, avhengig av de midler den har til å løse kulturvitenskapelige problem. 

En forutsetning for å vurdere bærekraften av et kulturvitenskapelig 
fag som arkeologien er at en har klart for seg hva begrepet kultur 
innebærer. Men etter typologiens blomstringstid har det i skaildinavisk 
arkeologr aldri vætt undervist i kulturteori - hvorvidt det inngår i 
arkeologiundervisningen i andre land tør jeg ikke ha noen mening 
om. Og typologien var ikke i og for seg en kulturteori, men en krono
logisk metode bygd på et bestemt kulturteoretisk syn. I Sambandstatene 
går i hvert fall kulturteoretiske problem inn i fagkretsen for alle arkeo
loger, trolig også i England (i begge land har en begrepet Anthropolog-y 
for hele studiet av mennesket og dets kultur). Etter den retning arkeo
logien har tatt i Sovjetsamveldet, er det sannsynlig at det samme skjer 
der. Det vil sikkert styrke den arkeologiske forskning, om en i under
visningen tok opp kulturteoretiske spørsmål som et fast ledd. 

Da arkeologien jo ikke sjøl kan danne grunnlag for noen generell 
kulturteori, må den her søke hjelp i et fag som er en slags kultur
vitenskapelig samlesentral, et fag som koordinerer resultatene fra alle 
spesialdisiplinene. På bakgrunn av at jeg nylig har passert over fra 
arkeologien til etnografien, kan det sagtens virke en smule fag-arrogant 
når jeg hevder at etnografien (sosialantropologiert) har utviklet seg til 
å bli nettopp en slik koordineringsvitenskap. Ikke desto mindre er det 
en kjensgjerning. Ralph Linton skriver i 1945 at "tiden skulle synes 
moden for en ny vitenskapelig syntese, særlig en syntese av de viten
skaper som handler om menneskene og deres problemer. I og med 
sin egen definisjon gir den antropologiske vitenskap bud på denne 
stilling. I alle engelsktalende land er ordet brukt i meningen 'the science 
of man and his works'. I Europa har ordet fått en noe annen mening, 
idet det er avgrenset til studiet av menneskenes fysiske kjennemerker, 
men vi vil slutte oss til den videre definisjon." 13 Og allerede tidligere 
hadde Robert Redfield pekt på at kulturbegrepet hadde grodd fram i 
hendene på etnografene (the anthropologists).14 

På mange vis vil kan hende en revisjon av arkeologiens muligheter 
på kulturteoretisk - og også erkjennelsesteoretisk - grunnlag virke 
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desillusjonerende. · ·Det· vil sikkert vise seg at dens evne til alene å 
løse cde. problem den står overfor, blir heller sterkt redusert. Derimot 
er det sannsynlig at en slik revisjon ·vil stimulere til en sterk økning 
av det samarbeid med andre disipliner soin allerede for lenge siden 
er blitt instituert. Og derson1 det skjer, er det ingen grunn til å se 
pessimistisk på situasjonen. Dette gjelder også om arkeologien skal 
holde seg til det historiografiske mål. La os først se på mulighetene 
for en rekonstruktiv "kultur beskrivelse". 

Det er en kjensgjerning som ikke er til å komme forbi, at ingen 
vitenskap kan gi en fullstendig "kultur beskrivelse", for en kulturform 
er et kontinuum både i tid, rom og funksjon. Den er aldri i stillstand, 
og den kan deles opp i mindre og mindre kategorier nesten ad infinitum, 
samtidig som kulturfor~ene går opp i større og større enheter, til vi 
når fram til kulturen som omfatter hele menneskeheten både i tid og 
rom. Men ingen del er uavhengig av noen annen. I alle høve må 
derfor enhver kulturvitenskap arbeide med et utval. l\1en det må jo 
medgis at arkeologiens egne muligheter, slik de er representert i dens 
empiriske tilfang, er heller sterkt avgrenset. For her å nevne et eksempel. 

