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Georg Eliassen 

HENRIK NISSEN 
1888-1953 

TALE I UNIVERSITETETS GAMLE FESTSAL 
PA GENERALFORSA.MLINGEN 24/tt 1953 

Jeg vil fra denne plass med noen ord få minnes vår Preses arkitekt 
Henrik Nissen. 

Visstnok er det så at vi som følger den arkeologiske forskning hvor 

haug og grav spiller så stor rolle, på mange måter får leve oss inn i 

forestillingen om døden. Men vår reaksjon, selv når vi står overfor 

det enkelte gravminne med den stille beretning det kan gi, vil likevel 

være noe reservert. Det hele er jo så fjernt. 

Annerledes når døden plutselig rammer oss her i vår egen krets. 

Da får vi føle at vår innstilling til fortiden ikke har gitt oss noe panser. 

Sjokket 1nøter oss like uforberedt. Og sorgen griper. 

Som preses var arkitekt Henrik Nissen så å si et funn for Norsk 
Arkeologisk Selskap. Han eide nettopp slike egenskaper at han syntes 

som skapt for denne oppgaven. Arkitekt som han var hadde han jo 
allerede gjennom sitt fagstudiun1 visse forutsetninger for å komme i 

kontakt med den arkeologiske forskning. Og dertil hadde Henrik 

Nissen på egen hånd utdypet sin bygningshistoriske, sin kulturhistoriske 

og - jeg vil kalle det - topografiske interesse, så han kunne møte 

fagarkeologen på halvvegen. 
Han var en meget reiseglad mann. I sin bil krysset han Europa 

fra ende til annen gang på gang. Og fylt av sunn nysgjerrighet som 

han var, søkte han gjerne ruter utenfor vanlig allfarvei og frydet 

seg da over møte med uberørte mennesker og vanskelig tilgjengelige 



monumenter. Sitt eget land kjente han som få. Det er ingen. 1ilfeldighet 
at han var arkitekt for Den norske Turistforening. 

Det kunne se ut som at Henrik Nissen var en særlig utadvendt 
natur. Han la i ethvert fall an på å nytte alle dagens timer til effektiv 
virksomhet. Og han holdt et voldsomt tempo. Levde uten å spare seg 
selv og - det ser vi nå - uten å forstå at det var en grense for hva 
han i det lange løp kunne rå med. Jeg vet ikke å ha truffet noen som 
har kjent større glede ved å administrere. Han elsket å sette mennesker 
i sving; å få begivenhetene til å rulle. Og herunder skydde han ingen 
møye når det gjaldt å forberede. Stort og smått skulle planlegges. 
Tilfeldigheter ryddes unna, og avtalte tider holdes. 

Det er klart at slike evner ble utnyttet: Som kjent har han spilt 
en viss rolle i det gamle Studentersamfund. I Oslo Bystyre har han 
sittet; og den norske arkitektstand har etter hvert betrodd ham snart 
alle sine tillitsverv. -

Til alt dette var han det elskeligste menneske. Hjelpsom, åpen, 
munter og festlig, med stor evne til vennskap. En sjelden gang riktig 
sint, men hurtig god igjen. Jeg vil gjerne knytte ordet glad til hans 
person. 

Norsk Arkeologisk Selskap er Henrik Nissen stor takk skyldig. 
I en overgangsperiode, da vi kunne frykte nedgang og vanskeligheter, 
kom han som et friskt vær. Med klokskap og omsorg la han tingene 
til rette for en trygg videre utvikling. Vi vil bevare minnet om ham 
i takknemlig erindring. 



Jan Petersen 

OSETNI G I GA LAND 
I FO RINGSTID 

er særlig folkevandringstiden vi skal høre om her, men først skal 
vi se litt på de arkeologiske forhold i de forutgående tider. Det 

er en kjent sak for norske arkeologer at Rogaland uten satnmenlikning 
er det funnrikeste fylke i Norge både for steinalder og bronsealder. 

Det gjelder mest de ytre bygder, men etter hvert øker nok funnene i 
de indre bygder også. Det har vært så rikt tned funn fra disse tider 

særlig på Jæren og Karmøy, at en endog har snakket om storhetstider. 
Et slikt uttrykk har en nok ikke brukt om de følgende tider: keltertid og 

romertid; men også de kan meget vel hevde sin plass i norsk forhistorie. 
Først skal vi se på keltertiden: de siste fire hundre år før Kristus. Fra 
denne tid har vi vel halvthundre funn, de fleste begrenset til Jæren, 
både FlataJæren og Høg-Jæren, forresten mest det første, som rimelig er. 
I det siste er det gjort flere urnegravfunn oppe i de øvre deler av 
Høyland på Høg-Jæren 1• Vi har keltiske funn også fra Dalane lengst 
sør i Rogaland, ldeberkar så høyt oppe smn Bjuland i Heskestad 2 og 
Skjæveland i Bjerkreim3, et leirkar nede fra Værsland i samme sogn 3 a, 
et gravfunn med krumkniv av jern fra Hæstad i Helleland 4• Og så har 
vi to kleberkar også fra Eigersund landsogn, det ene et myrfunn fra 
Eide\ det annet et gravfunn fra Arstad 6 • Nå er det så med kleber
steinskarene av denne type med et mer eller mindre bredt innskåret 
flatt belte under overkanten, - en type som det er funnet 17 stykker 
av fra Rogaland og til Trøndelag - at enkelte av dem kan være noe 
yngre og fra den følgende periode: eldre romersk jernalder. Men de 

gir i hvert fall vitnesbyrd om hjemlig industri og virksomhet i denne 
eldste del av jernalderen. 

1 - Viking 195<!, l 
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Fig. l. Keltiske funn Rogaland. 
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Sør for -Vigrestad stasjon, men i 

Ogna på overgangen mellom Dalane 
og Jæren ligger den store gravplassen 
på Kvassheim som Gabriel Gustafson 
undersøkte i årene 1896-1898. Her 
ble gravet ut 107 hauger. Ikke alle 
disse kan dateres, men vi kan se at 

vel 70 av gravene, altså de aller fleste, 
skriver seg fra yngre romertid og 
folkevandringstid. lVlen i hvert fall 
to av gravene er fra keltertiden, så 
det er da bosetningen her ute har 

tatt til7• 

Ellers er det fra Jæren vi har de 
fleste av keltertidsfunnene. Innenfor 

Fig. 2. Kleberkar fra lwltertiden 
i Eigersund landsogn. 

det egentlige Jæren, like sørøst for Stavanger, i Riska, på den andre 
siden av Gannsfjorden, har det vært en hel liten koloni med fem grav
funn. I Ryfylke og Karmsund er funnene derimot svært spredt, et leir
kar fra Østerhus i Strand8, et annet fra Mjølhus i Hjelmeland9, en 
bronsering fra Sør bø på Rennesøy 10, et leirkar fra Langåker i Ferking

stad 11 på sørvestre Karmøy og et stykke av et typisk keltertids leir
kar fra Austreim i Skåre ved Haugesund 12• Av stateligere funn har 
vi praktkjelen av jern og bronse fra Tjelta i Sola liggende som grav
urne i et rundt gravkammer 13. Likså de to bronsehalsringene fra Fjerme
stad og Re i Time, den siste med forgylling i overflaten, - som Anathon 
Bjørn har skrevet om i 193()14. 

Funnene fra eldre romertid er visstnok færre fra Dalane, vi har ennå 
bare ett funn: deler av et ellers forresten sjeldent skjoldhåndtak av 
bronse fra Sokndal 15• Fra K vassheimgravplassen hadde vi i hvert fall 
ett sikkert daterbart funn. Ellers er det også her Jæren, særlig Klepp, 
son1 de fleste funn skriver seg fra, og også nå har vi noen fra Risk a. 
Likeså har vi eldre romertids funn igjen fra Mjølhus i Hjelmeland 16 

og Sørbø på Rennesøy 17• Dessuten fra Bru i Mosterøy sogn, ikke så 
langt fra Stavanger 18, fra Lauvsnes på Finnøy 19 og helt inne på Helge-
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Fig. 3. Kjele av jern og bronse fra Tjelta, Sola. 

vold 20 og Skeie 21 i Sandeid. Og på Karmøy er det nå flere funn, så~ 

ledes igjen på Langåker i Ferkingstad 22, på Austevik nord for Koper= 

vik 23, på Bø i Torvastad 24 og vel fra samme tid et leirkar funnet i en 

liten haug i selve Haugesund 25. Også på Vestre Bokn er funnet eldre 

romertids keramikk 

Romertiden er ikke noen dårlig tid i Rogaland. Av gullberlokker 

har vi riktignok bare tre stykker, fra Særheim i Klepp, Brueland i Høy

land26 og Bø i Torvastad27 på Karmøy. Gullfingerringer er det flere 

av, de fleste av dem fra den sørlege del av Jæren. Og vi har et rikt 

utvalg av de vakkert profilerte eldre rommtids bronsespenner. Fra den 

nærmest følgende tid, yngre romertid, særlig 3. århundre, har vi også 

flere praktfunn, slike som bronsekjelen fra steinuren oppe i Hunnedalen 

i Forsand, den som er fra Capua i Campania, Italia, likeså bronsekjelene 

av Hemmoor-typen, fra Anda i Klepp 28, Karmøy og Norheim i Torva

stad 29. Og vi har først og fremst praktfunnet fra Avaldsnes med gull

armringen, sverdet, sølvspeilet og alle de andre fremmede stas-sakene, 

4 
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Fig. 4. Eldre romertids funn i Hogaland. 



Fig. 5. 
Gullberlokk 
fra Særheim 

i Klepp. · 

et funn som Haakon Shetelig mener sammen med lig~ 

nende funn vitner om et fremmed innslag i denne tid 30. 

S01n vi tidligere hørte er det på K vassheim like sør 

for Jæren en stor gravplass med over 100 utgravne 

hauger. Ca. 70 kan dateres til yngre romertid og særlig 

folkevandringstid. Det er jordfri steinrøyser som ligger 

like opp for sjøkanten. En rekke gravhaugflokker av 

samme karakter finnes helt fra K vassheim i sør og til 

Reve og Hodne i nord. Det er tilsammen visstnok hen

imot 500, deriblant en høyst interessant gruppe på Hå 

gamle prestegård, som Stavanger Museum har planer 

om å foreta en undersøkelse av,- som en begynnelse 

for å få klarlagt tidsforhold og kulturforhold på disse 

eiendommelige gravplassene. Hvis de er som Kvass~ 

heim, skulle de kunne gå tilbake til keltisk jernalder, 

men ha sin hovedtyngde i yngre romertid og folke~ 

vandringstiden. Disse gravplassene her nede ved Nordsjøkanten ligger 

i spredte flokker på en 30-50 hauger i hver, i en samlet lengde av 

ca. 30 km. 
Det er høy kvalitet over funnene fra Rogalands folkevandringstid. 

Bare noen ganske få ting skal jeg peke på her. De to rike kvinnegravene 

fra Hauge i Klepp 31 , den ene fra 5., den annen fra 6. århundre, begge 

med praktfulle forgylte sølvrelieffspenner, en slik en også fra Jorenkjøl 

i Varhaug. 

Det er ikke bare på Jæren vi har praktsakene. Fra Soppaland i 
Ardal har vi en vakker korsformet spenne av bronse. Slike spenner, er 

de 1nest typiske og vanlige spenner som kommer inn samtidig med den 

utvidete bosetning. En enda vakrere og større korsformet bronsespenne 

har vi fra den rike kvinnegrav på Byrkje i samme sogn 32• Denne gården 

ligger øverst oppe på høyden ved veien mellom Ardal og Hjelmeland. 

Foruten denne praktspenne er der tre andre korsformete spenner og 

en glassmosaikkperle 1ned ansiktsmaske, også et meget sjeldent stykke. 

Og så er det et nydelig spannformet leirkar, en meget alminnelig oldsak

gruppe som synes å være skapt her i Rogaland i denne tid. 
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Vi har også mange av de im

porterte bronsekjelene, særlig 

Vestlandskjelene 33, og dessuten 

de skjønne glassene, glasshor

nene fra Stangeland i Sola 34 og 

Høyen i Varhaug35, det vakre 

glassbegeret fra Tu i Klepp og 

den like vakre glass-skålen fra 

Sør-Hogstad i Riska, som vel er 

noe eldre i sin opprinnelse36, 

men som lå i en grav fra folke

vandringstiden. Og vi har alt 

gullet fra Rogaland som viser 

hvilken velstand og rikdom det 

må ha vært her, uten sammen

likning det gullrikeste fylke i 
landet, med sine henimot halvt

hundre brakteater og så alt be

talingsgullet. Det er tilsammen 

funnet 4 1/z kilo gull her fra denne 

tid, spredt over hele området, 

det største funn på 640 gram 

dog fra Oma i Time på over-

Fig. 6. Bronsekjelen fra Hunnedal. 

gangen til Høg-Jæren 37. Vi har runesteinene fra Bø og Arstad, i Sokndal, 

den mystiske runestein fra Vetteland i Ogna og steinen fra Kjølevik 

i Strand, gullbrakteaten fra Selvig i Høle, gullmedaljongen fra Maulancl 

i Time, beinamuletten med runer funnet i en gravhaug ved Klau

haugane i Nærbø og den magiske runeinnskrift på bronsestrimmelen 

fra en gravhaug på Fosse i Tin1e 38. Vi har videre fruktbarhetssyn1bolene: 

de hellige kvite steinene, mest fra Ryfylke: fra Fister og Sjernerøy, 

Sandeid, Talgje og Tysvær, men også fra Austvoll i Høyland og Tu 

i Klepp på Jæren. Og vi har de mange bygdeborgene, som regnes for 

også å være fra folkevandringstiden og som vi finner helt ute på Utsira 39. 

Men det her nevnte er bare en del av funnmassen fra Rogaland. Like 
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Fig. 7. Svær gullring fra Avaldsnes. 

viktig for den fulle forståelse av bosetningen der er den store mengde 

hustufter og gårdsanlegg som er kommet frem i dagen og blitt under

søkt i løpet av de siste 30 år. 

Det var i juli 1923 at noen interesserte folk i Sokndal i Dalane lengst 

sør i Rogaland tok meg med til en plass som kaltes "Fladen" i nordre 

del av bygden. Den lå på eiendommen til gården Skognes. Det var 

langt ut i utmarken. Vi gikk og lette og lette i 1 1 /z time før vi fant den 

plassen vi var ute etter. Det var så øde der oppe, ikke et hus å se, 

et pent lite fiskevatn lå der i ensomheten, mens noen større og mindre 

bergknauser stakk opp her og der. Men midt i denne øde1narken lå 

det 5 slett ikke uanselige gravhauger, og to steinbrolegninger, den ene 

over 11 m lang og 4 m bred. I dagboken min fra denne turen sier jeg: 

8 



Fig. 8. Praktspennen av forgylt sølv med gullfiligran, 
fra Hauge i Klepp. 6. årh. 



Fig. 9. Sølv relieffspenne fra 
Jorenkjøl i Varhaug. 

Fig. 10. Korsformet bronse
spenne fra Soppaland 

i Årdal. 

"Morsom beliggenhet, øde sted, ingen bebyggelse". Noen hustuft eller 
hustufter har jeg ikke nevnt hverken i dagboken eller innberetningen, 
og vi så sikkert ikke etter dem heller. Men dette har nok i virkelig
heten vært mitt første møte med folkevandringstidens heigårder. 

To år etter, i juli 1925, fikk jeg for første gang forståelsen av en 

slik heigård. Det var nåværende styrer av Dalanes Folkemuseum i 
Egersund, I. Mehus, som viste meg en lokalitet som lå en mils vei nord 
for denne byen og ca. 300m ovenfor og vestenfor gårdene Store Eige. 
Her oppe var det også øde og udyrket, men en kunne da se husene 
til Eigegårdene i det fjerne. Her lå det 8 gravhauger, deriblant en lang

haug og dessuten 5 gamle hustufter 40 og et gammelt nedsunket stein
gjerde som så ut som det hadde omsluttet innmarken til den gården 
som engang måtte ha ligget her. For en gammel gård måtte det jo ha 
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vært der. Stedet kaltes for Birkeland. Dette måtte 

sikkert ha vært navnet på denne gården. Og da 

tenkte jeg i hvert fall meget snart på at en under

søkelse av denne plassen måtte kunne bidra til å få 

bevist alderen til de gårdene som ender på -land, de 

son1 Helge Gjessing allerede i 1921, i bindet Setesdal 

av Norske Bygder mente i det store og hele skulle Fig. 11. 
kunne dateres til slutten av yngre ron1ertid: siste halv- Glassmosaikkperle. 

del av 300-årene, og folkevandringstiden: 400- og 500-

årene. Var dette riktig, var det også en eiendomtnelig tanke at tradi

sjonen om navnene på de forlatte gårdene måtte ha levet halvannet 

tusen år eller vel så det. 

På Birkeland viste det seg ved utgravningene at tre av husene måtte 

ha vært bygget nettopp i denne tid: tre forskjellige gårder, mens de to 

andre husene nok måtte ha vært noe yngre. Senere er det blitt gravet 

ut en rekke slike plasser som engang hadde vært gårder, men var blitt 

forlatt, de fleste i forhistorisk tid. En stor prosent av dem var "-land''

gårder. I samme sogn som Birkeland lå \Tatland av Ase og Hønnland 

av Amdal, så har vi Krågeland og Auglend oppe i Bjerkreim også i 

Fig. 12. Spannformet leirkar fra 
Byrhje i Arclal. 