I den vesle boka "Arkeologi og historie" sier A. W. Brøgger: 
"Foreløbig er det den sosiale historie som er arkeologiens største 
muligheter." 15 Brøgger har sjøl aldri vært redd for inferenser; men 
arkeologiens egne muligheter her er- etter det jeg kan se- følgende: 
Gjennom distribusjonsstudier kan den med en viss sikkerhet komme 
fram til områder med felles kulturform, denned sannsynligvis også til 
lokale samfunnsgrupper. Ved utnytting av de økologiske muligheter 
vil den oftest kunne konstatere visse hoveddrag i det økonomiske 
grunnlaget for diss~ samfunnsgruppene, i somme høve kan den ulike 
fordeling av bestemte funngrupper antyde sosiale klasser innenfor sam
funnene. Men noen nærmere definisjon av disse klassene kan ikke 
skje uten bruk av tilfang fra andre disipliner. Det er lett å se gjennotn 
det utmerkede sosio-arkeologiske arbeid som er gjort i Sovjetsatnveldet, 16 

~Iler av engelske arkeologer som Gordon Childe 17 og Grahame Clark.l8 

Også her var Brøgger sjøl tidlig ute i studien "Ertog og øre", 19 der 
han bl. a. viser at blodhevnen som instituert rettspraksis fikk sitt 
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første grunnskudd allerede i 300-400-årene, da den tok til å bli av
løst av mannebøter. Men han ville ikke ha kunnet nå dette resultat 
bare på grunnlag av det arkeologiske tilfang. Det samme gjelder de 
bidrag til den politiske historie i førhistorisk tid som vi skylder særlig 
Haakon Shetelig 20 og Halvdan Koht.21 Det arkeologiske tilfang gir her 
i og for seg bare de kulturelle grupperingene. Jeg nevner her bare 
disse to; seinere har mange andre arbeidd etter disse linjer. I andre 
land også er dette forskningsfeltet nyttet ut, delvis lenge før. På sett 
og vis kan en vel kan hende se allerede N. Nicolaysen "Langskibet 
fra Gokstad" fra 1880 og A. W. Brøgger: "Borrefundet og Vestfold
kongenes graver" fra 1916 som bidrag til den politiske historie. Men 
her blir det personalhistoriske og slektshistoriske synspunkt det domi
nerende. Det samme gjelder slike tidlige arbeider som f. eks. l' Abbe 
Cachet: "Le tombeau de Childerich Jer, roi des Francs" fra 1859. 

Arkeologien vil også alltid måtte stå uviss og famlende overfor 
sosiale problem, dersom den bare er vist til å projisere våre egne 
kjente samfunnsformer bakover. Ganske særlig gjelder dette sjølsagt 
når en kommer tilbake til perioder med et helt annet ervervsliv og 
dermed andre sosiale krav enn dem historien kan gi uttrykk for. 
Her kan etnografien i dag sette inn med fundamental kunnskap. Med 
hjelp fra genologi (fysisk antropologi og genetik) og dyresosiologi kan 
den nå vise at det lokale økonomiske interessesamfunn med alders
grupper, yrkesdi:fferensiering osv. er langt mer grunnleggende for 
samfunnsformer og samfunnsliv enn familien er, og at farens stilling 
i familien - fundamentalt sett - er rent sosial, ikke biologisk 
I arkeologien vil det si at det ikke kan tenkes kulturformer- jamvel 
om en går helt tilbake til de aller mest "primitive" paleolittiske -
som ikke har vært forankret i organiserte interessesamfunn, hver med 
sitt avgrenste område. Med det store og mangesidige erfaringsstoff etno
grafien har, kan den videre- sjølsagt med en viss slingringsmonn -
finne fram til visse hoveddrag i de sosiale, politiske og religiøse 
kravene de bestemte ervervsformer stiller. Det skulle ikke være 
vanskelig å se at dette må kunne berike de arkeologiske slutnings
rekkene. 
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Og videre. Bortsett fra områder som Mesopotamia, Middelhavs
onuådet o. 1., gir det arkeologiske tilfang ingenting av språket. Men 
nettopp språket har en enorm kulturformende og samfunnsformende 
betydning. "Språket er uten tvil det viktigste av alle sosiale fenomener", 
skriver Alf Sommerfelt,22 og M. J. Herskovits kaller det "the vehicle 
of culture" .23 I svært mange tilfelle er det språket som mer enn noe 
skaper stammekjenslen. Politiske fellesinstitusjoner av ethvert slag 
mangler ofte totalt, like fullt kjenner folk seg som en enhet vis-a-vis 
andre stammer, fordi de snakker samme språk; en kan meddele seg 
til andre, samarbeidet blir mye lettere, sosial omgang mulig osv. 
Språket bestemmer for en stor del både solidariteten innad og tilhøvet 
til nabogruppene. Ikke nok med det, men etter som kulturen består 
av ideer, er språket - taleevnen - en forutsetning for all kultur. 