Dalane, Ullaland i Nærbø, Lynga

land og Hanaland i Time, likesom 

det også er gravet ut en gammel 

hustuft på Tjetland i Gjestal, sann

synligvis det eldste Tjetland. Og 

så til slutt har vi Lindland av Dirdal 

i Forsand 4! og Håland av Lauga

land i Hjelmeland 42, begge i Ry

fylke. Alle disse har vist seg å gå 

tilbake til helst siste halvdel av 

300-årene, i hvert fall er de ikke 

yngre enn folkevandringstiden. 

Den overveiende del av dem synes 

også å være forlatt i slutten av 

folkevandringstiden, de eneste 

11. 



Fig. 13. Glassbeger 
fra Tu i KJepp. 

annen leik. Det er en fin slette 

sikre unntagelser er Hønnland og 

Hanaland, hvor det må ha bodd 

folk også middelalderen. På 

Krågeland er det to hus av for

skjellig alder. Det ene øverste var 

fra den gamle ti.den, til dette hører 

også fire gravhauger med tilsam

men seks graver. Men noen hundre 

år etterpå slo det seg ned en annen 

familie der oppe, i et mindre hus 

som lå vel 100 m fra det gamle, 

store huset. Den nye gården har 

sikkert også hett "Krågeland". 
Før vi ser nærmere på betyd

ningen av dateringen av land

gårdene i Rogaland, skal vi ta for 

oss noen andre av de undersøkte 

gårdsanlegg, som også er navngitte 

og fra samme tid son1 "-land"

gårdene. 

Det er først Skeie i Gjesta! 

nærmest på Høg-Jæren og Liknes i 
Bjerkreim oppe i Dalane. På begge 

disse steder lå det hustufter som 

ble undersøkt og som alle var fra 

samme tid sotn "-land"-gårdene. 

Skeie har etter Norske Gaard

navne - som jeg i alle deler bygger 

på i forklaringen av navnene -

sin opprinnelse i "skeid", som 

betyr hesteveddeløp og vel også 

her ved Ra vndalselven. Omtrent midt 

på denne har den gamle Skeiegård ligget. Her var tre hustufter og 

lengre borte 10 gravhauger. Det var undersøkelse av hustuftene det her 

12 



gjaldt, for dyrkningens skyld, 
så gravhaugene ble ikke rørt. 

Den annen gård var Lik

nes i Bjerkreim. Første ledd 

her er det satnme som "leik", 
altså beslektet 1ned navnet 

Skeie. Her var også en slette 
hvor det lå en hustuft, 1nen det 
var ingen gravhauger. Tuften 
viste seg å åpenbare et almin~ 
nelig våningshus med åre-grue 
midt på gulvet og brolegning 
for fjøs i den ene ende. Den 

var fra samme tid som Skeie. 

Fig. 14. Betalingsgull fra Bore i Klepp. 

Enda et tredje sted skal nevnes i denne forbindelse. Det er gården 
Lei,g·pam i Høyland, også på Høg-Jæren 43. Denne gården eksisterer 

fremdeles, men ea. 400 m fra de nåværende hus ligger to gamle hustufter 
som ble undersøkt, og som også begge var fra folkevandringstiden. Disse 
tuftene lå bare i ca. 40 meters avstand fra hverandre. Det ene var et 
tydelig våningshus; det andre med stein brolegning i midtpartiet, muligens 
et fjøs, med tarvelige vegger og med ganske tynt kulturlag bare i den 
ene ende. - Jeg synes det var naturlig å oppfatte disse tuftene som 
det eldste Leigvam, likesom jeg mente vi hadde det eldste Tjetland der 
hvor den gamle tuften lå. 

Alle disse tre gårdene: Liknes, Leigvam og Skeie er altså fra folke
vandringstiden, og en vil da gjerne knytte den virksomhet som disse 

navnene forteller om: skeid og leik, til samme tid. Og det har sin store 

interesse. De mange østnorske eksempler på "leik"s forbindelse med 
sammensetningen "vin" (Løken), og det jærske Løgr som regnes å være 
av meget stor elde, skulle for ordet "leik"s vedkonunende kunne tyde 
på at det kan gå enda lengre tilbake enn folkevandringstiden. 

Nå avdøde overlærer Sem Austrumdal i Stavanger, som selv var 
fra Bjerkreim, fortalte meg at hustuften på Liknes gikk under navn av 
Kyrkjetuften. Han trodde det hadde stått en kirke der og ble meget 



Fig. l 5. Bygdeborg (B01·gåsen) på Tau i Strand. 

skuffet da det viste seg at det var et alminnelig våningshus. Jeg trodde 
at det var navnet Liknes som ble forbundet med lik som gjorde at en 
trodde dette hadde med kirke å gjøre. Men litt rarere var elet da at 
brødrene Andreas S. og Berent Skjelbred, som begge var fra nabogården 
til Leigvam, fortalte meg at det fra gammelt ble sagt om det huset son1 
også viste seg å ha vært våningshus, at det hadde vært kirke. Det så 
ut som elet skulle ha vært en viss hellig nimbus over enkelte stedsnavn 
forbundet med leik. 

Så flytter vi over til Mosterøy i ytre Ryfylke, naboøya til Utstein, 
hvor Utstein kloster ligger. En 3-4 km fra klosteret, på sørøstsiden 

av øya, ligger noen gårder som heter Hodnefjel1 44 • Første ledd i navnet, 
hodn, er elet samme som det østnorske horn. På Rennesøy i samme 
preBtegjeld er det en gård som heter I---lodne, og den ligger like ved et 
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fjell, Rennesøyhodnet, hvis spiss har sterk likhet med et horn. Det er 

da ikke vanskelig å se hva det :navnet kommer av. Hodnefjellgårdene 

på Mosterøy ligger på sørsiden av Mastrafjellet med Mastravarden, den 

høyeste toppen på Mosterøy, forresten bare halvannet hundre meter 

høyt. Men dette fjellet er ikke noe hodn, det er ganske flatt oppå og 
har jevn stigning fra alle sider. Det var derfor ikke rimelig at det var 

dette fjell som ga navn til gården. - Min venn Martin Hodnefjell viste 

meg en gang i krigsårene to gamle hustufter på sørvestsiden av øya, 
som lå i en avstand fra hverandre av 2-300 m. Det har nok vært to 

forskjellige gårder. Begge tuftene ble undersøkt og de var fra folke

vandringstiden. Det lå en liten bergknaus ca. 100 mi nordøstlig retning 

fra dem, og spissen av knausen liknet noe på hornet på Rennesøy

hodnet. Det er all rimelighet for at dette har vært det eldste og opp

rinnelige Hodnefjel1. Senere må både gårdene og navnet med være 

flyttet til den lunere nordøstsiden av øya. Men når dette har .skjedd) 
vet vi ikke. Kanskje de gamle gårder har ligget øde en tid, eller flyt

ningen har gått for seg like etter brannen i folkevandringstiden. 
Så skal vi se på to andre gårdsanlegg på Mosterøy fra samme tid. 

De ligger en fjerdingvei øst for det opprinnelige Hodnefjell og bare ca. 

100 m fra hverandre, på eiendommen til gårdene Paula 45• Dette navnet 

betegner vadested. Og tuftene ligger lengst sørøst på Mosterøy, ikke 

så langt fra det sted hvor overgangen, vadestedet mellom lVIosterøy og 

Askje må ha vært. Selve Vaulagårdene ligger imidlertid nå på Askje, 

høyere oppe og lengre inne, og elet er i hvert fall en antakelse at det 

opprinnelige \1 aula har vært der hvor de gamle tuftene nå er, altså noe 

lignende son1 ved Hodnefjell. 

Her vil jeg tillate meg å stoppe en liten stund og fortelle litt mer 

on1 disse gårdene på Vaula. Utgravningene av dem er foregått nokså 

nylig: i 1948-1949 og 1950, og avsluttet i 1953. Magister Møllerop 

har først vært assistent og siden ledet utgravningene her ute. De lå 

på en utsatt plass de gamle gårdene på V aula, oppe på eidet, men høyden 

over havet var bare 3-4 og 4-5 meter. Mellom eiendommene til de 

to gårdene har det gått et gjerde. Som en også ser på kartet, er det 

to hus på hver av gårdene, et større og et mindre. De største husene 
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Fig. 18. Hustuft fra folkevandringstiden på Vatland. 

var 33 og 25 meter lange, de minste 14 og 8 meter. Begge steder lå 
det store og det lille hus slik at det minste lå i rett vinkel til det store, 

og derfra kom en rett frem og inn i en døråpning i det større huset. 

I motsetning til de store husene fantes det omtrent ikke oldsaker i de 

mindre, men det var også der åregruer midt på gulvet, i det ene av 

dem var det endog meget forseggjort. I det samme hus var det også 
en lengre rekke 1ned kantsatte lavere heller et stykke ut fra veggene 

på begge sider. Noe lignende har jeg sett i en utgravd hustuft på sørvest
spissen av Isle of Man. 

I det vestre, større hus på V aula ble det under en stor stein i den 

nedre gavlen funnet en vakker liten gullperle fra 500-årene. Den er 

vitnesbyrd om velstand her på gården. Perlen har nok vært et stort 

tap i sin tid, og det har sikkert vært lett meget etter den. Lengre oppe 
i det samme hus fant Møllerop i 1953 en liten stjernefonnet kølle av 

ldorittskifer fra steinalderen. Den bar vel rimeligvis hatt en eller annen 
1nagisk betydning. 

Det ble i fjor gjort et annet merkelig funn på Vaula, men denne 

gang i det største av husene på den andre gården, den son1 lå lengst 
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mot øst. Det var i ny tid satt opp et svært steingjerde 

som gikk tvers over nedre del av denne tuften. Her i denne 

østre del ble funnet fire spinnehjul av kleberstein, derav et 

riktig pent, og dessuten 10 ldjåsteiner liggende sammen i 
en haug. Og her konstaterte Møllerop en steinrekke tvers 

over rommet og et stolpehull for enden av steinrekken. 

Her må da ha stått en lettvegg av tre og en liten dør for 

enden av veggen. Innenfor denne døren må veven ha vært. 

En vev og 4 spinnehjul ble altså funnet i det lille rommet her nederst 

i huset. Det har vært bare 4 x 5 tneter. Fruerstue kalte jeg det under 

gravningen, og det har det nok vært også. 

Så flytter vi over til Talgje, en mindre øy en knapp mil i øst-nordøstlig 

retning fra Mosterøy og fra V aula. Lengst i øst ligger Gard med den 

gamle kirke. Nærmere midten av øya ligger Meling, som betyr "mellom

gården", og på den andre siden og like inntil den har vi en tredje gård, 

Østebø. Det betyr den ytterste gård. Det er et noe påfallende navn, 

for det er en god spasertur, omtrent 1 1/z km fra de nåværende Østebø

gårdene til vestspissen av øya. 1\1en her ute på det ytterste har det 
ligget en gård i folkevandringstiden, kanskje 1200 meter fra den siste av 

de nåværende Østebøgårdene. Her ute er en plass som fra gammelt kalles 

"Murane", og der ligger det en hus tuft som ble utgravd i 1935 og som 

viste seg å være fra folkevandringstiden 46• Det ble funnet keramikk fra 

denne tid. Og her ute er det at jeg har tenkt meg vi har det opprinnelige 

Østebø. Det skulle da ha vært lignende forhold som ved Hodnefjell og 

Vaula; gårdene er blitt flyttet til lunere plass og navnet har fulgt med. 

Vi har nok flere eksempler, særlig i ytre Rogaland, på at gården 

fra folkevandringstiden er blitt forlatt og at det er bygget ny gård på 

en annen plass. Et merkelig eksempel på en midlertidig bosetning på 
et værhardt sted i folkevandringstiden er de syv hustuftene fra denne 

tid på vest- og sørsiden av den li1le øya Utsira, to mil ut i Nordsjøen 

vest av Karmøy. Da jeg første gang så disse hustuftene der vest, trodde 

jeg helst det var ruiner etter hytter som fiskere i nyere tid hadde ført 

opp til beskyttelse mot uvær. Da undersøkelsen av den første av disse 

tufter i 1929 på Breimyr åpenbarte keramikk fra folkevandringstiden, 
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Fig. 21. Hustuft i Tjugadal på Utsira. 

syntes jeg det var den største arkeologiske opplevelse jeg hadde hatt. Jeg 

måtte jo tenke. på at her på denne værharde plassen, n1ed utsynet bare 

mot havet, mot Nordsjøen og med ryggen til landet ellers, her hadde 
det bodd folk i disse fjerne tider, hit var det flyttet ut familier for halv

annet tusen år siden. Men så var deres etterkommere kanskje hundre 
år eJJer vel så det etterpå flyttet fra igjen. Det er nok flere eksempler 
på slik bosetning og igjen forsvinning på værharde, utsatte plasser. 

Således også på de vakre Sjernerøyene lengre nord i Ryfylke. 

Her skal også pekes på de merkelige anlegg av hustufter liggende 

i en krets: Leksaren med 15 hus 47, Klauhaugane 4S og Dysjane 1ned 

ca. 20 hus, alle på Flat-Jæren, det li1le Håvodl 49 n1ed bare 5 hus på 
Høg-Jæren og Øygarden 1ned 10 hus på Vestre Amøy 50, en god halv 

mil nord for Stavanger. De sotn ligger på Jæren går i hvert fall tilbake 

til eldre romersk jernalder, men de har sitt tyngdepunkt i yngre rmner

tid, og det er vel da de har fått sin nåværende form; og de har vært 
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Fig. 22. Dysjane i Klepp. 

bebodd ned i folkevandringstiden. Øygarden på Vestre Amøy har der

imot vært anlagt i folkevandringstiden, og bebyggelsen har der vært fort

satt i hvert fall i tnerovingertid. 

På Flat-Jæren var det altså tett bosetning på denne tid. Også på de 

ytre Ryfylkeøyer fortsetter det n1ed funn fra folkevandringstiden. Det 

var her vi hadde Vaula og Hodnefjell og det er her vi har Øygarden. 

Det er tydelig at bebyggelsen her også er blitt utvidet. En viss til

feldighet kan det jo bli i tettheten av funnene. Det kan bero på flere 

eller færre systematiske utgravninger av gravhauger, eller mange under

søkelser av øydegårder, f. eks. i Bjerkreim og på Utsira. 
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Ser vi på funnene utenfor disse områder, så minner utbredelsen av 

dem meget om fordelingen av "-land"-gårdene i de samme bygder. Dette 

bringer disse gårdene frem i søkelyset. Utbredelsen av "-land"-gårdene 

i Rogaland må sies å være meget stor (se fig. 17). Detaljene kommer 

jo ikke så godt frem på et kart, men vi skulle allikevel få et godt inn

trykk av massen av "-land"-navn. Vi ser hvorledes det vrimler av dmn 

sør i Dalane og på Høg-Jæren, her særlig i øvre Time og Høyland. 

Og så brer de seg i Ryfylke: i Høgsfjord, Strand, Hjelmeland, Ned

strand, Imsland, Vikedal og Sandeid, Bokn, Tysvær, Førdesfjord, Skjold, 

Jelsa, Sand og Sauda. 

Kanskje særlig tett her i Ryfylke er utbredelsen av "-land"-gårdene 

over et område av et par mil i indre nordre Hjelmeland. Her ligger 

Vormeland, Tøtland, Laugaland, Håland {ødegård), Mæland, Kleiveland, 

Ritland, Helgaland, Jørmeland, Breiland, Bjelland, Hetland, Heggland. 

Her er det ingen andre gårdnavn som bringer avveksling i dette "-1and"

område. 

Da jeg under avmerkingen av "-land"-gårdene på kartet var ferdig 

tned Sand og Sauda med de n1ange "-land"-gårder og fortsatte med 

Suldal, gikk jeg ut fra at det var likedan her. Og slik var det også til 

å begynne med. lVlen så sa det plutselig stopp, ved Suldalosen sluttet 

"-land"-gårdene. Senere ble jeg oppmerksom på at det hadde vært en 

gård: Mædaland i Kuildal i 1401, som nå er forsvunnet. Det ser så 

ut som det var slutt med "-land"-gårdene, og samtidig var det også slutt 

med folkevandringstidens gravplasser. Det er bare vikingetidsgravfunn 
øvre Suldal. SOa 

,,land"-gårdene mangler også nesten helt på de ytre Ryfylkeøyer: 

øyene i Rennesøy prestegjeld og likeså på Finnøy og på Sjernerøyene. 

Men det er av en annen grunn enn i øvre Suldal, det er som på ytre 

Jæren. Gårdene fra romertiden, kanskje også keltertiden og bronse

alderen, har lagt beslag på store deler av dette område. 

Professor lVlagnus Olsen har i sin utmerkete bok "Ættegard og hellig

dom" fra 1926 fremsatt den formodning at "-land"-gårdene opprinnelig 

har vært teignavn 51 . I en artikkel i "Viking" i 194452 tok jeg opp den 

tanke at "-land"-navnene var navn landnåmsmennene i folkevandrings-
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tiden satte på gårdene sine. Teignavn var lettere å tenke seg nede på 
Flat-Jæren, hvor det var så meget av eldre bebyggelse; men annerledes 
i Ryfylke, f. eks. der i Hjelmeland, hvor det er så mange av ,,land"
gårdene og hvor det ser ut som det nesten ikke har vært bebyggelse 

før disse ble til. Flere av ,,-land"-navnene er senere blitt bygdenavn 

og må da ha hatt en viss anseelse: Hjelmeland, Hetland, Håland, Høy
land og Helleland. Men det viktigste er jo at det har vært en sterkt 

utvidet bosetning i folkevandringstiden, særlig i de øvre og indre bygder, 
for en stor del knyttet til "-land"-navnene. Det spiller da ikke noen 
større rolle om denne har foregått pr. teignavn eller direkte. 