Fra biologien har arkeologien - gjennom den montelianske typo
logi- arvet en forestilling om at også i "utviklingen" av kulturformene 
foregår alt fra det enkle til det kompliserte. Språkforskning og etno
grafi kan likevel vise at dersom en skal opprettholde det ortodokse 
syn på "lavere" og "høyere" kulturformer, er dette i høy grad en 
sannhet med modifikasjoner. Mens f. eks. et gammelt "kulturspråk" 
som kinesisk har en overlag enkel struktur, er språkene til en rekke 
naturfolk svært kompliserte, strukturelt sett, med mengder av gramma
tiske former. Det samme ser en på sosiale felt, som f. eks. hvor det 
gjelder slektskapsystemene og deres sosiale funksjon. Alt dette- og 
mye mer - kan moderne etnografi lære arkeologien, enda om den ikke 
kan rekonstruere utdøde eller sterkt endrede språk. På den andre 
siden kan etnografien også vise at denne sammenhengen mellom språket 
og kultur- og samfunnsform langt fra er noen kulturlov, og den kan 
påvise hvilke krefter det er som gjør at språkene i somme høve kan 
overleve en større eller mindre uniformering av en gruppe kultur
former. 

Med denne kunnskap vil arkeologien også kunne skjelne langt 
sikrere mellom det påviste og det hypotetiske i de vandringsteorier 
den ofte opererer med; den vil i det hele tatt kunne stille opp noen
lunde sikre kriterier for vandringer. 
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Arkeologiens største styrke ligger - som Taylor har pekt på 
studiet av tilknytninger: mellom individuelle, kulturelle gjenstander, 

mellmn grupper av gjenstander, mellom gjenstander og naturmiljøet. 
"Disse tilknytningene er like mye kjensgjerninger og like mye integre
rende deler av de arkeologiske data som gjenstandene sjøl." 24 Arkeo
logien tnå med andre ord være en sammenliknende vitenskap. Det har 
uten tvil vært gjort mye fint arbeid når det gjelder å nytte det arkeo
logiske tilfanget intensivt ut på bakgrunn av et områdes hele natur
miljø, dvs. topografi, klima og resurser. l\1en fran1om alt har det helt 
fra C. J. Thon1sens dager vært drevet et intenst og fruktbringende 
studium av funnkombinasjonene. Dette studium har hovedsakelig hatt 
kronologiske mål, n1en det har også gjeldt bruken av gjenstandene, 
plaseringen av smykkene i gravene har vist at de har vært brukt som 
smykker, men også hvor de har vært plasert på drakten, og har der
igjennom også gitt fingerpek om drakttypene. Plasering av våpen, ride
tøy, osv. har også gitt viktige antydninger om bruken. I noe mindre 
grad har likevel dette studium dreidd seg om gjenstandenes funksjon; 
for som Ra1ph Linton engang har pekt på, må vi skjelne mellom bruk 
og funksjon: "Bruken av et hvilket som helst kulturelement er et 
uttrykk for dets tilknytning til ting innenfor den san1me konfigurasjon. 
Såleis kan ei øks bli brukt på en eller flere måter i tilknytning til det 
naturmiljø gruppen bor i, dvs. til å hogge i tre. Den har funksjoner 
med omsyn både til de behov gruppen har og til virkningen av andre 
element innenfor kulturkonfigurasjonen. Den hjelper til å tilfredsstille 
behovet for trevirke og muliggjør en hel serie av 'woodworking 
patterns'." 25 Ved siden av denne direkte funksjon må vi også regne med 
den indirekte funksjon som ofte kan følges gjennom en stor del eller 
hele kulturformen. For å holde oss til Lintons eksempel med øksa er 
den direkte funksjon å hogge båttømmer, den indirekte å dekke behovet 
for mat, for samtrafikk, handel osv. Videre kan den indirekte funksjon 
følges til sosialpolitiske og religiøse impulser fra andre kulturområder. 
Etter som disse igjen påvirker og mnformer hverandre er det ikke 
vanskelig å skjønne hvor langt den indirekte funksjonen av et kulturelt 
element kan strekke seg. 
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Her kan arkeologien i samarbeid med etnografien i dens ulike aspekt 
uten tvil nå langt. Den må da arbeide mer intensivt med hele kultur
konfigurasjoner enn tned enkelte kulturelle element, og den må også 
studere diffusjonen. Diffusjonstudiet- studiet av kulturlån- har da 
også spilt en viktig rolle i arkeologien; men en har ikke tatt nok om

syn til selve diffusjonens mekanikk. Det samme gjelder for så vidt i 

høy grad etnografien tidligere, hvor f. eks. den tysk-østerrikske "kultur
kretslære" bevisst har konstruert opp sine "kulturkompleks" uten omsyn 
til den funksjonelle sammenheng innenfor "kompleksene". Diffusjons
mekanismen har likevel den mest intime sammenheng med funksjonen 

av de kulturelle elementene. Dette har den danske versjonen av "kultur
kretslæren" representert ved Gudmund Hatt og Kaj Birket-Smith vært 
fullt klar over. Gudmund Hatt har konstatert vandringene av hele 
kompleks av kulturelle element som hører funksjonelt sammen n1ed de 

spesielle transportvilkår trugene skapte ("Snesko-komplekset"). Gjennom 
hele nåleskogbeltet i Sibir og Nord-Amerika finner han dette kom
plekset som først og fremst kjennemerkes av utstrakt bruk av never 

til telt, båter, kar osv., mokkasiner og andre draktformer, bærevogna, 
spåing ved hjelp av brente skulderblad og bjørnekultus.26 Birket-Smith 
har bl. a. gjort oppmerksom på at "Hvis nu en eller anden Papua-stamme 
på Ny Guinea lærer at tygge betelskrå af sine naboer, er det sand~ 
synligt, at den også optager disse naboers form for dåser til betel
kalk og den dertil hørende ornamentik." 27 

Men dermed er ikke hele problemet løst. Ved overføring av et 

kulturelt element fra en kulturform til en annen vil det som regel 
komme til å få en noe annen funksjon, og det vil da bli endret i større 
eller mindre grad for å tjene nettopp den funksjon det er behov for i 
den nye kulturformen. Med andre ord, et kulturelt element vil sjelden 
eller aldri bli ført over fra en kulturform til en annen i fullstendig 
uendret form. Her må en likevel være klar over at en ytre form alltid 
vil være mer stabil enn det ideinnholdet som ligger bak formen, noe 
som til en viss grad vil motvirke endring av formen. Det kunne bli 

nevnt nær sagt talløse eksempler på dette. Det som irriterte og skapte 
motstanden mot innføringen av kristendommen, var ikke i første rekke 
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de nye religiøse ideene, n1en det var de ytre formene som brøt ned 
gammel tradisjonell oppførsel, og som dermed slo sprekker inn i 