Hva angår dateringene av "-land"-gårdene, så mener jeg at resul
tatene av mine undersøkelser av så pass mange ødegårder med "-land", 
hvis navn er bevart i folketradisjonen, er et bevis for at Helge Gjessing 
hadde hatt rett i sin formodning i 1925, at "-land"-gårdene var blitt til 
i tidligste folkevandringstid, det vil ig·jen si for de flestes vedkommende 
siste halvdel av 300-årene. 

Dette vil jo ikke si at alle gårdene hvis navn ender på -land, nødvendig

vis må være fra folkevandringstiden. Ser en på "-stadir"-navnene, hvor 
de fleste i hvert fall må være fra en yngre tid og hvor det første ledd 

vanligvis er et personnavn, så vil en gjerne mene at også "-land"-gårdene 
med et personnavn so1n første ledd skulle være fra en yngre tid; men 

det er ikke sikkert det heller. Og i hvert fall er det meget få "-land"
gårder i Rogaland som har personnavn smn første ledd, ca. 20 stykker, 
omtrent 4 °/o. I Norske Gaardnavne er det ved tydningen av flere av 
detu også satt spørsmålstegn, og de må vel da i hvert fall sies å være 
usikre. 

Men selv om noen av de "-land"-gårder vi kjenner til blir trukket 
fra som folkevandringstidsbosetning, blir det likevel en mengde igjen som 
må betegne en sterkt utvidet bosetning i denne tid. Med de eksisterende 
og forsvunne "-land"-navn som nevnes i Norske Gaardnavne + dem jeg 

har fått rede på, delvis også undersøkt, blir det omtrent 500 "-land"
gårder i Rogaland. - Vest-Agder har enda flere gårdnavn som ender 
på -land. Fra Norske Gaardnavne kjenner vi 532 stykker, derav alene 

i Lyngdal 87; men det har sikkert også i Vest-Agder vært enda flere 
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enn de som står i Norske Gaardnavne,- ødegårder som er forlatt, men 

hvor navnet ennå lever i tradisjonen 53. 

Befaringer i de siste par år har også gitt oss bud on1 et par plasser 

i Vest-Agder som sikkert er forlatte gårder fra forhistorisk tid. Det vil 

nok med tiden åpenbare seg atskillige slike øydegårder i dette fylke, 

i likhet med i Rogaland. 

"-land"-gårdene innskrenker seg ikke bare til Vest-Agder og Roga

land, selv om disse fylker er de store sentra for dem. Nest etter dem 

kommer Hordaland med vel 300 slike navn, derav igjen en tredjedel 

fra Sunnhordland, den del av fylket som ligger nærmest Rogaland. Men 

også fra Aust-Agder er det en god bråte av dem, nesten 200 stykker, 

derav i Evje lengst sør i Setesdal 36. I \Talle bare 10. I Telemark og 

Sogn og Fjordane er det knapt 100, i de andre fylker i høyden 30-40 

stykker. En unntakelse er Nordland fylke, hvorfra vi kjenner ca. 75. Det 

er mulig det er en sammenheng mellom disse og de forbindelser det 

sikkerlig har vært mellom Rogaland og Nord-Norge i folkevandrings

tiden; men de kan også bero på senere forbindelser 1nellom disse 

landsdeler. 

Så skal vi se på kartet over funnene fra folkevandringstiden i Roga

land (se fig. 16). Dette kartet minner nok atskillig mer om kartet over 

fordelingen av "-land"-gårdene enn de med funn fra keltertid og romer

tid. Mens det fra hver av disse perioder, hvorav den første omfatter 

ca. 400 år, den annen ca. 300-350 år, er et halvt hundre funn her i 

Rogaland, den siste vel noen flere, så er det fra folkevandringstiden, 

som omfatter ca. 250 år, over 1300 funn, det vil si 26 ganger så meget. 

Akkurat som i . keltertiden og romertiden er det også i folkevandrings

tiden Ytre-Jæren som har de aller fleste funn. 

Det er underlig å tenke på den voldsomme ekspansjon som må ha 

foregått her i Rogaland, helst i årene 350-400, men vel også senere 

i folkevandringstiden. Den ekspansjon som har fått folk til å flytte ut 

på det værharde lille Utsira, som har fått folk til å bygge seg gårdene 

på Hodnefjell på utsiden av Mosterøy, og opp på det lave eidet på 
V aula; Og den som fikk dem til å dra inn i Ryfylkefjordene opp i dalene 

her og opp i Suldal, der hvor de så å si stanset ved Osen. Og likedan 
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opp i heiene i Dalane. \Ti kan undres over at folk fant på å slå seg ned 

der oppe på Vatland og på Storrsheien. 

Når en ser på denne motsetningen mellom funnene i keltertid og 

romertid på den ene side og denne så usedvanlig rike folkevandringstiden 

på den annen side, ja så tnå det i hvert fall ha hendt noe for å fremkalle 
forskjellen. Det er jo to måter å forklare dette på 54. Den ene er at for

holdene på de gamle gårder er blitt for trange og har sprengt seg, det 

er blitt en nødvendighet, ja rent en motesak å flytte ut for de yngre slek

ter. Den annen er at det er kommet et friskt folkesig utenfra, sikkert be

slektet med dem som bodde her før, og for så vidt kanskje ikke så 

stort brudd, men dog noe nytt som har vært årsaken til det smn er hendt. 

Med den helt nye "-land" -gårdnavntypen og med den nye hustypen, 

som vi i hvert fall ikke ennå kjenner fra eldre tid her sørvest, slutter 
jeg meg til den siste forklaring. Det tnå allikevel ha vært meget friskt 

dette tilsig, det er blitt en storhetstid her i det folkevandringstidsrike som_ 

Asgaut Steinnes har skrevet så interessant om i sin artikkel "Utskyld" 

i "Norsk Historisk Tidsskrift" 55. Spør en så hvor dette tilsig er kommet 

fra, kan jeg ikke si annet enn at Jylland i hvert fall har vært porten 
for forbindelsene med Rogaland i lange, lange tider; men kulturfor

bindelser har det jo også vært med Nordsjø-landene lengre sørvest. 

Til slutt noen ganske få ord om utflyttingen fra både øydegårdene 

og vel også andre gårder. Rogalendingene har reist meget i alle tider. 

Det var herfra de reiste de første utvandrere til Amerika; den unge 

historiker Johannes Elgvin har pekt på den sterke utvandring av sjø

folk herfra i 16-1700 årene. De mange irske funn i Rogalands jord 

viser sterk deltakelse i vikingeferdene56, Gutorm Gjessing har pekt på 

vitnesbyrdene om utvandring til Nord-Norge herfra i folkevandrings

tiden57. Harald Egenæs Lund har støttet denne oppfatning, i hvert fall for 
noe yngre tider, i funnene av sine helligsteder58. Wencke Slomann har 

pekt på forbindelser fra Agder og Rogaland til Medelpad i Sverige 59. Jeg 

har selv tenkt meg utvandring fra øydegårdene til Orknøyene og Shet
land, for øvrig kanskje først i n1erovingertiden 60. Knut Fægri har ellers 

begrunnet utflyttingen fra øydegårdene med svirydning ved dyrkningen, 
som har ødelagt skogen og jorden 61. 
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Et par kilometer nord for Bryne stasjon på Jæren ligger en frem
herskende bergknatt med en stor flate oventil. Denne bergknatten kalles 
Tinghaug, sikkert et gammelt navn og en sentral plass i Jærens folke
vandringstid. Det er et imponerende utsyn vi har fra denne bergknatten. 
\Ti ser derfra ut over en stor del av det fruktbare Jæren, Norges rikeste 
steinalder- og bronsealdersbygder. Like bak oss har vi Haugegårdene 
med de to rike kvinnegravene og det merkelige Dysjane. Og østover 

har vi Høg-Jæren, hvor den ligger den mektige ,,land"-gårcl Lyngaland. 
Mot sørøst ligger Dalane, mot nordøst Ryfylke og mot vest har vi havet: 
Nordsjøen, veien for dem som kom hit for halvannet tusen år siden 

og for dem som siden så ofte har reist herfra igjen. 
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jørn Hougen 

o IS I 
EN SKISSE 

et arkeologiske arbeid er i vårt land på det nøyeste knyttet til fagets 

museer, oldsaksamlinger som vi gjerne kaller dem. Dette høres 

så selvsagt ut at det kan synes ganske overflødig å nevne det. Men 

det er slett ikke slik i alle land. Selve innsamlingsarbeidet er naturlig 

nok alltid museenes sak - bør i hvert fall være det. Men utenfor de 

nordiske land kan man den dag i dag finne store arkeologiske museer 

som ikke utgir publikasjoner, ja knapt nok driver utgravning i større 

målestokk Og fremfor alt tror jeg ikke det fins noe land hverken i 

eller utenfor Norden, hvor landets to største oldsaksamlinger er uni

versitetsinstitusjoner. Det er karakteristisk for museenes fremtredende 

stilling som forskningsorganer i Norge at Universitetet i Bergen er 

vokset frem ved gradvis og målbevisst utbygging av et 1nuseum for 

kulturhistorie og naturvitenskap. 

Det er da rimelig først å gi en skisse av våre oldsaksamlingers 

historie, særlig i de første grunnleggende år. Men som utgangspunkt 

tar vi en begivenhet som så å si danner slutten på utviklingen i forrige 

århundre og innledningen til den situasjon vi har i dag .. Det er det vi 

arkeologer til daglig kaller fredningsloven eller som dens offisielle navn 

lyder: Lov av 13de juli 1905 om fredning og bevaring av fortidsminner. 

Dens hovedinnhold er i korthet at alle fortidsminner fra oldtid og middel

alder er fredet og at alle funn fra samme tidsrom gjennom Kirke- og 

Undervisningsdepartementet er Statens eiendom, og at finneren følgelig 

har avleveringsplikt - enten som gave eller ved skjønnsmessig godt~ 

gjørelse. Loven var for sin tid et pionerarbeid som få land kunne vise 

sidestykke til, men viste seg etter hvert å ha enkelte svake sider og 
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er nå erstattet av en ny lov av 15. juni 1951. Ved Kgl. resolusjon av 

30. juni 1906 ble så de plikter og rettigheter som loven av 1905 tilla 
departementet overført til de arkeologiske museer i Oslo, Stavanger, 

Bergen, Trondheim og Tromsø med hvert sitt klart avgrensede geogra
fiske arbeidsfelt. 

Men når Staten i en så viktig sak med betryggende appellinstanser 
delegerte sin myndighet til 5 museer, hvorav dengang bare det ene 

og fremdeles ikke flere enn 2 er rene statsinstitusjoner, så er det klart 
at her må ha foregått viktige ting - og vi kan gjerne si en ut

vikling som i god forstand er typisk for norsk samfunnsliv i det 19de 
århundre. 

Det eldste museum i Norge- eller kanskje vi heller skal si de første 
spirer til et museum - gror frem i Trondheim etter opprettelsen av Det 
Kgl. norske Videnskabers Selskab i 1760 med det berømte triumvirat 
J. E. Gunnerus, Gerhard Schøning og P. F. Suhm som de ledende. Meget 
tidlig finner vi tilløp til samling av gjenstander av ulik art som i de 
første år bare var til studiebruk for den lærde krets, men alt så tidlig 

som i 1787 gjøres "kunstkabinettet", som det kaltes dengang, fra tid 
til annen tilgjengelig for publikum. Noen år før (1775 og 1780) hadde 
Selskabet satt i gang utgraving av den navngjetne Herlaugshaugen på 
Leka i Namdal- vi kan trygt kalle det den første vitenskapelige ut

gravning i Norge. Som en arv fra de grunnleggende år bærer museet 
i Trondheim den dag i dag offisielt det mer tradisjonsrike enn egentlig 
greie navn: Det Kgl. norske Videnskabers Selskab, l.Vluseet. Hva vi her, 
som ved de museer som senere vokste frem, særlig må feste oss ved, 
er tidspunktet da det kulturhistoriske og særlig arkeologiske arbeid 
skilles ut som egen avdeling med sin særskilte styrer. Dette skjedde 

i 1870 da skolemannen, politikeren, arkeologen og stedsnavnforskeren, 
overlærer Karl Rygh ble ansatt. Det antikvariske arbeid ved Selskabet 

hadde da i flere år vært nokså forsømt og det var et veldig opprydnings
arbeid Rygh måtte utføre. 

Bergens museum er skapt på et helt annet grunnlag. Mens museet 
i Trondheim gradvis vokste frem av et lærd selskap, er museet i Bergen 
fra starten i 1825 tenkt og formet som et museum med et program så 
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vidsynt og samtidig så presist som man sjelden eller aldri ser ved 

lignende tiltak for 130 år siden. Men så var også grunnleggeren en 

av de klareste hjerner av slekten fra 1814, Stortingets første president 

V. F. Christie. Som den noe eldre søsterinstitusjon i Trondheiln hører 

også Bergens Museum til den gruppen som Haakon Shetelig i sin bok: 

Norske museers historie kaller "eldre altomfattende museer". I denne 

karakteristikken ligger i grunnen også at før de gamle museene ble 

spesialisert i klart skilte avdelinger med fagutdannede folk i spissen, 

ble de ledende krefters personlige interesser avgjørende for hvor tyng

den i arbeidet kom til å ligge. For Christie og hans nære medarbeider 

biskop Neumann stod de historiske interesser i forgrunnen, og de har 
også æren av å ha grunnlagt Norges første antikvariske tidsskrift, Urda, 

som inneholder opplysninger og fakta smn har sin verdi den dag i dag. 
Etter Christies og Neumanns tid kom de naturhistoriske fag sterkest 

i forgrunnen, og da den historisk-antikvariske avdeling som den het i 

1874 fikk sin første fagmann som leder, var det for ham som for Rygh 

i Trondheim ikke så lite av et gjenoppbygningsarbeid å ta fatt på. 

1\1annen var Anders Lorange. Med et par viktige unntak gjorde han 

seg ikke så sterkt gjeldende i utforskningen av det arkeologiske stoff. 

Men det er hans uvisnelige heder at han blant sin samtids arkeologer 

i Norge var den som har gjort de beste utgravninger, med en teknikk 
som virker mer moderne enn de andres. 

Vi forbigår foreløpig det tredje i rekken av de arkeologiske museer, 

Universitetets Oldsaksamling i Oslo, og skal først se litt på de to 

yngste. 

Tromsø Museum ble stiftet 1872 og naturlig nok med de arktiske 

strøks natur- og kulturhistorie som den viktigste programposten. Selv 

om det i de første 10-år ble gjort utmerket arbeid, er overlærer O. 

Nicolaissen som trådte til i 1882, den egentlige skaper av den historiske 

avdeling. For ham som for Karl Rygh i Trondheim ble museumsarbeidet 

en dårlig betalt sidestilling ved siden av skolearbeidet. Men han fikk 

utrettet utrolig meget, ikke minst med hensyn til registrering av fortids

minner i Nord-Norges bygder. Etter hans død i 1924 lå avdelingen 

i 12 år uten ansvarlig leder og fikk først i 1936 i dr. Gutorm Gjessing 
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sin første fagutdannede styrer. Dette 12 års interregnum er et av de 

dystreste kapitler i nyere norsk museumshistorie -- jeg tilføyer for 

sikkerhets skyld at museets styre ikke er den ansvarlige. 

Yngstebarnet av de statsautoriserte arkeologiske museer etter ord

ningen fra 1906 er Stavanger Museum, grunnlagt 1877. Her som ved 

de andre altomfattende museer hvilte hele arbeidet på en manns skuldre. 

Den bærende kraft gjennom mange år var Tor Helliesen, som fra 1882 

ble ansatt som konservator - også i dette tilfelle som en bistilling 

ved siden av skolearbeid. Hans hovedinteresse var zoologi. Og selv om 

han nok på mange 1nåter interesserte seg for arkeologi og på sett og 

vis gjorde fortjenstfullt arbeid, hadde han iøynefallende svakheter som 

arkeolog. I 1909 ble det kulturhistoriske arbeid ved museet etter for

slag av Helliesen etablert som egen avdeling med dr. A. W. Brøgger 

som dens første konservator. Det var også på høye tid. Fredningsloven 

og de konsekvenser den førte med seg påla museet større ansvar og 

nye forpliktelser, og selv om Stavanger Museums arkeologiske distrikt 

er landets minste, hører det til gjengjeld til et rikeste. 

De 4 museer (Trondheim, Bergen, Tromsø og Stavanger) som vi 

hittil har hørt om, begynner som rent private foretagender og først etter 

hvert glir de over til å bli offentlige institusjoner, som i vår tid har 

bidrag fra kommuner, fylke og stat som det økonomiske fundament, 

men hvor også organisert privat støtte stadig spiller en viktig rolle. 

De første spirer til det som nå kalles Universitetets Oldsaksamling 

i Oslo finner vi også i en privat stiftelse, Selskabet for Norges Vel, 

som alt i 1810 oppnevnte en antikvitetskommisjon. Dens lille, uensartede 

samling ble 7 år senere overlatt Universitetet, men det ble":ikke gjort 

noe større med den før den i 1828 kom i professor Rudolf Keysers 

hender, og alt året etter stilte han den opp som museum. Han kom 

tidlig i kontakt med dansken Chr. J. Thomsen, han som er grunnleg

geren av det vi kaller treperiodesystemet, dvs. en inndeling av old

tiden i 3 store hovedavsnitt, steinalder, bronsealder og jernalder, og 

Keyser var blant de første til å bruke Thomsens system i sitt eget 

museum. Keyser var jo egentlig historiker og står vel for dem som 

kjenner hans navn og innsats først og fremst som skaperen av den 



såkalte "norske historiske skole". Og i avhandlingen "Om Nordmæn~ 

denes Herkomst og Folke-Slægtskab" (1839) brukte han også arkeologisk 

materiale som støtte for sine slutninger. 