den sosiale struktur. Den kristne treskipete kirke er som kjent skapt 
med forbilde i den romerske basilica, som var børs, forsamlings- eller 
rettslokale. Her er ideinnholdet endret radikalt, for en stor del også 
funksjonen, mens hoveddragene i den ytre formen er blitt stående. 
Men også den måtte likevel endres for å tjene den nye funksjonen 
som kristent gudshus. Et annet, enda mer illustrerende eksempel er 
"Sun Dance" som fantes hos en lang rekke av prærieindianere, og som 
bevislig var spredt [ved diffusjon. Ritualene omkring dansen var da 
også stort sett ensartet, men ideinnhold og funksjon skiftet fra stamme 
til stamme. Hos noen tjente den som takk til de høyere makter for at 
sjukdommer var legt, hos andre ble den danset for å sikre hevn over 
en drept slektning, hos atter andre ble den gitt som prov på de over
naturlige kreftene til en ny n1edisinmann. 

Studiet av diffusjonen fører direkte over til problemet om de kultu
relle prosessene smn foregår når to ulike kulturformer står overfor 
hverandre - et spørsmål smn i aller høyeste grad er relevant for 
arkeologien. Teoretiske løsninger av dette problemet er da heller ikke 
fremmede for arkeologene, klarest finner en kan hende situasjonen 
drøftet av tyskeren K. H. Jacob-Friesen.28 Men i de arkeologiske løs
ningene har motivet mer vært å finne fram til kronologiske metoder 
enn å studere selve den prosessen som har foregått. Særlig fra 1930-

årene av har derimot etnografien satt mye inn på dette punktet. De 
etnografiske studier over den akkulturasjon el1er transkultura.v'on 
som foregår når to ulike kulturformer plutselig kommer i permanent 
kontakt med hverandre, har jo nok i stor 1nonn gjeldt de akutte kon
fliktsituasjoner som er oppstått gjennom koloniimperialismen, og har da 
tatt like mye sikte på å være anvendt som teoretisk forskning. Men 
det er også nådd fine resultater gjennom rent teoretiske studier over 
akkulturasjonen som sådan.29 Som et ledd i disse studier må en også se 
viktige undersøkelser over vandringer, både over vandringsårsakene, de 
måtene folkevandringer gjerne foregår på, og de virkninger innvandringer 
av nye folkeelement gjerne får i det kulturelle miljø der de kommer.30 
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I fruktbart samarbeid med andre disipliner må arkeologien ha store 
muligheter på områder som disse. Og kommer den så langt at den 
virkelig studerer diffusjon og vandringer som funksjonelle prosesser, 
da står den på grensen av å studere kulturene,- ikke bare kultur
formene. For vi skal ikke glemme at også andre kulturvitenskapelige 
disipliner, enten det nå gjelder etnografi, sosiologi eller historie, bare 
når direkte fram til kulturformene; kulturene må også fra deres syns
punkt studeres gjennom inferenser. For så vidt er det ingen prinsipiell 
skilnad; skilnaden ligger i at disse fag har et n1er allsidig empirisk 
tilfang å arbeide med. Det er med andre ord mer en gradskilnad enn 
en artskilnad. Derfor vil tilføring av nytt tilfang til arkeologien gjennom 
et samarbeid på breiest mulig basis med andre kulturvitenskapelige fag 
måtte virke befruktende på arkeologien. En av de rent praktiske van
skene er at de ulike fag gjerne bruker ulik terminologi. De snakker 
ofte ulike språk og 1nå derfor ofte komme til å snakke forbi hverandre. 
Desto mer gledelig for norsk kulturforskning er planene om en felles 
norsk ordbok over den mangslungne begrepsverden de ulike kultur
vitenskaper opererer med. 