Selv om det er å foregripe begivenhetenes gang kan det med en gang 

sies at det skulle gå lang tid før noen norsk historiker våget seg til å 

kombinere arkeologiske og litterære kilder. Keysers etterfølger smn 

bestyrer ved Universitetets Oldsaksamling, Oluf Rygh, som også opp

rinnelig var historiker, ga seg aldri av med slike kombinasjoner. Og 

de historikere i det 19. århundre som ikke hadde personlig kontakt med 

arkeologien hadde ikke større tro på den. Ludv. Daae skal en gang ha 

sagt at "arkeologi er en vitenskap om brukne potteskår og rustne 

sverd"- om han virkelig har sagt det eller om det er en av de mange 

replikker som er tillagt ham, tør jeg ikke si. Men Ernst Sars har tyde

lig gitt uttrykk for sin skepsis i sin berømte "Udsigt over den norske 

Historie". I kapitlet om "Den saakaldte ældre og yngre jernalder i de 

skandinaviske Lande" skrev han: "Der tales i de antikvariske afhand

linger om de forskjellige kulturperioder og "kulturstrømninger", hvorom 

de af jorden opgravede sverd eller spænder eller kasseroller skal af

give vidnesbyrd, men disse stadselige ord maa der ikke lægges fonnegen 

vægt paa: det er dog kun ganske enkelte og underordnede sider af 

kulturen, hvorom man af slike sager kan faa no gen rigtig besked." -

Det er først historikerne i vårt eget århundre som aksepterer arkeolo

gien som et fag de har nytte av og tar konsekvensen av det i sin 

egen forskning. 

Men tilbake til arkeologiens tidlige ungdom. Oluf Rygh var i 1860 

blitt amanuensis hos Keyser ved Universitetets Oldsaksamling og 2 år 

senere hans etterfølger som bestyrer og fra 1866 samtidig professor i 

historie. Men han skjønte etter hvert at stillingen so1n arkeolog var 

så krevende at den vanskelig kunne forenes med lærergjerning i historie, 

og etter hans eget forslag ble det i 1875 opprettet et professorat 

arkeologi som han selv overtok - det var det første professorat i 

nordisk arkeologi ved noe universitet i de skandinaviske land. 

For Rygh som for hans samtidige i grannelandene var det ordningen 

av stoffet og de kronologiske spørsmål som sto i forgrunnen. Det kunne 



ikke annerledes være. Arkeologien var en ung vitenskap. Kronologi 

er i seg selv ikke noe mål, men er i all historisk preget forskning et 
helt nødvendig fundament for resultater som har bud til en videre krets. 

Vi skal derfor ikke gå nærmere inn på enkelthetene i det grunnleggende 

arbeid som ble gjort av Oluf Rygh og hans samtidige. 

Jeg skrev til å begynne med at det arkeologiske forskningsarbeid hos 

oss på det nøyeste er knyttet til museene våre. Men bæreren av det 

største navn i norsk arkeologi i det 19. århundre fikk først i de siste 

år av sitt altfor korte liv denne tilknytningen, og slett ikke på noeu 
måte som sto i rimelig forhold til hans betydning. Det var Ingvald 

Undset som døde 1893, bare 40 år gammel. Til tross for anstrengt øko

nomi så han seg utvei til årelange reiser "Fra Akershus til Akropolis", 
for å bruke hans egne ord fra titelen på hans sjarmerende reiseskild

ringer. Utvilsomt var han den mest vidtspennende ånd blant samtidens 

norske arkeologer - og den eneste som har levert førstehåndsstudier 

av europeisk materiale utenfor Norden. Hans avhandling "Jernalderens 
begyndelse i Nord-Europa" er et av tidens hovedverker både etter skandi

navisk og alment europeisk målestokk. Dessuten hadde han en utpreget 

evne til å gjøre sin viten tilgjengelig for almenheten, og var sikkert den 

første norske arkeolog som bevisst brukte dagspressen som meddelelses

middel. Hos hans datter Sigrid Undset var nok både de historiske 
interesser, kunnskapstørsten og kanskje også fortellerevnen for en stor 

del en sterkt n1iljøbetonet farsarv. 

Ved siden av museene er det også en annen institusjon som kanskje 

mest på Østlandet spilte en avgjørende rolle i det arkeologiske arbeid 

i siste halvdel av forrige århundre. Det er Foreningen til norske fortids

minnesmerkers bevaring, stiftet 1845 av ingen ringere enn det første store 

geni i norsk malerkunst, I. C. Dahl, som også hadde levende historiske 

interesser. Den son1 fra 1850-årene og frem til tiden omkring århundre

skiftet kom til å sette sitt preg på foreningens virke, var antikvar 

N. Nicolaysen. Det var oldtiden og middelalderen som for han1 og 
hans krets var Norges virkelige fortid, som det var en glede å arbeide 

med, og også arbeidet med de materielle kulturminner bar sterkt preg av 

å se foreningstiden 1ned Danmark som "firehundreårignatten". Det var 
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først det store systmnskifte i foreningens virksomhet omkring århundre
skiftet som førte til at man for en stor del nettopp la vekten på å 

utforske fortidsminnene fra "firehundreårignatten" og senere. Og det 
er for en stor del den rent kulturhistoriske forskning som har endret 

synet på det virkelige innhold av "dansketiden", som man jo i farten 
ofte kaller det med et nokså misvisende ord.- De so1n selv er medlen1 
av Fortidsminneforeningen og kjenner dens nuværende avvekslende og 
vakre årbok, men ikke årgangene fra forrige århundre, ville nok bli nokså 
forbauset ved å bla i noen årganger fra 70-80-årene, fylt som de er av 
tørre beretninger om utgravninger og særlig de evinnelige årlige tilvekst

fortegnelser fra oldsaksamlingene. For folk av faget er de sistnevnte et 
uunnværlig kildestoff som få land har maken til- de er for arkeologene 
omtrent det samme som Diplomatarium norvegicum for historikerne. 
Men for folk flest komplett uleselig- eller i beste fall drepende kjedelig. 

Det kan nok også hende at denne ensidigheten i Fortidsminnesmerke
foreningens arbeid og dens årbok gjorde sitt til at historikerne den gang 
hadde så liten sans for arkeologien - og det må innrømmes at de kunne 
ha en viss grunn til det. 

Antikvar Nicolaysen var Foreningens drivende kraft og utfoldet en 
imponerende virksomhet, fartet land og strand rundt på Østlandet og 

Sørlandet, registrerte fortidsminner og satte i verk utgravninger i et 
omfang som ingen annen. Han har etter eget utsagn undersøkt ca. 1400 
gravhauger, og selv om virksomheten strakte seg over ca. 40 år, er det 
ingen grunn til å legge skjul på at det hadde vært bedre med et at
skillig lavere tall. Hans gravninger ble gjort på hans reiser for Fortids
foreningen og funnene kom til Universitetets Oldsaksamling som den
gang selv bare en gang iblant satte i gang utgravninger. - De andre 

museene, særlig Bergens Museum, foretok derimot en rekke under
søkelser i marken på eget initiativ. Og sammenligner man de under
søkelser Nicolaysen gjorde på Østlandet i 1880-90-årene med dem 
Lorange og hans etterfølger G. Gustafson gjorde vestpå, faller det ikke 

ut til Nicolaysens fordel. De presise iakttagelser, for ikke å tale om 
plantegning, brød han seg lite om. Det skyldes først og fremst at 
Nicolaysen så å si fra første til siste år grov og beskrev sine gravninger 
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etter samme oppskrift og ikke fulgte med tiden - og det vil her særlig 

si erfaringer fra Danmark, som alltid har vært et foregangsland i ut~ 

gra vningsteknikk. 

Selv o1n det også ut fra samtidens forutsetninger kan reises alvorlige 

innvendinger mot Nicolaysens metoder, er det en ugjendrivelig kjense 

gjerning at han ved sitt ivrige, nesten litt rastløse arbeid i marken har 

brakt for dagen et veldig og meget verdifullt materiale som senere 

slekter har dradd nytte av. Og i særlig tettbygde strøk med økende 

gårdkløving og utparsellering har han sikret oss funn som i mange til~ 

felle ellers trolig var gått tapt. 

Et fellestrekk er det med få unntak ved alle undersøkelser i marken 

i forrige hundreår, enten de ble drevet av den ene eller den andre: 

Opptnerksomheten var nokså ensidig rettet på gravminnene. Mot slutten 

av århundret og rent sporadisk også tidligere ser vi tilløp til et og annet 
ellers, en melding om og beskrivelse av en helleristning eller utgravning 

av en boplass fra steinalderen. Men sett i forhold til gravminnene er 

det svært spredt fektning, og det er helt treffende når A. ,V. Brøgger 

har karakterisert det 19. århundre som "gravhaugsperioden" i norsk 

arkeologi. 

Det er greit og praktisk å bruke århundrene som historisk inndelings

grunnlag, men det betyr naturligvis ikke at overgangen fra et hundreår 
til det neste alltid varsler noe særlig nytt. I norsk arkeologis historie 

tnarkerer imidlertid tiden omkring 1900 et skille så tydelig og skarpt 

som en ikke så ofte ser maken til. 

Ved Oluf Ryghs død 19. august 1899 avsluttes den første og sterkt 

markerte epoke i norsk arkeologisk forskning. Det vil ikke si at han 

var den siste som gikk bort av sin samtids arkeologiske ætt. Hans 

kjødelige bror Karl Rygh (f. 1839) døde 1915, fire år etter den eldste 

av dem alle, N. Nicolaysen (f. 1817). lVlen Nicolaysen spilte aldri noen 

aktiv rolle i utforskningen av det veldige materiale han ved sine ut

gravninger hadde brakt for dagen, og av disse hans undersøkelser faller 

bare noen ganske få etter århundreskiftet, da han selv hadde passert de 

åtti. Om Karl Rygh kan det vel sies at han i sin litterære produksjon 
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har satt vel så dype spor etter seg i stedsnavnforskningen som i arkeo
logien. 

Uten overdrivelse kan det derfor sies at ved O. Ryghs død slutter 
den første byggeperiode i norsk arkeologisk forskning, der Rygh selv 

har lagt grunnsteinen. For det er helt riktig hva I-Ielge Gjessing i 1920 

(Norsk historisk videnskap i 50 år. Arkeologiens. 194) skrev om hans 
avhandling: Om den ældre jernalder i Norge (1869) at her "har Rygh 
i virkeligheten lagt grunnen for den norske arkeologi som vitenskap". 

Det sjeldent klare skille som århundreskiftet setter i vårt fag blir 

så meget sterkere aksentuert som 1890-årenes senere del er en så 
matt tid i forskningen at det nærmer seg tomrommet. Ingvald Undset 

døde 1893 bare 40 år gammel, og fem år før var Anders Lorange gått 
bort. 

Fra O. Ryghs penn kom det ikke en arkeologisk linje i disse år, 
bortsett fra de trykte tilvekstfortegnelser fra museet, der man stundom 
kan spore en mer resonnerende tendens enn tidligere, kanskje som en 
halvt ubevisst kompensasjon for hans arkeologiske taushet ellers. Ar
saken til denne ligger klart i dagen. Når han utenom undervisning og 
tnuseumsarbeid så å si måtte legge arkeologien på hyllen, skyldes det 
at han satt helt slukt av forarbeidene til det som skulle bli hans annen 
store bedrift, storverket Norske Gaardnavn, og det er som grunnlegger 
av dette han er mest kjent av almenheten. Foranledningen var et helt 
offisielt oppdrag. Det skulle utgis en ny utgave av Norges Matrikkel, 
og for å få en riktigere skrivemåte av gårdsnavnene skulle en kommisjon 
av 3 filologer gå igjennom hele det svære navnstoffet, og brorparten av 
arbeidet kon1 til å hvile på Rygh. Han rakk selv bare å få ut i bok

form de to første bind av Norske Gaardnavne, men også de følgende 
bygger på hans stoffsamling. 

Det er karakteristisk at Ryghs siste arkeologiske avhandling Gmnle 
Bygdeborge i Norge ligger så langt tilbake som 1882 og at dens arkeo
logiske kildestoff har en sterk islett fra stedsnavnforskningen. At titel
bladet på hans arkeologiske hovedverk Norske Oldsager bærer årstallet 
1885, har lite å si i denne sammenheng, for arbeidet som ligger bakom 
var avsluttet lenge før siste hefte gikk i trykken. 



Stedsnavnforskningen vedkommer oss i og for seg ikke her, men 

den og arkeologien har naturlig nok nær føling med hverandre, og for 

det gjensidige forhold mellom de to fag senere har det hatt meget å 

si at i vårt land er det vitenskapelige grunnlag for dem begge lagt av 

en og samme forsker. 

Den eneste som kunne blitt bindeleddet mellom det 19. og 20. år

hundres arkeologiske forskning i Norge, var Gabriel Gustafson, svensk 

av fødsel (1853), i 1889 Lm·anges etterfølger som konservator ved Bergens 

Museum og fra 29/g 1900 professor i arkeologi og bestyrer av Universi

tetets Oldsaksamling. Fra hans Bergenstid foreligger en halv snes mindre 

arbeider, de fleste og beste resonnerende materialpublikasjoner av egne 

undersøkelser. Det kan være grunn til å minne om en av de første av 

disse utgravningene, på Ytre Hauge i Gloppen, Nordfjord, fordi den 

senere utgraver av Osebergskipet her i Nordfjord for første gang ved 

et nitid detaljarbeid kunne bestemme typen på en båt som det ikke 

var flisa igjen av. Hans eneste større arbeid, Norges Oldtid, 1906, var 

den første samlede oversikt over norsk arkeologi. Men selv om det ut

kom i 1906 er boken, sterkt preget som den er av en arkeologisk 

skandinavisme, mer en eksponent for en faglig fin de siecle enn et varsel 

om nye tider. Den bærer også i noen grad preg av det som for Gustafson 

selv var det avskyeligste av alt, et hastverksarbeid- det skinner igjen

non1 i forordet. Arsaken ligger også her klart i dagen. Han satt helt 

oppslukt av den arbeidsprestasjon som er hans uvisnelige heder, ut

gravningen og den enda vanskeligere og mer tidskrevende konservering 

av Osebergfunnet. Mindre kjent og iøynefallende er hans første store 

praktiske arbeid ved Universitetet, overflytningen av Oldsaksamlingen 

fra de gamle trange lokaler på loftet i Domus Media til det nye 

Historisk Museum og monteringen av samlingene der - en oppgave 

han ut fra samtidens syn på museumsteknikk løste på en meget for

tjenstfull måte. Men son1 forsker med litterær produksjon glir han 

mer i bakgrunnen. 

Den nye generasjon av arkeologer seiler da etter århundreskiftet 

inn i en skjærgård som ingen fullrigger hadde kryssset etter Und

sets tid. 
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For å forstå det som skjer i norsk arkeologi i det første desennium 

etter århundreskiftet, er det nødvendig å minne om at samtidig med 
1890-årenes dødvann her hjemme blåser det friskt vær i grannelandene. 
For bare å nevne to hoved verker av høyst ulik karakter fra 90-årenes 
slutning: i 1896 Oscar Montelius' Den nordiska jarnålderns kronologi 
og året etter Sophus Miillers Vor Oldtid. Montelius' Kronologi er 
fremdeles et fundament vi bygger på selv om nokså mange stein i grunn

muren etter hvert er blitt skiftet ut, og den tydeligste målestokk for 
Vor Oldtid er vel at denne mer enn halvhundreårige oversikt over et 
nordeuropeisk lands arkeologi er i sin genre den eneste som stadig med 
utbytte brukes i forskningsarbeidet o~ ikke bare leses med interesse 
av lærdomshistorikere. 

Alle som har kontakt med nordisk arkeologi vet at Miiller og Monte
lius er de to store, ruvende skikkelser i dansk og svensk arkeologi i 

desenniene omkring århundreskiftet. 
Det er neppe mulig å avgjøre hvem av dem i det lange løp har hatt 

størst betydning generelt sett. Det er vel riktigst her å sette et likhets
tegn og ikke noe pluss eller minus. Men i norsk arkeologi i de første 
10-15 år etter århundreskiftet er det Montelius og hans typologiske 
metode som setter de tydeligste spor. Hverken Rygh eller Undset var 
typologer i teoretisk forstand, de arbeidet begge, så bunnforskjellige de 
enn var, mer på samme linje som Muller med de samlede funnkmnplekser 
som fundament. Det gjorde selvsagt Montelius også, men han står nå 
engang for vår bevissthet som den typologiske metodes skaper i teori 
og praksis, og har også i sine skrifter gjort rede for og begrunnet sin 
metode, utførligst i den større avhandling fra 1903, Die typologische 
Methode. 

Hvis vi ganske kort vil ha tak i det skille som tiden omkring år
hundreskiftet danner, kan vi oppsummere det i 3 områder som for øvrig 
griper sterkt over i hverandre. 

1. En ny generasjon rykker frem og etterhvert øker tallet av fag
utdannede arkeologer. 

2. Dette fører til at de to største museene i Oslo og Bergen flere 
år senere vokser frem til forskningsinstitutter, med en stab av 
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medarbeidere, og ikke bare er museer hvor alt arbeid hviler på en 

manns skuldre. 

3. Arkeologiens arbeidsfelt utvides. Både blir de strengt arkeologiske 

arbeidsområder, altså de som bygger på oldsaker og oldtidsminner, langt 

allsidigere enn før, og det fører til at sammenligningsstoffet må hentes 

på langt bredere basis enn før. 

Det er klart at denne forskjellen mellom forrige og vårt eget århundre 

blir skarpere etter hvert, men den er merkbar meget tidlig ved den nye 

generasjon som tar fatt. 

Det hender iblant i vitenskapens historie at forskerskikkelser som 

dominerer bildet fullstendig i begynnelsen av et tidsrom, senere glir 

1ner i bakgrunnen når flokken i faget vokser. Det behøver ikke å bety 

at kvaliteten hos de første synker, men nye navn kan dukke opp som 

tar luven fra de gamle. 

Ikke slik i det 20. årh.s norske arkeologi. De nye navn i århundrets 
første desennium har beholdt sin sentrale plass i forskningsarbeidet. Det 

er, nevnt etter alder og i den rekkefølge de trer fram på den litterære 

arkeologiske arena: Th. Petersen (1875-1952), I--Iaakon Shetelig (f.1877) 

og A. W. Brøgger (1884-1951). For Petersen ble arkeologien i flere år 

en hobby, men en vitenskapelig metodisk hobby ved siden av hans 

arbeid i skolens tjeneste, og hans vitenskapelige hovedinnsats kommer 

etter 1915, da han ble Karl Ryghs etterfølger ved museet i Trondheim. 

I de første år var det Shetelig og noen år senere sammen med ham 
Brøgger som dominerer i bildet. 

Shetelig var i 1900 blitt Gustafsons etterfølger ved Oldsaksamlingen 

l Bergen, Brøgger arbeidet noen år uten fast tilknytning til noe museum 

inntil han 1909 kom til Stavanger og 1915 ble Gustafsons etterfølger 

som professor og bestyrer av Universitetets Oldsaksamling i Oslo. Aret 

før var Shetelig, sam1nen med de andre avdelingsbestyrere ved Bergens 

Museum, utnevnt til professor - det første skritt på vei mot Universi
tetet i Bergen. 

lVI.ed frisk appetitt gikk Shetelig og Brøgger løs på arbeidet og har 

begge streifet nær sagt alle sider av faget, men tyngden i deres virke 

i de første 10-15 år ligger på klart skilte felter, Sheteligs i jernalderstudiet, 
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Brøggers i steinalderens. Selvsagt tnå en i et kort oversyn som dette 

bare holde seg til hovedlinjene, og for bare en gang for alle å gi et 

eksempel på hvor sterk skjematiseringen blir på den n1åten, nevner jeg 

at Sheteligs første større utgravning og hans første publikasjon etter 

at han 24 år gammel var blitt Gustafsons etterfølger i Bergen, var 

"Et bosted fra stenalderen på Bømmeløen", som ble oppslaget til de 

senere årelange undersøkelser på Bømlo, som er blitt et av fundamentene 

i vår kunnskap om og vårt syn på steinalderen i Norge. 

Men bortsett fra denne meget vesentJige opptakt til det 20. århundres 

steinaldersforskning i Norge, er det klart nok at Shetelig i de første 

år samler seg om jernalderstudiet både i feltarbeidet og ved skrivebordet. 

En rekke mindre materialpublikasjoner fra hans utgravninger viser den 

ene siden av dette arbeidet, det som i 1912 munnet ut i det store ar~ 

beidet Vestlandske graver fra jernalderen, hvor han la fram forgjengernes 

og egne undersøkelser i n1arken sammen med omfattende studier over 

selve oldsakmaterialet. Boken står som noe av et klassisk eksempel på en 

resonnerende materialpublikasjon som kaster streiflys langt ut over 

hovedemnet, jeg bare nevner i forbifarten at i kapitlet om folkevandrings

tiden er nær sagt i en parentes skilt ut en funngruppe som senere har 

fått noe av en nøkkelstilling for å forstå forholdene i Norge i de to 

siste hundreårene før vikingetiden. 

·ved siden av de avhandlinger som direkte er knyttet til undersøkelser 

i marken, skrev Shetelig i disse årene noen monografier over avgrensede 

grupper oldsaker. l\1est kjent og brukt - vel også den viktigste -

er doktoravhandlingen fra 1906, The Cruciform Brooches of Norway, 

kanskje det mest utpreget typologiske arbeid i norsk jernalderforskning. 
Det kan føyes til: typologien brukt på en måte som ikke rammes av 

den sterke reaksjon som med større og mindre rett i de senere år er 

kommet til orde mot metoden. Likevel vil jeg nesten sterkere fremheve 

det første ledd i denne rekken, avhandlingen fra 1904, Spandfonnede 

ler-kar fra folkevandringstiden. For det første representerer den utvil

somt introduksjonen av den typologiske metode i norsk arkeologi og 

den skulle bli ganske sterkt dominerende noen år fremover. lVIen i 

det li1le slutningsavsnittet trekker han inn et helt moderne trekk om 



småhandlen med billig lertøy på Vestlandet for å belyse handelsforhold 

i folkevandringstiden. Det er et av de første spirende skudd til å bruke 

etnologisk tilfang for å levendegjøre oldtidsforhold. Fra midten av 20-årene 

og fram til i dag brukes det så å si smn et fast ledd i arkeologisk metodikk, 

tidligere var det meget episodiske fenomener. 

Til Sheteligs ungdomsarbeider hører også fire mindre, men meget 

betydningsfulle avhandlinger om vikingetidens ornamentikk De stil~ 

historiske problemer hadde i flere år vært sterkt i forgrunnen i nabo~ 

landene, men Shetelig var den første norske arkeolog som tok dem opp 
til behandling. Vi merker her i disse tidligere arbeider det sikre blikk 

og faste grep på stoffet som senere slo ut i det overlegne helhetssyn 
i det verk som kanskje mer enn noe annet har skapt hans ry, publika~ 

sjonen om treskurden i Osebergfunnet. 
Når tidens tann har gnaget hardere på A. W. Brøggers ungdoms

arbeider over steinalderen i Norge enn på Sheteligs over jernalderen, 

ligger det i dette ikke den minste snev av nedvurdering av den først 

nevnte. Det kommer ganske enkelt av at den som arbeider med stein

alderen alltid må være forberedt på at hans resultater foreldes fortere 

enn når han tumler med problemer fra senere avsnitt av oldtiden. Over

raskende funn som gir hittil ukjente trekk av fortidens liv, kan vi få og 

har vi fått fra alle avsnitt av oldtiden. Men når det gjelder steinalderen 

har det hendt gang på gang en ny funngruppe så å si slår hele eller 

det meste av det gamle spill over ende. Det er ikke så rart at det 

er slik, for de fjernest liggende tider er også dem det er vanskeligst 

å bli klar over. Steinaldersforskeren skal derfor ikke måles etter hvor 

lenge hans resultater har sin gyldighet, men etter de fremskritt de i en 

bestemt situasjon har gitt forskningen. Og da hender det ofte at problem~ 

stillinger kan ha sin gyldighet lenge etter at n1ange av enkeltresultatene 

er falt. Slik også med Brøggers steinaldersarbeider fra tiden 1905-12. 

Som Gutorm Gjessing (Norges steinalder s. 6) treffende har uttrykt 

det "at Brøgger i virkeligheten grunnla norsk steinalderforskning med 

denne imponerende serie av arbeider der han stormet gjennom så å si 

hele landets steinalder". Særlig viktig er doktoravhandlingen fra 1909, 

Den arktiske stenalder i Norge, og hans publikasjon mn Vistefunnet i 
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Time på Jæren, et funn han selv hadde gravet ut. Betydningen av dette 
funn ligger særlig i at vi her for første gang i norsk arkeologi fikk et 
fagmessig undersøkt bosted fra steinalderen, hvor det var bevart tall
rike rester av organisk materiale som gir et langt allsidigere bilde av 

tidens redskapskultur enn steinredskapene alene kan gi; men det vik
tigste er at vi, gjennom måltidsavfallet skjell og knokler av forskjellige 
dyr, får bildet av levemåte og ervervsliv. Senere er flere funn av samme 

karakter kommet for dagen. Men Viste var det første. Brøggers dater
ing til et tidlig avsnitt av steinalderen er senere med skjellig grunn 

dradd i tvil, men viktigere er det at han straks ga den riktige tolkning 

av selve miljøet. 
Ved G. Gustafsons død i 1915 ble som nevnt A. W. Brøgger hans 

etterfølger som professor og bestyrer av Universitetets Oldsaksamling. 
Da han overtok embetet var det bare en vitenskapelig stilling ved siden 
av bestyreren, nemlig underbestyrerstillingen som Brøgger selv var ansatt 
i fra 1913 til 1915; men i løpet av få år lyktes det Brøgger å få 3 nye 
konservatorstillinger og i senere år er ytterligere 3 kommet til. Også 

i Bergen er det kommet 2 konservatorstillinger. Denne utbygning av 
våre to største arkeologiske museer har ført til at flere oppgaver har 

kunnet tas opp etter et planmessig program. Som før nevnt har hvert 
av våre 5 arkeologiske museer sitt klart avgrensete distrikt for innsamling 
og undersøkelser i marken, men oppgaver og mål er dog de samme, 
og hver høst møtes kollegene fra de 5 museer for å drøfte oppgaver 
og trekke opp linjer i felles arbeid. Det er ikke egentlig noen organisa
sjonsform i vanlig forstand, men et tvangfritt kollegialt samvirke som 
har vist seg nyttig. Det er først i løpet av det siste snes år at denne 
koordinasjon er blitt tradisjonell, men jeg tror at spirene til den på en 

måte går tilbake til 1915-16, til den første store felles oppgave som 
de· dengang nokså nyutnevnte professorer Haakon Shetelig og A. W. 

Brøgger stod overfor, og det var publiseringen av Osebergfunnet. 
Restaureringen av Osebergskipet var ferdig i 1907, og 5 år senere 

kunne professor Gustafson åpne Osebergsalen i Historisk Museutn for 
publikum. Men han rakk ikke før sin død å utforme planen for publi
seringen av funnet, og det store 5-binds verk om Osebergfunnet er 

43 



planlagt, redigert og delvis skrevet av Brøgger og Shetelig, og for å bruke 

et uttrykk smn er blitt så alminnelig i de senere år, tror jeg trygt man 
kan kalle første bind av Osebergverket (1917) det første arkeologiske 

team-work i Norge. Det er ved siden av noen kortere, men meget viktige 

avsnitt av andre medarbeidere vesentlig skrevet av de to. Jeg har alt 

såvidt nevnt Sheteligs behandling av treskjæringen i funnet (verkets 

bd. Ill, 1920) og vil gjerne føye til at for yngre kolleger, som senere har 

arbeidet med stilhistoriske emner - og det er etter hvert ikke så få 

av oss - har Sheteligs innfølingsevne i fjerne tiders fremmedartede 

kunst vært ~n sterk stimulans. 

Arbeidet med Osebergfunnet førte A. W. Brøgger inn på et område 

som skulle bli hans neste store innsats i forskningen: å kombinere de 

litterære og arkeologiske kilder til vikingetidens historie, særlig når det 

gjelder Y nglingeætten, den slekt som Harald Hårfagre utgikk fra. De 

litterære kilder, og det vil først og fremst si skalden Tjodolv fra K vins 

Y nglingatal, hadde hjstorikere og filologer behandlet grundig før, men 

arkeologiens vitnesbyrd var aldri brukt etter fortjeneste. Brøgger tok 

hele spørsmålet opp på bredt grunnlag, og selv om det kan diskuteres 

om enkeltheter har han sikkert rett i hovedsaken, at de store skipsfunn 
fra Oseberg og Gokstad tilhører ledd av Ynglingeætten. Og enda 

sikrere er sammenhengen når det gjelder det store, praktfulle feltet av 

svære gravhauger på Borre som Brøgger igjen trakk fram i historiens 

og arkeologiens søkelys. 

Arene omkring 1920 er i det hele tatt meget vesentlige i norsk arkeo
logis nyere historie. De kjennetegnes ved bl. a. at nye navn for alvor gjør 

seg gjeldende, særlig er det grunn til å nevne at Jan Petersen i De norske 

vikingesverd (1919) la grunnen for en mer finsiktet kronologi av vikinge

tidens svære funn-mengde. I disse årene var det også Helge Gjessing 

(1886-1924) gjorde de første utgravninger på Lista av hustufter fra folke

vandringstiden som han aldri fikk anledning til selv å publisere. I hans 

litterære produksjon er det hans bosetningshistoriske studier fra Setes

dal og Vest-Agder (Norske Bygder I og Il) som har varigst verdi, særlig 

ved kombinasjonen av oldtidsminner og gårdsnavn, et emne han hadde 
særlige forutsetninger for, velskolert som han var både i arkeologi og 
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filologi. I 1923 kom Th. Petersens Meldalsfunnene, en til det ytterste 
samvittighetsfull publikasjon av et tilsynelatende svært fattigslig stoff, 

en gravplass fra jernalderen med sparsomt gravgods som så visst ikke 
tiltrekker seg oppmerksomheten i museumsmonteren. Men i virkelig
heten et arbeid som direkte omformet hele synet på den eldste jern

alderen i Trøndelag og indirekte har betydd svært meget for vår for
ståelse av et av de dunkleste avsnitt i hele vår oldtid, jernalderens første 
gåtefulle århundrer. - Aret før utkom Haakon Sheteligs Primitive tider 

i Norge, en oversikt over steinalderen, det var første gang en arkeolog 
våget seg på et samlet utsyn over hele steinalderen i Norge. Som nevnt 

er det steinalderforskerens lodd at hans resultater eldes fortere enn 
andres- Haakon Shetelig er for øvrig den første som selv klart har 
formulert det- men hva denne boken har betydd ser man best av de 
klare uttalelser hos forfatteren av neste forsøk i samme genre, Gutorm 
Gjessings store og dristige bok: Norges steinalder (1946). 

Enda et par arbeider må nevnes fra denne tiden. Ertog og øre, den 
gamle norske vekt lyder den nokså tørre titel på en avhandling av 
A. W. Brøgger fra 1921. Etter vanlig sprogbruk er den utvortes sett 
et av Brøggers vanskeligst tilgjengelige verker, fylt som den er med tall 
og utregninger av romerske og germanske vektsystemer i det uendelige. 
Men mellom alle tallkolonnene stiger i de resonnerende avsnitt fram 
sider av folkevandringstidens og vikingetidens samfunnshistorie som 

man sjelden kan gripe fatt i ved hjelp av arkeologisk materiale. 
Samme året (1921) sendte Halvdan Koht ut sin bok Innhogg og ut

syn i norsk historie, en samling avhandlinger med ulike emner, og den 
første heter Norsk politisk historie i forhistorisk tid, hvor han på grunn

lag av arkeologi og stedsnavnforskning trekker opp hovedlinjen i det 
som titelen antyder. Det var et radikalt gjennombrudd. Vel var han 
ikke den første som etter den skeptiske innstilling hos historikerne i 

19. årh. godtok arkeologien- Alexander Bugge hadde alt gjort flere for
søk - men Koht formet det på en sikrere måte. 

Det som dypere sett skjer i disse årene på begge sider av 1920 er 
at arkeologien blir en del av selve historieforskningen, med aktiv med
virkning både fra arkeologer, historikere og stedsnavnforskere, blant de 
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siste først og fremst Magnus Olsen. I hans produksjon er det ved siden 
av de runologiske arbeider særlig "Hedenske Kultminder i norske 
Stedsnavne" (1915) o~ "Ættegård og helligdom" (1926) som har hatt 
størst betydning for arkeologien. 

Så kom i 1922 opprettelsen av Instituttet for sammenlignende kultur~ 
forskning, som har betydd så meget for all humanistisk forskning i vårt 
land og også for arkeologien. 

Da Instituttet i 1924 for alvor trådte fram for almenheten med en 
bredt anlagt forelesningsrekke av innen- og utenlandske forskere fra for
skjellige fagområder, sto også arkeologien på programmet med en serie 
foredrag av Haakon Shetelig om Norges forhistorie (i bokform året etter). 
Bortsett fra kapitlene om steinalderen som selvsagt er foreldet, er den 
fremdeles en fortreffelig innføring i norsk arkeologi, bygget som den er 
på en blanding av konsise opplysninger og forfatterens personlige tolkning. 

Aret etter kom så Brøggers forelesningsrekke Det norske folk i old
tiden (i bokform 1925), som med vitende og vilje var et kampsignal 
mot for stiv skjematisering i arkeologien og som også skapte strid. 
Detaljene lar vi ligge. Men når man skreller av overdrivelser og urimelig
heter, står det fast at det er et av de nyttigste arbeider i norsk arkeologi, 
just ved diskusjonen det vakte. Og ikke minst ved det at Brøgger i 
stor utstrekning brukte stoff fra nyere tid for å levendegjøre forhold 
i oldtiden. 

Enda viktigere er det at Instituttet lot arkeologien få sin plass der 
det var naturlig i de forskningsoppgaver det tok opp- det skyldtes ikke 
minst grunnleggeren professor Fredrik Stangs vidsyn. 

En av de oppgaver Instituttet først tok opp var de arktiske folke
slags kulturformer. Arkeologisk sett førte det til konservator Anders 
Nummedals epokegjørende oppdagelse av den paleolittisk pregete kultur 
i Finnmark, som han selv kalte Komsakulturen, etter det første funne 
stedet, en kulturform som stadig synes å være den eldste i vårt land og 
som i Johs. Bøes store arbeid Le Finnmarkien (1936) har fått sin grundige 
bearbeidelse. 

Det var også Kulturforskningsinstituttet som gjorde det mulig 
å få systematisk undersøkt de såkalte arktiske helleristninger, eller 
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veideristningene som Gutorm Gjessing riktigere har kalt dem. Det var 

et stoff som lenge hadde vært i forgrunnen i arkeologisk forskning, men 

en kan nesten si at diskusjonen holdt på å stå på stedet marsj før en 

fikk hele stoffet grundig gjennomarbeidet i marken og utgitt på skikkelig 

vis, og det skjedde i løpet av få år slik at hele stoffet lå ferdig publi~ 

sert i 1936 i 4 store bind av Johs. Bøe, E. S. Engelstad og Gutorm 

Gjessing. 