Samarbeidet mellom arkeologi og etnografi er gammelt. De første 
sammenliknende arkeologiske studier hvor etnografisk stoff ble tatt med, 
møter en i begynnelsen av 1700-årene i arbeider av G. Cuvier og 
Oesterling. Og da Sven Nilsson i 1838 begynte å gi ut sitt navngjetne 
verk, "Det skandinaviska Nordens urinnevånare", bygde han i stor 
utstrekning på etnografisk tilfang. Men i alle disse studiene og kan 
hende de fleste seinere har hovedmotivet vært å bestemme bruken av 
oldsakene. Stort sett kan en likevel si at så lenge den historiske etnq
grafi satt i høgsetet, var det etnografien som først og fremst profiterte 
på arkeologien. Arkeologien var i stand til å føre de historiske per
spektiv utrolig mye lengre tilbake enn etnografien kunne. Det beste 
moderne uttrykk for dette samarbeid er- etter det jeg kan se- den 
siste, omarbeidde utgaven av A. L. Kroebers "Anthropology. Race. 
Language. Culture. Psychology. Prehistory." 31 Boka inneholder også en 
ypperlig kulturteoretisk behandling, og skulle en anbefale arkeologene 
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noe enkelt verk, måtte det bli Kroebers. Hans synspunkter er likevel 
på mange måter andre enn dem som er antydet her. 

Men etter hvert kom etnografien i den situasjon at den holdt på 
å drukne helt i sitt eget tilfang. For overhodet å komme videre måtte 
den se å ordne dette enorme tilfanget inn under teoretiske synspunkt. 
Og dermed mistet den mye godt av kontakten med arkeologien. Hva 
arkeologene søkte i etnografien var "paralleller" som kunne belyse 
ervervsituasjoner, boligtyper, drakttyper osv. i deres eget tilfang. Her 
var det etnografiske stoff blitt så stort og uhåndterlig at de ikke kunne 
finne fram. Det er et spørsmål om ikke oldsakmassen også etter hvert 
blir så stor at jamvel arkeologien må finne fram til teoretiske hoved
linjer, dersom den skal ha noen mulighet for å løse sin primære opp
gave: å skildre menneskenes liv i førhistorisk tid. 

Her står det for meg som om arkeologien må være i et dilemma. 
For enda om den ikke offisielt våger seg inn i den videre oppgave, må 
den forklare hva "menneskenes liv" består i. Skal den da være helt ærlig 
overfor seg sjøl og andre, må den tnedgi at "menneskenes liv" har vært 
en ustanselig prosess, hvor alt er fløkt i hverandre. Denne prosessen 
kan i virkeligheten ikke skildres uavhengig av årsaker og virkninger. 
Og dermed glir den naturnødvendig over i den egentlige historieforskning. 

Det er ikke vanskelig å oppdage at jeg ikke har gjort noe forsøk 
på å løse de teoretiske problem arkeologien står overfor; jeg har bare 
villet antyde noen av de ting som- etter min mening- bør bli tatt 
opp til en virkelig undersøkelse. Framom alt har jeg villet peke på 
de muligheter etnografien i sin moderne form har til utfylling av det 
nokså mangelfulle- eller i hvert fall ensidige- arkeologiske tilfanget. 

For det teoretiske postulatet at kulturen er et kontinuum i tid, 
rom og· funksjon - et postulat som, etter det en kan se, ikke blir 
motsagt av noen kulturvitenskapelige data- er av fundamental betydning. 
Det gir den analytiske spesialistvitenskap fra siste halvpart av forrige 
hundreår og de første årtier av dette det endelige nådestøt, og det vise~ 
at kulturforskningens eksistens ligger i samarbeid mellom de ymse 
disipliner- et samarbeid son1 fører mot syntesen. Det er den vi nå trenger. 
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NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 
Styrets årsberetning 

U tflukten sommeren 1950 gikk til Larvik, lvlølen, Elgesem, Gokstad 

og Sandefjord. l\'lan beså Herregården i Larvik, hvor dr. H. T. 