Da Instituttet tok opp arbeidet n1ed det norske bondesamfunns kultur, 

kom også arkeologien inn. De bredt anlagte undersøkelser og publika

sjoner om jernalderens gårdsanlegg kommer inn her, i Rogaland ved 

Jan Petersen, på Lista ved Sigurd Grieg, likeså de arkeologiske høyfjells

undersøkelser, hvor bl. a. Johs. Bøes undersøkelser på Hardangervidda 

har gitt løsningen på gamle stridsspørsmål. 

Fra de senere års undersøkelser har jeg bare gitt noen spredte an

tydninger, det har heller ikke vært meningen å føre denne lille oversikt 

fram til i dag. Med vilje har jeg også vesentlig lagt an på å gi frenl

stillingen form av institusjonenes arbeid - og pionerenes. -

Bare en som hørte til den yngre generasjon i 1920- og første del 

av 1930-årene, må omtales litt mer utførlig. Det er Anathon Bjørn 

(1897-1939). Skal en uten å gå i enkeltheter gi en karakteristikk, tror 

jeg knapt det gjøres bedre en i Gutorn1 Gjesssings minneartikkel i 

Universitetets Oldsaksamlings Arbok 1938-40, der han skriver: "Fram

over til 1935 da sykdommen for alvor begynte å ta tak i ham, foldet 

han ut en intens produktivitet. Han skrev en mengde, vesentlig mindre 

arbeider. No en mindre gode, de fleste svært gode og i noen glimter 

intuisjonen fram i store vyer. Med et sinn så fullt av motsetninger, 

måtte nesten produksjonen hans bli ujamn." 

Bortsett fra vikingetiden, som han aldri interesserte seg for, var han 

så å si opptatt av alle sider av nordisk forhistorie og har skrevet om 

de fleste av dem. Det av hans produksjon, som en jevnaldrende kollega 

og venn vil tro har varigst verdi, er dem som knytter seg til den senere 

bronsealder og eldste jernalder. Og kanskje enda mer dem om yngre 

steinalder i Norge, med teorien om "kulturdualismen" i vår senere stein~ 

alder, dvs. at de opprinnelige fangstfolk hadde fortsatt sitt eget liv og 
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erverv nokså uberørt av senere innvandrere. Det var det som gjorde 

at Anathon Bjørn ble beskyldt for å være en teoretisk skrivebords

forsker, og det er i grunnen først utgravningene og Therkel Mathiassens 

publikasjon om den danske Gudenaakultur som har vist at Anathon 

Bjørn kanskje uten helt selv å skjønne rekkevidden av det, hadde 

gjort et blinkskudd. 

Til slutt tilbake til utgangspunktet, museene. 

De arkeologiske museer har, når det gjelder fasaden n1ot publikum, 

fulgt tidens strøm i all museumsutvikling: Søkt å forenkle utstillingen 

og gjøre den mer anskuelig. Men plassmangelen er her nesten alltid 

et uhyggelig spøkelse. Bergens Museum, som kanskje var det mest nød~ 

lidende, kunne i 1927 åpne sine rike samlinger i en ny og relativt romme

lig bygning, og det samme kunne museet i Trondheim i 1930. Ved 

Universitetets Oldsaksamling i Oslo har man søkt innenfor den gamle 

rammen av en bygning å modernisere oppstillingen ved mer tidsmessig 

montasje, og det samme er nylig gjort ved Stavanger Museum. 

Museenes utstillingssamlinger er det ene viktige kontaktpunkt mel

lom arkeologiens profesjonelle utøvere og den interesserte almenhet. 

Men det trengs også andre organer. I forrige århundre hadde man et 

slikt i Foreningen til porske fortidsminnesmerkers bevaring, n1en ved 

det store systemskifte i foreningens virke omkring århundreskiftet ble 

arkeologien skjaltet ut- det var en historisk nødvendighet og sies uten 

spor av bitterhet. Men det var unektelig et tap for arkeologien. Det 

tomrom som på den måten oppstod er igjen fylt da Norsk Arkeologisk 

Selskap ble stiftet i 1936, og den store tilslutning Selskapet har fått i 

løpet av 18 år viser at arkeologien i dag har bud til et stort publikum 

langt utenfor fagfolkenes snevre krets. 

·::· 

Med noen strykninger og tilføyelser er denne artikkel det samme 

som ble sagt i to foredrag i Norsk Rikskringkasting mars 1951 i serien 

Universitetenes radioforedrag. De få kilder som er nevnt nedenfor er 

bare generelle oversikter og utsyn. Med biografier i leksika og tids

skrifter ville det blitt en nokså lang liste. 



A. W. Brøgger: Nasjonen og fortiden. Universitetets Oldsaksamlings 
Skrifter II, Oslo 1929. 

-»- Fortid og fremtid. Universitetets Oldsaksamling, 
bok 1929. Oslo 1930. 

Helge Gjessing: Arkeologien. Norsk historisk videnskap femti år. 

Kristiania 1920. 

I-Iaakon Shetelig: Norske museers historie. Oslo 1944. 





As b j ørn E. H ert eig 

ROMERTI S GRAVANLEGG; 
ARDFURE OG ÅKERBRUK 
EN FORELØPIG MELDING OM GRAVNINGER 
P A HUNN I ØSTFOLD 1951-52 

Viking 1951 presenterte en del av årets gravningsresultater fra 

Hunn i Borge, Østfold, nevnte konservator A. Hagen i et kort 

resyme at "vi her ved Hunn hai· rike muligheter for å komme et skritt 

videre enn bare til å stelle med graver og gravfunn". Det var god 

grunn for disse forhåpninger, og likevel ante han ikke på det tidspunkt 
at noen av de undersøkelser som var innledet, skulle utvide perspekø 

tivet både i bredden og dybden langt utover det en med rimelighet 

kunne vente. Dette var bl. a. tilfelle med haug 38, so1n ble påbegynt 

sommeren 1951 og avsluttet det følgende ·år. 

Som et kuriosum kan nevnes at denne haugen visstnok uten sammen

likning var den r:aest konturløse og uanselige av samtlige undersøkte 

på hele feltet. Derfor fristet den heller ikke så mange. Det hører 

forresten med til historien at den fikk det foraktelige navnet Pjuskhaug. 

Når jeg i det følgende skal redegjøre for noen av de resultater vi 

her kom til, er det trolig best å følge arbeidet i dets forskjellige faser 

for lettere å gripe de mange detaljer som er med å bygge opp det 

helhetsbilde vi til slutt kan danne oss. Dessuten vil det øke for

ståelsen av hvor innfløkt og mangesidig en moderne undersøkelse kan 

være, selv om det bare gjelder en gravhaug, idet den opprinnelige 

målsetting ofte må forlates og nye avveiinger finne sted etter som 

problemene dukker opp. 

Under et tynt dekklag av grasvokst sandjord besto haugen av en 

sammenhengende røys, gjennomgående av større stein. Den hauget seg 

opp i sentrum, men bredte seg utover i et enkelt lag mot periferien 
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Fig l. Gravhaugen med steinkjernen. 

som var markert ved en vel avgrenset steinring. Midt under denne opp~ 
hopningen i sentrum lå graven, skåret ned i jorden (retning NNV-SSO) 
og dekket av 5 til dels svære steinheller. 

Konturene av graven var ikke lette å følge etter at hellene var 
fjernet, for gravfyllen og det omgivende jordlag var av nesten samme 
brunlig svarte konsistens, oppblandet med rester av brent leirklining. 
Først i en dybde av ca. 50 cm under hellene lot de seg tydelig skjelne, 
da det mørke kulturlaget her gikk over i ren, lys sand. 

I bunnen av graven, like inntil nordre gavl, lå en rikt dekorert leirm 

urne av tykt, blankpolert gods. Den var veltet over på siden og full
stendig knust av trykket fra hellene, men den holdt likevel godt på 

52 



Fig. 2. Bronsefibulaene. 

innholdet som besto av rensete, brente bein, visstnok av menneske. 

Ca. 22 cm sør for urnen ble det funnet en sterkt forrustet, men nærmest 

ubestemmelig gjenstand av jern, som muligens kan være en kniv, og like 

inntil denne 2 meget sterkt oksyderte bronsefibulaer, begge av den såkalt 

"kraftig profilerte gruppe" med trompetformet hode. Det var det hele 

og forsåvidt nokså skuffende førstehåndsmateriale etter en tilsynelatende 
lovende begynnelse. Vel, vi skal ikke foregripe begivenhetenes gang, 

men først se litt nænnere på det vi hadde brakt for dagen. 
Selve anlegget med svære dekkheller og utskåret ca. 2 111 lang grav, 

skulle tyde på at en hadde med ubrent gravlegning å gjøre, men det 

fantes overhodet ingen skjelettrester bortsett fra de brente bein i ut·nen. 

Derimot var det langs hele gravens midtparti en forsenkning fylt med 

særdeles svart masse. Både dens form og innhold gjør det rime1ig å 
tenke på skjelettbegravelse. Plaseringen av fibulaene faller da nøyaktig 

inn på det sted hvor de naturlig ville være å finne, dersom den døde 
-en kvinne- var kommet ubrent i graven. Denne detalj synes m. a. o. 

å understreke vår oppfatning av skjelettbegravelse. Det er jo slett ikke 

så ofte- særlig ikke i Østfold- at en finner sikre skjelettgraver med 

bare noen få eller endog helt uten synlige beinrester. 

Urnegraven må en følgelig oppfatte som et sekundært element, enten 

den er samtidig med eller senere enn hovedbegravelsen. 
De trompetformete fibulaene gir en relativt klar tidfesting til eldre 

romertid, fortrinsvis den tnidtre eller senere del. 
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Fig. 3. Urnen fra grav I. 

Ved første øyekast syntes ikke urnen å by på særlige detaljer, 

smadret som den i virkeligheten var. Etter hvert som jord og støv ble 
pusset vekk, viste de aller fleste fragmenter en rik dekorasjon som 
lot oss ane noe utenom den vanlige. Takket være denne rike og 
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systematiske ornamentikk har det også i alt 

vesentlig lykkes å føye bitene sammen til et 
hele både hva form og utsmykning angår. 

Dekorasjonen bæres av et par hovedele

menter, en rikt sammensatt skulderdekor som 

delvis går ned på buksiden, og selve blikk

fangeren, en plastisk modellert ansiktsmaske 

anbrakt på skulderen. (Fig. 4.) 
Den er omgitt av en rosettliknende inn

ramning som i mangt og meget får en til å 
tenke på de små Erot-hoder under hankfestene 

på importerte romerske (og provinsialromer-

ske) bronsekar (situlae). Ellers blir motivet Fig. 4. Ansiktsmasken. 

med ansiktsmasken vanligvis oppfattet son1 
tilhørende langt eldre kulturer; men san1men n1ed andre motiver eller 

uttrykksformer innen sitt opprinnelige kulturkompleks undergår det en 

renessanse i tidlig romersk tid. 
Største bukvidde er markert ved et bredt horisontalt bånd av smalere 

og bredere hulkiler. Det flankeres på skuldersiden av et bredt dekorativt 

belte, hvis hovedmotiv er reiste og hengende buer- segmenter- med 

varierte fyllingsmønstre. Hele dette linjespill blir brutt av medaljongen 

med ansiktsmasken, men overgangene skjer stilfullt og harmonisk. 

Underdelens skråriflete bånd er et meget anvendt motiv på eldre 

romertids keramikk innen det nordiske og østgermanske kulturområde. 

Det er et enkelt, meanderliknende motiv som under vår mesters hånd 

har fått en egen langsom, levende rytme ved skiftevis innsnevring og 

oppsvulming av båndet. Denne ubundne linjeføring preger ornamen

tikken som helhet, og det er det aller beste uttrykk for n1esterens stor

slåtte og suverene beherskelse av sitt håndverk og sin kunst. 

Likevel er det ikke dette som interesserer mest på denne delen av 
krukken. I de åpne felter mellom de riflete båndene finner vi runde 

groper, trinse- (hjul- eller soHsymboler og fotavtrykk, alt sammen preget 

av like frisk bronsealder som ansiktsmasken og ikke tidligere påtruffet 

som keramiske ornamentmotiver i vårt materiale. Innen den sør-
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Fig. 5. Detalj fra urnen med groper, solsymboler og fotavtrykk 

skandinaviske kulturkrets er de ikke så ukjente, særlig på nordjydsk 

område, hvor de synes å ha den sterkeste livskraft. Deres egentlige 
karakter er det imidlertid en viss meningsforskjell om, idet enkelte 

forskere fortsatt tillegger dem et visst symbolsk-ku1tisk innhold, 1nens 

andre oppfatter dem rent dekorative (fig. 5). 
I sin alminnelighet kan det nok være vanskelig å føre prov for noen 

av disse påstander, da vi faktisk ennå vet for lite sikkert om deres 

absolutte datering eler de forekommer i sitt "egentlige" miljø, på jorcl
bruksristningene. De enkle skålgropene synes i alle fall å ha vært kjent 

til langt ned i eldre jernalder. 
Når de som i vårt tilfelle opptrer samlet i tilknytning til ansikts

masken på en gravurne, er det trass i all tvil mest nærliggende å opp

fatte dem som symboler, selv on1 deres opprinnelige n1eningsinnhold 

kanskje kan være noe forskjøvet eller utvannet. 
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Fig. o. Broleggingen fra sør. 

~tter det som hittil er sagt, vil det trolig være klart at urnen ikke 
kan være noe hjemlig produkt i vanlig forstand, da den både står isolert 

og fremmed i vårt materiale og dessuten ned til de minste detaljer 

knytter seg til den fremtredende Vendsysselkeramikken i Nord-Jylland, 

selv 0111 en detaljert analyse viser mange kryssende impulser. Herfra 

må den derfor være kommet ved midten eller siste halvdel av eldre 

romertid. Hvorvidt det kan tales om en direkte ekspansjon fra dette 
område, skal vi ikke komme nærmere inn på i denne forbindelse, men 

det er vel ikke usannsynlig. Snarest skyldes det dog handel, for nettopp 

på denne tiden var Jylland og da særlig egnene rundt Limfjorden med 

sine mange givende forbindelser mot sør (markomannisk 01nråde) og 

øst (østgermansk-, schlesisk område) en tneget viktig kraftkilde for de 

sørlige deler av vårt land. På mer enn en måte har det satt sitt preg 

på kulturmønstret i Oslofjordens vestbygder. Det var først senere- i 

yngre romertid - at øydansk område med Sjelland som tyngdepunkt 

gled inn på Jyllands plass. Dette forhold er nok blitt påpekt, men ikke 

tilstrekkelig aksentuert, iallfall ikke for Østfolds vedkommende. Grav

ningene på Hunn har på en overbevisende måte understreket styrken 

i de jydske påvirkninger i eldre romertid. 



Fig. 7. Grav Il i forskjellige stadier. 

Med den antydete datering til midten eller senere del av eldre 
romertid, skulle det ikke være noe i veien for å oppfatte urnebegravelsen 
som samtidig med den primæxe gravlegning, men så finstemt er ikke vår 
kronologi at vi derfor kan utelukke muligheten for en senere, sekundær 
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Fig. 8. Urnen fra grav Il. 

nedlegning; men svært mange årene kan det i så fall neppe ha gått. 
Haugen har iallfa11 ingen konstaterbare preg av å være blitt åpnet. 

Med denne graven skulle undersøkelsen etter vanlig populær opp
fatning ha vært avsluttet, men det var et par detaljer som tvang fram 
videre iakttakelser. 

Vi har nevnt det brunsvarte kulturlaget som graven var skåret 
ned i. Det så ut til å være avsatt i et par tydelige skikt (fig. 11), 

men først og fremst måtte vi få klarlagt en annen detalj, et lag av 
småstein, pukk om en vil, mellom kulturlaget og selve haugrøysen. 

59 



Fig. 9. Oversiktsfoto med ildstedene, grav Il og brolegningens østre og søndre "vegg". 

På enkelte steder var småsteinen anbrakt som fyllingsverk mellom 

større stein, og liknet da mest av alt på en slags brolegning. Denne bro~ 

legningen (som vi fra nå av kaller den) ble like øst for graven avbrutt 

av en rett steinmur eller -vegg, og skilte seg tydelig ut fra den over

liggende røys. 

Arbeidet med å klarlegge brolegningen ble meget omfattende, men 

interessant da det ga helt uventete resultater. Den strakte seg over et 

område på ca. 10,80 x 7 m og var begrenset av en tnarkert, svakt konveks 

steinmur mot øst og sør, med avrundet hjørne (fig. 7). Mot nord var avslut

ningen usikker, mens det i vest var en del rester igjen etter opphavlig 

muravslutning. Ser en på plan og profiler vil en finne at brolegningen 

ligger forskutt i forhold til haugens sentrum, slik at vest- og nordvegg 

ligger til dels helt i dagen. En skjønner da straks årsaken til murfor

skyvningene, som uten tvil skyldes den tuer enn tusenårige destruktive 

virksomhet av is, tele og røtter (jfr. fig. 1 og pl. I). 
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Fig. 10. Ardfurer og ildsteder. 