Hansteen viste rundt. Larvik kommune ga lunsj i villa Farris. Derpå bilte 

man ut på Mølen, der professor dr. A. W. Brøgger orienterte. Ved skips-

setningen på Elgesem talte professor dr. Bjørn Hougen. På Gokstad

haugen talte professor dr. A. W. Brøgger. Til slutt var deltakerne in

vitert til middag i Hotel Atlantic som skipsreder Anders Jahres gjester. 
Generalforsamlingen 23. november 1950 ble denne gang holdt 

i Videnskaps-Akademiets store sal, Drammensveien 78, Oslo. 

Preses, arkitekt Henrik Nissen, holdt følgende tale: 

Mine damer og herrer. 
Jeg ønsker medlemmene velkmnmen til årsmøtet- det 14. i rekken. 

Fra vårt arbeid i årets løp vil jeg berette at det har lykkes oss 

for første gang siden før krigen (1939) å få utgitt "Viking" før general

forsamlingen (hele 4 måneder før årsmøtet). 

Vi håper å kunne gjennon1føre dette i årene fremover. "\liking" 51 

er allerede i arbeid, og i denne vil utgravningene på Hunn i Østfold 

bli behandlet av 10 forfattere som har hver sin avdeling, under over

ledelse av konservator Anders Hagen. 

Vi har nemlig planlagt at utflukten neste år skal gå til Hunn i Østfold 
og det vil derfor være av interesse for deltagerne at de vil kunne 

orientere seg om utgravningene på forhånd gjennom "Viking". 
Vi har tenkt å reise så sent som 17. juni, for da er den viten

skapelige utgravning i gang. Medlemmene vil da få den sjeldne anled
ning til å få se - ikke bare resultatene- men også hvordan selve det 

arkeologiske arbeidet foregår i tnarken. Denne gang mener vi å kunne 
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greie utflukten uten deltagerbegrensning. Vi regner da med over 
200 deltagere. -Ifjor måtte vi sette grensen til130 av hensyn til våre 
vertskaper, på grunn av vanskeligheter med busser og spiselokalenes 
størrelse. 

Jeg vil gjerne få gjøre oppmerksom på at gravfeltet ligger således 
til at bussene kjører direkte inntil. Man behøver altså ikke å gå. Kjøre
turen blir kortere, og veiene er rneget bedre enn de vi kjørte sist. Jeg 
vil gjerne nevne alt dette fordi det er mange som er redde for bilsyke 
ved de lange kjøreturer. Dette behøver de ikke å frykte denne gang. 
Selv i Vestfold gikk det jo utmerket fordi sjåførene kjørte så forsiktig 
og hensynsfullt. 

V ed denne kortere tur faller bespisningsspørsmålet enklere: Det er 
meningen at vi skal spise i det grønne, hvis været tillater det (eller 
på Kongsten festning). Skulle dette ikke klaffe, har vi ordnet oss med 
et pensjonat like i nærheten som iallfall kan ta 100 gjester. Søker da 
de eldre i hus, blir det plass nok i bussene for de yngre til å spise. 
Man starter fra Universitetet som vanlig, men meddelelse skal sendes 
ut i god tid. 

Videre har vi innledet samarbeid med Universitetets Historiske 
Museum i Bergen ved professor Johs. Bøe og førstekonservator Per 
Fett om en utflukt til Bergen 1952. Vi har festet oss ved lørdag 12. mai, 
men det vil bli sendt ut innbydelse i god tid av hensyn til arrange
mentet med billetter til tog og hot<:<llplass. Meningen er da å bese 
Bergenshus under ledelse av konservator Gerhard Fischer, ruinene på 
Lysekloster, som tilhører skipsreder Georg von Erpecom, omvisning 
med orgelkonsert i Mariakirken, museumsbesøk m. v. 

Som medlemmene vil huske, besluttet vi i fjor å heve kontingenten 
fra 5 til 10 kroner. Det ble dengang ytret frykt for å ta dette skritt. 
Det har gledelig vist seg at det ikke har vært annet enn det normale 
frafall i løpet av året og at nyinnmeldelser overstiger avgangen. Med
lemstallet er nå 144 representanter og 1173 vanlige, tilsammen altså 
1317 medlemmer. 

Medlemsfortegnelsen er jo trykt i det siste hefte av "Viking" 
(1950). Som medlemmene vet, står Deres Kongelige Høyheter Kronprins 
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Olav og Gustav Adolf først på. listen. - Etterat Gustav Adolf var 
utnevnt til konge, sendte Norsk Arkeologisk Selskap ham en ærbødig 
hilsen. Han er jo ikke bare vårt representantskapsmedlem, men dess
uten en meget dyktig fagarkeolog. Vi fikk følgende svartelegram: 

"Mitt varma tack for vanlig halsning. 
Gustaf Adolf." 

Preses refererte derpå regnskapet. For å gjøre det mest mulig klart 
benyttet han avrundede tall. 

Han benyttet anledningen til å fren1føre Selskapets beste takk til 
kontorsjef Peder Haug hos Alf Bjercke. Han har i år som tidligere 

-vært så elskverdig å sette opp regnskapet. 
Derpå lestes opp revisorenes innberetning. Styret ble av general

forsamlingen tneddelt decharge for regnskapet. 
Preses ba medlemmene om å innsende sin kontingent etter l. varsel, 

så vi dermed kan spare økt portoutlegg, samtidig som han tneddelte 
at professor G. Gjessings: "Norges Steinalder" og professor Bjørn 
Hougens: "Fra Seter til Gård", ennå kan fåes for kr. 12,- pr. bok. 

·valg: 

Gjenstående medlemn1er var: 
Visepreses, fylkesmann H. G~brielsen. 
Konsul Ole Bergersen, Stavanger. 
Direktør Reidar Brekke, Trondheim. 
Arkitekt Georg Eliassen, Oslo. 

I henhold til loven skulle følgende tre ut: · 
Medlemmer av styret: 

Skipsreder Georg von Erpecom, Bergen. 
Disponent A. C. Olsen, Sandefjord. 
Kaptein Cato Rachlew, Oslo. 
Lærer Knut Hermundstad, ·Valdres. 

Reviso1·ene: 
Dr. ing. Alf Bjercke, Oslo. 
Forlagsbokhandler Gustav E. Raabe, Oslo. 

Alle ble gjenvalgt med akklamasjon. 
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Til å underskrive protokollen sammen med preses ble valgt kon· 
servator Charlotte Blindheim, konservator Wencke Slomann og stud." 
mag. art. Jens Storm Munch. 

Til slutt meddelte preses at Selskapet etter oppfordring fra flere 
hold vil ta opp samarbeid med andre organisasjoners styre, så som : 
Den Norske Turistforening- andre turistforeninger- reiseforeninger, 
bilorganisasjoner, ungdomsforeninger, fortidsforeninger o. fl. om å få 
organisert og satt mer fart i det arbeid som delvis allerede er påbegynt 
med oppsetning av skilter i terrenget med forklarende tekst som gjør 
fotturister, bil- og sykkelturister oppmerksomme på severdigheter og 
kulturhistoriske minnesmerker som de passerer. 

Deretter introduserte preses aftenens foredragsholder, dr. Frank 
Mitchell fra Trinity College i Dublin. 

Dr. Mitchel holdt foredrag på engelsk (med lysbilder): Om myr~ 

forskning· og· arkeologi i Irland. Etter foredraget henvendte professor 
dr. Knut Fægri, Bergens Universitet, seg med en del spørsmål til fore
dragsholder~n. Denne siste ble til slutt takket av generalsekretæren, 
professor dr. A. W. Brøgger. 

Man samledes derpå spisesalen til selskapelig samvær, 

Henrik Nissen 
(preses) 

H. Gabrielsen 
( visepreses) 

A. W. Brøgger 
(generalsekretær) 

Ole Bergesen Reidar Brekke Georg Eliassen Georg von Erpecm:n. 

Knut Hermundstad A. C. Olsen Cato Rachlew 

T. Dannevig Hauge 