Allerede på daværende stadium syntes det klart at graven ikke kunne 
ha noen direkte forbindelse med brolegningen, men tvert imot syntes an
brakt tilfeldig helt ute ved østveggen og slik at brolegningen var kommet 
i ulage ved dens plasering. Det var derfor ikke så underlig at vi satte stein
laget i samband med et husarrangement av et eller annet slag, selv om 
det ikke fantes spor etter stolpehuller. Bortsett fra et par mindre for
kullete partier var det heller ikke spor etter kulturlag. Derilnot hadde 
graven avslørt et ca. halvmetertykt kulturlag under brolegningen. Det ble 
derfor en viktig oppgave å fastslå karakteren og utstrekningen av dette, 

håp om at det kanskje kunne bidra til forståelse av selve brolegningen. 
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Fig. 11. Profil og plan av sjal<t li. 

Ved sjakter i forskjellige retninger kunne en slå fast at kulturlaget 
ikke bare var begrenset til gravhaugen, men fortsatte videre utover i 
alle retninger. Stolpehuller ble heller ikke funnet her, men flere avtrykk 
etter mindre peler, uten at disse kunne sies å ha noe med brolegningen 
å gjøre. 

Etter at vi var kommet ned til slutten av kulturlaget, ble det iakt
tatt en del svarte furer i den lyse sandbunnen. Det kunne neppe være 
annet enn pløyefurer- ardfurer. Denne antakelse ble styrket ved den 
videre opprensking, som viste liknende furer i kryssende retninger. 
Snart var de rette, snart buete, men stort sett fulgte de likevel noen 
få hovedretninger. Det var et stort øyeblikk, for her hadde vi følelsen 
av å tråkke utenom den slagne landevei. Det var den første forhistoriske 
åker som var blottlagt i Norge. 

Konservator A. Hagen har i sin avhandling om Gårdens historie 
redegjort for de kulturhistoriske konsekvenser og de utenlandske paral
leller til dette anlegg, så vi skal ikke ta dette opp til drøftelse her. Det 
skal bare kort nevnes at vårt videre arbeid med å bringe full klarhet 
i furenes forløp, stadig brakte nye ting for dagen. 

Under opprensingen av kulturlaget under brolegningen støtte vi like 
vest for graven på en ca. 3 m lang og 1 m bred steinmur, orientert i 
retningen NN O-SS V. Her var kulturlaget helt fjernet så steinmassen 
gikk direkte over i brolegningen. All vår interesse knyttet seg nå til 
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Av bunnlagene betegner enkelt skravering lysere, kryss-skravering mørkere åkerjord. 

denne nye detalj, som viste seg å være en grav skåret ned i kultur
laget som den første, men fylt med hodestore og større stein. 

Da brolegningen ikke var brutt opp ved anlegget av denne grav, 
men tvert imot gikk direkte over i fyllmassen, var det straks klart at 
denne grav (grav 2) måtte være eldre enn den først utgravde (grav 1), 
men hvor meget og hva ville den kunne overraske tned? 

Resultatet ble forsåvidt enda en gang skuffende. Alt som ble funnet 
var en del rester etter trekarkitt - trolig fra et større kar- og en meget 
godt bevart leirurne. Den var blankpolert og av liknende gods som den 
i grav 1, men bare utstyrt med en enkel strekdekor på skulderen og 
en fiskebeinsriflet fortykket overgang til vekket under halsen. Heller 
ikke her var det organiske rester som kunne gi håndfaste beviser for 
skjelettbegravelse. Likevel tviler jeg ikke på at det nettopp har vært 
en såkalt jordfestegrav, som danskene sier, for urnen var tom og jorden 
jevnt over meget svart, svartere enn det omgivende kulturlag. Den er 
dessuten av en slik konsistens at den vanskelig levner organiske saker 
en sjanse, enten det nå er tre eller bein. 

Det kan innvendes at man ikke nødvendigvis bør forutsette en reel] 
begravelse overhodet, men gi det en symbolsk tydning. Dette spørsmål 
skal vi dog ikke ta opp her. Graven er ia1lfall av fundamental betyd
ning for vår forståelse av vesentlige sider ved det funnkompleks vi har 
trukket fram. Vi skal derfor se litt nærmere på den. 
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Av oldsakene er det bare urnen (fig. 8) som interesserer. Som den 
første peker også denne mot Danmark, men dens egentlige proveniens lar 

seg ikke så klart påvise. Den peker snarest mot det sjellandske keramikk

område, men formen er vanlig innen det meste av Jylland. En bør der
for ikke utelukke muligheten for at også denne er jydsk. Av ganske 

spesiell interesse for oss er dens nære slektskap med en krukke fra 
Jåberg, Sandar, Vestfold, som etter danske forbilder er datert til l. årh. 
e. Kr. Bortsett fra de ytre likheter i form og dekor er den etter 

alt å dømme funnet under forhold som i alt vesentlig tilsvarer våre 
egne. Den nedskårne graven var fylt med stein og på overflaten dekket 
av en større brolegning av stort sett samme karakter som i haug 38. 

Det er foran pekt på at fyllen i grav 2 og brosteinslaget gikk direkte 

og harmonisk over i hverandre. De har den samme NNO-SSV-orien
tm·ing. Dessuten er graven anlagt i brolegningens midte. Det kan der

for ikke herske tvil om at disse to elementer hører sammen og da slik 
at brolegningslaget har vært det synlige gravmæle over graven. On1 det 
over dette igjen har vært reist noe hus - dødehus - slik en under
tiden møter det på sørgermansk område, har vi dessverre altfor få midler 

til å avgjøre. 
Jåberggraven og dens brolegning ble opprinnelig sett på som atskilte 

elementer, den siste som en horg og følgelig yngre enn graven, men 

professor Bjørn Hougen mener det er "all grunn til å betrakte bro
leggingen som et gravminne som, efter fundet må dateres til første 

årh. e. Kr." (Grav og gravplass, s. 38). 

Etter at vårt funn er kommet til, kan det ikke lenger være tvil om 
at Haugens oppfatning er riktig. Anleggene er identiske, samtidige og 

må trolig derfor ha de samme kulturelle forutsetninger. 
Meget i disse anleggene synes å peke mot sørøst, især til Bornholm, 

hvor en finner rene serier med brolagte gravmæler i de forskjelligste 

former. 
Det er også av overordentlig stor betydning at vi finner så mange 

felles kontaktsoner for Østfold og Vestfold nettopp i eldre rmnertid. 
Jåberggraven står med sitt gravgods langt fra isolert i det vestfoldske 
materiale, men er en utmerket representant for en bestemt funngruppe 
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som i mangt og meget gir selve nøkkelen til vår forståelse av busetningsø 
problemene østafjells i eldre og hele yngre romertid. (Disse problemer 
er av undertegnede tatt opp til mer detaljert studium i en ennå upubli
sert avhandling: Jernalderens busetningshistorie på Toten.) 

Vender vi så tilbake til vårt eget funn, bør det først understrekes 
at selve gravhaugen ikke kan ha noe å gjøre med det helt selvstendige 
anlegg omkring grav 2. Den tilhører den yngste graven (grav 1) son1 
dens synlige gravmæle. At den også mer eller mindre dekker det første 
anlegg, er av helt underordnet betydning. 

Med alt dette kunne en vente at muJighetene var uttømt for denne 
gang; men haugen hadde enda noen små overraskelser i bakhånd. 

Ved arbeidet med kulturlaget under brolegningen og den nærmeste 
del sønnenfor ble det funnet 2 steinsatte ildsteder med en inn byrd es 
avstand= 1,70 m (se fig. 1 og 11). Noen tilhørende tuft eller liknende lot 

seg ikke konstatere og dateringsmulighetene var heller fattige, for det ble 
bare funnet noen få flintavslag, samt et par små krukkebrott av grovt 
svartbrent gods. Likevel skulle de få meget stor betydning for vår 
vurdering av åkerjordens dybde og de kronologiske problemer pløye
furene reiste. Disse siste er jo i seg selv udaterbare, men et sammen
treff av heldige omstendigheter kunne bringe oss mer eller mindre inn 
på dem. Vi hadde allerede fått en terminus ante quen1 for den1 ved 
begge gravene, som tydelig nok må være yngre enn åkeren. Det samme 
er tilfelle med ildstedene, for pløyefurene fortsetter uavbrutt under dem 

i alle retninger (se fig. 9). Akeren må derfor være forlatt eller nedlagt 
på det tidspunkt ildstedene ble anlagt på stedet. Det fremgår videre at 
det må være gått et lengre tidsrom fra anlegget av ildstedene til anlegget 
av graven med brolegningen, et tidsrom som etter alt å dømme svarer 
til en vokster i jordlagene på ca. 34-36 cm (se fig. 10). Jeg betenker 
meg derfor ikke på å trekke pløyefurene og åkeren tilbake til en tid 

som iallfall ligger forut for jernalderens begynnelse. Under keltertidens 
klimatiske forhold kan en muligens ha med en relativ rask vokster i 

jordlagene her, men disse århundrene alene kan umulig ha gitt hele 
den vokster det her må være tale om. 
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Til vårt store og uventete hell ga gravningen enda et holdepunkt 
til innsirlding av pløyefurenes kronologi. 

For med større visshet å kunne fastslå detaljene i åkeren, ble det 
tatt en sjakt til ca. 7 m vest for gravhaugen (se pl. I og fig.11). Denne viste 

at furene fortsatte helt ut, om enn med en noe annen karakter. Bare 

over et 4-5 m bredt belte like inntil haugen var det ingen furer å se, 

for her dannet sandbunnen en forsenkning fylt med svart, nærmest 

fettholdig jord og mindre stein, mens sjaktbunnen ellers var steinfri. 

Ned i denne forsenkning nådde ikke furene, 1nen de hadde satt avtrykk 
i dens øvre lag. 

Vi står da m. a. o. i den eksepsjonelt heldige stilling at pløyefurene 

etter alt å dømme er avsatt mellom et øvre daterbart lag representert 

ved gravene, og et nedre foreløpig udaterbart lag. Karakteren av dette 

var det ikke mulig å få tak på da arbeidet måtte avbrytes, men fornyete 

undersøkelser vil trolig bringe den ønskede klarhet så vel i dette som i 

andre ennå dunkle detaljer. Det skulle undre meg meget on1 vi ikke 
da både når fram til en tidfesting og en rimelig tolkning. 

Den må under enhver omstendighet oppfattes som det eldste element 

i vår undersøkelse, men hvor gammel er det ugjørlig å si før den blir 

avflekket i sin helhet. Det er likevel fristende å se den i sammenheng 

med et materiale som skjærer helt ut av gravhaugens øvrige- riktig
nok sammensatte - miljø. Fra de innledende stadier med avflekking av 

det øvre sandblandete jordlag og helt til bunns ble det funnet rester 

etter brent leir- "leirldining" -og fragmenter av svart, grov keramikk, 
samt en hel del flintavslag. Det samme var tilfelle i flere av de haugene 

det er redegjort for i Viking 1951. Dette innslag ble jevnt over tolket 

som spor etter en tidligere busetning på stedet eller i nærheten, men 

husene og noe av den virksomhet som knytter seg til dem, hadde en 

ikke fått nærmere tak på. 

Hvorom allting er så tiltok funnfrekvensen ned mot sandbunnen. 

Her ble det også funnet en del forarbeide te saker: flekker, flint bor og 
helt nede i en pløyefure endog en liten hjerteformet flintpil og spissen 

av en ildskjørnet flintdolk (fig. 12). Dette materiale fører oss derfor tilbake 

til kulturformer som hører hjemme i dolktiden, det siste steinalderstrinn 

66 



(1800-1500 f.Kr.). Alt 

sammen er imidlertid 

løsfunn, sannsynligvis 

ført avsted med arden 

bort og ned gjennom 

åkeren fra arbeidsplas

sen eller bustaden. Det 

er derfor nærliggende å 

oppfatte den jord- og 

steinfylte forsenkning 

som del av et hus og 

at dette formodentlig 

skriver seg fra en tid som 

svarer til flintforrådet. 

b 

Fig. 12 Flintsaker fra ardfurene. a) dobbeltbor. 
b) hjerteformet pil. c) dolkespiss. 

Man skulle derved få en terminus post quem for furene og så

ledes en fullstendig - om enn rommelig - kronologisk innsirkling 

av åkeren. 
I forbindelse med vår omtale av ildstedene er det antydet at man 

i det minste må tilbake til bronsealder. Ved et nærmere studium av 

de fore1iggende profiler vil en uten tvil komme den absolutte datering 

nærmere, men det vil føre ut over rammen av denne relativt populære 

fremstilling og har dessuten liten betydning, da de avsluttende gravninger 

i 1953 brakte nye pløyefurer for dagen i en av nabohaugene under for

hold som gir en datering til siste steinaldersperiode eller den begynnende 

bronsealder. 
Da det ikke kan være den minste tvil om at vi stort sett har med 

samme åker og kulturkompleks å gjøre i disse to tilfelle, bør vi iallfall 

inntil videre kunne overføre den nevnte datering på de tilsvarende for
hold i haug 38. Det lar seg også utmerket forene med de refleksjoner 

vi alt har antydet. 

Vi har nå fulgt arbeidet gjennom de forskjelligste faser til den for

håpentlig temporære avslutning sommeren 1952. Det kan derfor være 

på sin plass å sammenfatte de viktigste resultater ved et kort resy1ne 

av forholdene i deres kronologiske orden. 
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Først kommer da den stein- og jordfylte forsenkning like vest for 
gravhaugen. Dens egentlige karakter er ennå ikke klar, men sammen 
med tilfanget av flint og leirklining er den utvilsomt det eldste kultur
historiske element på stedet. Yngre, men eventuelt samtidig er åkeren 
med pløyefurene. De finnes over hele området som svarte, smale furer 
i sandbunnen. Akerjordens dybde lar seg bestemme med en nøyaktigæ 

het av et par centimeter ved hjelp av de to ildstedene og et detaljert 
profilsystem. Hvorvidt ildstedene er spor etter en temporær eller s1asjo
nær busetning eller om de rett og slett tyder på rituell bålbrenning i 

forbindelse med arbeidet på åkeren, har hittil ikke vært mulig å avgjøre. 
Så går det et rikelig spann av tid før stedet på nytt kommer inn i 

bildet ved de to begravelser fra midtre og senere del av eldre romertid. 
Med sitt eiendommelige gravmæle gir den eldste av disse, grav 2, ut
trykk for spesielt fremmedartede forestillinger om den døde. Den yngste, 

grav 1, som muligens er en dobbeltbegravelse, er bygd på vanlig måte 
med en jorddekket røys over. 

Disse uvanlige og rikt nyanserte bilder stammer fra en eneste haug 
på det kjente Hunnfeltet. Sammen med de øvrige undersøkelser har 
den i første rekke bidratt til å klargjøre viktige problemer i romertidens 
lokale, kultur bl. a. ved å understreke kontakten med Jylland på et tidlig 
trinn; men fremfor alt har oppdagelsen av den første forhistoriske åker 
på norsk grunn ført oss fram til et mer avklaret syn på det eldste jord
bruk og gårdens historie. 

På en mer overbevisende og positiv måte kunne vel ikke konservator 
Hagens forhåpninger bli besvart. 



Asbjørn E. Herteig 

OM NG KAUPA GEN PA VEØY 
I OMSDAL 
EN FORELØPIG MELDING OM TOPOGRAFISK-ARKEOLOGISKE 
UNDERSØKELSER 1953. RESULTATER OG PROBLEMSTILLINGER 

Etter initiativ og for regning av Romsdalsmuseet ved dets driftige 

grunnlegger og bestyrer, fabrikkeier P. So1emdal, Molde, ble det 

sommeren 1953 foretatt en del undersøkelser på Veøy i håp om å finne 

spor etter den gamle kaupangen som tradisjonen forteller om. 

I våre dager er dette distriktet kanskje først og fremst kjent for sin 

driftige befolkning på sjø og land og sin vakre, kontrastrike natur. Det 

er voldsomme brytninger i ervervs- og naturforhold fra de indre dal

bygdene ved grensen mot Oppland og ut til det åpne, øysprengte havet. 

Derfor er også navn som Ona, Bud og Hustad minst like godt kjent 

som de to vakre bygdesentra Molde og Andalsnes. Men denne land

tungen tnellom Nord- og Sunnmøre er også kjent for sin egenartete ut

vikling på mange områder, fra forhistorisk tid og langt inn i vår egen. 

Vi befinner oss på sett og vis i et grensemnråde eller - om en heller 

vil- et overgangslandskap mellom Trøndelag og Nord-Vestlandet. 

For geologen og botanikeren er det ett av de fineste reliktområder 

i Norge. 

Arkeologen fester seg ved navn som Bogge, Bjørset, Draget og 

Gjermundsnes. De er blitt klassiske i vår steinaldersforsking, kjent for 

sine helleristninger og steinaldersfunn, for ikke å snakke om alle de 

lokaliteter som er representert ved senere funn i våre oldsaksamlinger. 

Ned mot historisk tid blir bildet rikere og mer variert, landskapets 

særstilling kommer sterkere fram. Det viser seg bl. a. i de politiske og 

administrative forhold som i tiden før leidangen etter alt å dømme var 
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annerledes her enn i nabobygdene mot sør og nord. Romsdalen fortsetter 
imidlertid som et eget administrativt område gjennom hele middelalderen, 
mens andre gamle enheter ble oppstykket. 

Inntil vikingtidens slutt sto også Romsdal utenfor de to store lov

områdene nordvestpå, men kom da sammen med Nordmøre under Frosta

tinget, mens Sunnmøre ble lagt under Gulatinget. 

Den såkalte "romsdalske øre" er en lokallandskyldenhet fra middel

alderen ukjent i andre deler av landet. Samme stilling hadde mål

og vektsystemet og visse prisberegninger som ikke er påvist utenfor 
Romsdal. 
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Språklig sett er skillet ikke mindre skarpt, da romsdølen nærmest 

er "ostlending" på Mørekysten. 
I vår egen tid har landskapet mistet noe av sin særstilling ved fylkes

sammenslutningen med Nord- og Sunnmøre, men som en gjenganger 
fra lengst forgangne tider, går fortsatt bispedømmegrensen tvers gjennom 
den nåværende administrative enhet. 

Inne i selve hjertet av dette særpregete, mangfoldige Romsdal, noe 
nærmere Molde enn Andalsnes, ligger Veøy som en frodig, flytende hage 
omgitt av et mektig betagende alpelandskap i sør og aust. Bortsett fra 
de nåværende eiere, familien Coucheron-Aamot, er den folketom det 
meste av året, men hver sommer ved pinsetider stevner ennå båtene 
til fra hele distriktet og almuen møter til stevne med den ærverdige 

gamle kirken som midtpunkt. Den er fortsatt distriktets sentralhelligdom 
slik den var det fra midten av 1100-årene og ut gjennom øyas blomstrings
periode i middelalderen- og slik øya trolig selv var det før kirkens tid. 

Så vidt vites trer V eøy for første gang fram i historiens lys ved 
Snorres beretning om hendingene ved Sekken og Veøy i 1162, da den 
unge kong Håkon Herdebred falt i slaget mot Erling Skakke. 

Det heter seg at Håkon Herdebred på sin ferd søretter langs kysten 
tok opphold noen netter i kaupangen på Veøy. Da han kort etter ble 
overrasket av Erlings folk ute i øygarden, satte han hurtigst tilbake 

til Veøy, hvor han ventet seg "mikils li5s af byjar-mQnnum" (Magnus 

Erlingssons Saga, Kap. 5-6, Finnur J6nssons utg.). 
Det er ikke den minste grunn til å tvile på riktigheten i omtalen 

av kaupangen, det som for oss er selve kjernen i denne opplysning, 

for et par retterbøter og middelalderlige diplomer støtter opp under 

dette utsagn. 
I denne forbindelse kan nevnes at baglerhøvdingene Fillippus og Tord 

Dokka la til i Sørvågen 1206, brente opp et av birkebeinernes skip i 

Nordvågen og røvet en del av lasten. 
I 1240 ble hertug Skules sysselmann Finn Knatt drept på Veøy av 

kong Håkons utsendinger. 

Disse opplysninger sier imidlertid ikke noe konkret om selve kaup
angen, dens opprinnelse, størrelse eller betydning, men av retterbøtene 
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fra senere del av 14. årh. får vi vite at den trolig må være i forfall, for 
det pålegges bøndene i Romsdal å handle på Veøy (retterbøtene utstedt 

av Håkon Magnusson 1372 og Olav Håkonsson 1384). 
I tillegg til dette omtaler diplomene en Peterskirkc og en Korskirke, 

samt 4 bygårder fra det 14. og l fra det 15. årh. Fra 14. og 15. årh. 
nevnes dessuten en gård som tilhører kongen. 

Dette er i grove trekk hva de skrevne kilder forteller om Veøy, og 
det er i alt vesentlig dette som er lagt til grunn for de mange og til dels 
sterkt avvikende oppfatninger som er kommet offentlig til uttrykk. Særlig 

har den lokale tradisjon spunnet et rikt nettverk av hypoteser og mer 
eller mindre velfunderte konklusjoner som arkeologen må brøyte seg 
vei gjennom for uhildet å kunne vurdere det arkeologiske tilfang. 

1\1ed denne bakgrunn av tradisjon, tro og litt viten kommer man 
til Veøy som ligger ca. 1,2 km fra fastlandet og veinettet, men det er 
lett atkomst fra hele distriktet langs det rikt forgreinete fjordsystem 

som omgir på alle kanter. Dette har nok ikke vært av minst betydning 
i forhistorisk tid, da grunnlaget for Veøys sentrale stilling etter alt å 
dømme ble lagt. 

Man har med mer og mindre hell søkt å legge forskjellige tydninger 
i navnet. Det skal imidlertid ikke tas opp til noen utførlig drøfting 
her, men det bør understrekes at flertallsformen Veeøyjar som en under
tiden støter på, neppe kan la seg begrunne i de topografiske for

hold slik enkelte har hevdP;t, for det lave eidet som på det nærmeste 

deler Veøy i to ulike store deler, har uten tvil inntatt den omtrentlig 
samme posisjon i forhold til havnivået de siste 3-4000 år. Skal 
man utdype flertallsformen videre, tnå man søke andre veier. Det 
ligger da nærmere å tro at Veøyene opprinnelig har innbefattet Hang

holmen, men vi blir iallfall foreløpig stående ved den vanlige tolkning 
av navnet Veøy, som den hellige øya, noe miljøet selv gir de beste 
holdepunkter for. 

Hele den store SØ-delen med en lengde av ca. 2 km og en bredde 
på 7-800 m er ulendt med til dels tungvint atkomst, men helt oppe 

på høyden (60-70 m o. h.) er det et flatere platå fra midten og sørover 
n1ed flere dekar tidligere dyrket mark Det er en 2-3 atskilte partier 
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VEØY 

Fig. 2. Lokaliteter og fortidsminner. 

som nå er beplantet med tett granskog. Vanligvis går de under navn 
av Kirkeg·ården. 

Jeg kjenner ikke navnets opprinnelse, men her finnes en del gras

vokste steinrøyser, samtlige utrotet og asymmetriske, noen store opp· 
reiste steiner, hvorav ett sted muligens en ringdannelse av 5 steinblokker, 

og tallrikest en del flate, runde groper med lav jordvoll rundt. Disse 
siste er vanligvis oppfattet som graver med sammensunket innhold. 

Dette er imidlertid meget tvilsomt, da gropene bærer preg av å være 
trekullmiler- ikke graver, noe vi skal komme tilbake til nedenfor. 

Det ser derimot ut til at noen av røysene kan være gravminner, 

men de aller fleste av dem må trolig oppfattes som rydningsrøyser etter 

den relativt omfattende dyrking som må ha funnet sted. Selve åkeren 

begrenses langs østskråningen av en meget kraftig reinsvoll som med 

et par avbrekk løper over en samlet lengde av 3-400 m. 

Sett mot denne bakgrunn må en visstnok gi avkall på kirkegårdsa 
teorien i betydningen gravsted, og i stedet gi den det mer antakelige 
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Fig. 3. Sørvågen med prestegården og kirken i bakgrunnen. 

innhold: gårdsbruk, en kirkens gård her oppe på høyden. \Ti vet imidler
tid ennå for lite om disse ting til å trekke noen slutninger, men frem
tidige undersøkelser- både historiske og arkeologiske- kan bidra til 

å kaste lys over problemet. 
I Sandvika, ved sørspissen av øya, ligger noen store, relativt pene 

gravrøyser som muligens kan ha forbindelse tned dyrkingsfeltene på 

platået ovenfor. 
Den berglendte sørøstlige delen faller til dels steilt ned mot det lave 

eidet mellom Nordvågen og Bondevika. Her har det vært s.A.ndet 
og sumpig helt ned til den nyere tids drenering tok til på 1600-tallet. 
Man kan derfor se bort fra noen egentlig busetning på dette platået. 
Det har da heller ikke gitt noen tegn som tyder på en slik busetning. 

Nord for eidet blir grunnen tørrere og lendet mer kupert, på enkelte 
steder nokså berglendt, men jevnt over lavt og vel skikket for bebyggelse. 

Sørvågen skyter seg inn her n1ed relativt bra havn, selv om deu 
ikke fullt ut kan måle seg med Nordvågen, som nok er den tryggeste 
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Fig. 4. Sørvågen mot SV med øya Sekken til høyre. 

og stabileste. Bondevika er også utmerket når været er laglig. Man 
har derfor hatt minst en brukbar havn hvordan været enn var. Dette 
forhold har nok vært av vesentlig betydning for valget av Veøy som 
det politisk-religiøse og økonomiske sentrum. 

Den populære oppfatning i bygda synes å tillegge Nordvågen størst 
betydning, men bygger visstnok utelukkende på de lokale vind- og vær
forhold, uten å ha klart for seg hvilke differensierte oppgaver en havn 
selv under lite utviklete forhold må fylle. Den bør for det første gi gode 

fortøyningsmuligheter under de fleste værtilhøve; men det er minst like 
viktig med egnete opphalingsplasser, støer, og for Veøys vedkommende 
også en viss adgang til lettvint lasting og lossing. Det er ikke alltid 
at en naturlig havn forener disse krav, men i vårt tilfelle synes de på 
en utmerket måte å supplere hverandre. 

Personlig tror jeg Sørvågen må ha passet best til høymiddelalderens 
eller kaupangtidens mer avanserte forhold med disse krav nettopp til 

laste- og lossemulighetene. Mens Nordvågen for det meste er langgrunt 
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med enkelte sterkt skrånende bergflater, især på nordsiden, kan sogar 

vår egen tids lokalbåter legge direkte til de hylleformete bergvegger langs 

hele det nord- og nordvestre parti og i Sørvågen. Denne del er riktignok 

mer sårbar overfor sjø og vind, men den fremherskende vindretning 

holder så meget NV at det nesten alltid er et smult belte innenfor langs 

Katneset, som stikker ut på nordsiden av Sørvågen. Navnet på denne 

lokalitet betyr likefrem båtneset (av gl.n. Kati =skip, båt. Jfr. mid.

latin catu-s, nederl. Kat og ny eng. eat, samt Caithness i Skottland, 

Katavåg i Borgundkaupangen på Møre o. fl. a.) og styrker således vår 

oppfatning av vestsidens store betydning i trafikken på Veøy. 

Det er også på denne nordvestsiden vi finner de beste og rikeste 

spor etter tidligere busetning. 

Ved siden av kystbygdenes spesielle krav på egnete havneforhold 

har tilgangen på vann overalt og til alle tider spilt en viktig rolle for 

valg av buplass. Særlig må dette ha gjort seg gjeldende på Veøy som 

er uten naturlige bassenger og brukbare bekkefar. Når vi derfor langs 

hele det nyss omtalte nordvestre område finner flere brønner intakte, 

andre gjenfylte, kan busetningen ikke være langt unna. 

Det har ikke vært høve til å foreta noen skikkelig registrering og 

oppmåling, men det er likevel konstatert flere tufter etter hverandre 

utover hele den NV del. Det samme er tilfelle med området fra kirken 

og vestover på søndre side av Sørvågen. Utenfor dette område er det 

ikke lykkes å påvise spor etter hustufter. 

Det er imidlertid grunn til å tro at disse tuftene ikke er av særlig 

gammel dato, men at de stammer fra den seinmiddelalderske busetning 

diplomene beretter om. En av disse gårdene var den såkalte Blyfot
gården) og vi er i den heldige stilling at tradisjonen har bevart og sted

festet et navn som ligger meget nær opp til dette. Futgarden kalles 

tuftområdet lengst mot NØ og her har vi rimeligvis restene etter den 

gan1le Blyfotgården, som er nevnt i et diplom fra 1358. 

Fogd eller fut har det så vidt vites aldri vært på Ve øy. 

Mellom Futgarden og Katneset har vi M ortensteinen, som visst

nok på liknende grunnlag må settes i forbindelse med M arteins- eller 

Mortensgården fra 14. årh. 
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Fig. 5. Nordvågen. 

Ut fra alminnelige arkeologiske vurderinger, men særlig støttet av 
disse antakelser, må en visstnok sette resten av tuftene i samband med 
den øvrige seinmiddelalderske busetning. Diplmnene nevner bl. a. 
Bjarnargardr, Testagardr og Skråpsgardr. 

De eneste synlige fortidsminner som kan peke noe lengre bak i tid, 
er 2 nausttufter (leidangs- eller skipreidestøer) i Bondevika. Den største 
er over 20 m lang, med en innvendig målt vollhøyde på ca. 3 m. 

Gravminner fra denne delen av øya er det ikke mulig å påvise. De 

mange "bautasteiner" som angivelig finnes her og som bygdefolket 
gjennomgående er meget opptatt av, er det vanskelig å ta stilling til, 
for de fleste er blitt reist i nyere tid, og man har meg bekjent ingen 
vederheftig beretning om de noen gang har stått slik de står nå. 

Det er altså praktisk talt ingenting eller i beste fall svært lite som 
vitner om en hedensk eller endog tidlig middelalders busetning, for 

gravrøysene ute på nesene behøver nødvendigvis ikke å ha tilknytning 
til en stedegen befolkning. 

Den gamle fylkeskirken taler derimot sitt tydelige språk. Så vidt vites 

er det enighet blant presumptivt sakkyndige om at den tilhører 1100-tallet, 
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Fig. 6. Veøy fylkesldrke. 

sannsynligvis den senere del. 

2 store rektangulære murvol

ler må trolig settes i samband 

med øyas tradisjon som hellig

sted (murvollene er oppmålt 

og skissert i G. Schøning: 

Reise Gjennem En Deel Af 

Norge 1, s. 128 og i Aarsb. 

fra For. til N. F. m. n1.'s Be

vm·ing 1878, s. 135). 
Disse vollene er vanligvis 

oppfattet som "kirkegårds
murer", iallfall den ene, hvor 

det i sin tid ble funnet en 

skjelettbegravelse. Inne i 

denne vollen skal det ifølge 

Schøning være en rektangu

lær steinmur. Denne lot seg 

dog ikke konstatere ved D. 
E. Bendixens besøk på stedet 

i 1870-årene. Våre tilfeldige 

prøvestikk har ikke desto 
mindre på vist sentrale stein

legninger med murrester i begge "kirkegårdene", men uten nøyaktige 
utgravninger er det vanskelig å ta standpunkt til karakteren av disse. 

Med kirken så og med sagaens opplysninger om en kaupang. Begge 

vitner om stedets betydning og sentrale stilling i tidlig middelalder, 

om liv og virksomhet vi ellers ikke kan finne de minste spor etter 
på overflaten. 

Hvor kan den så ha ligget? 

Av det som hittil er sagt må det være klart at sagaens kaupang 

alt vesentlig må befinne seg innenfor området til den seinmiddel

alderske busetning,- og den synes i grove trekk å være klar. Opp

gaven måtte derfor bli å ta søkegrøfter innen dette område i håp om 



å komme på sporet etter eventuelle bygningsrester eller andre uttrykk 

for menneskelig livsutfoldelse. Et tilfeldig valgt prøvestikk - ute på 

odden mellom Sørvågen og Bondevika- ga så lovende resultater at 

undersøkelsen ble konsentrert her. 

Uten å gå for meget i detaljer m. h. t. arbeidets gang, kan nevnes 

at det i alt ble tatt 3 søkegrøfter eller sjakter med bredde = 80 cm og 

en samlet lengde på ca. 130 m [jfr. fig. 2]. 
Samtlige ga positivt resultat. 2 av dem løp sogar gjennom 3 hus

tufter som har vært gjemt og glemt under flat mark. 

2 av disse husene ble utgravd og de ga begge et rikholdig tnateriale 

som samlet løper opp i langt over 400 funn-nummer. 

Hus l har en tilnærmet kvadratisk grunnflate (4,8 x 4,3 m). Veggene 

har hvilt på en lav dobbel steinsyll med isolerende jordmasse imellom. 

Mot nord- mot vågen- er det derimot ingen spor etter slik syll. Golvet 

har vært av rein, stampet leire med en gjennomsnittlig tykkelse på 

ca. 20 cm. Enkelte steder er den oppblandet med lag av jernrust og 

trekull, og spredt over det hele en rekke forrustete og deformerte 

jernsaker. 

Det er ingen sikre spor etter ildsted, bortsett fra en mindre grop 

i midten med trekullblandet innhold og en steinsatt, delvis leirfylt 

grop inntil sørveggen i SV hjørne (jfr. fig. 7). 
Inntil vestveggen, men i underkant av leirgolvet, var dessuten 

en grop med sterkt forrustet j ernmasse. Denne synes merkelig nok 

å tilhøre huset før golvleggingen, ikke et primært anlegg på stedet før 

huset ble bygd. 

Like utenfor søndre gavl løper en smal stikkrenne med steinsatte 

vegger. I en avstand av ca. 1,5 m følger den sørgavlen i en konveks 

bue og rekker til vel l tn utenfor hvert hjørne. Mot vest synes den 

å ende blindt, men i øst bøyer den nordover og fortsetter tilsynelatende 

et stykke langs veggen. Videre gravning vil i tilfelle avgjøre hvor langt. 

At denne stikkgrøften er lagt nettopp på dette sted, skyldes terrenget 

som skråner svakt ned mot huset fra sør. Den har således i vesentlig 

grad bidratt til å holde httsgrunnen tørr hva grunnvannet angår. Ellers 

støter en overalt innenfor det utgravde område på et n1er eller mindre 
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regelmessig dekke av gjennomgående mindre stein, trolig anbrakt som 
en slags brolegning. 

Hus 2 ligger 5 1n rett sør for hus 1, orientert i samme N-S retning, 

men er rektangulært, 1ned sider på 4,5 x 1m innvendig målt. 
Den skrånende undergrunnen har medført at muren er høyest mot 

nord, hvor den sannsynligvis har målt noe over halvn1eteren. Nå er 

den sammenrauset. Sørveggen derimot består bare av en enkelt stein
rekke. Når denne, og søndre del av østveggen er så relativt godt 

bevart, skyldes det fjellgrunnen som stikker opp like østenfor. Den har 
satt en stopper for plogen og dens virksomhet akkurat her. 

Ellers er gravningen fattig på opplysning om tekniske detaljer. Heller 

ikke her var det tydelige ildsteder, bare en større grop i midten med 
trekullblandet innhold og en tilsvarende dypere midt for sørgavlen. 
Begge hadde en viss begrensning av opplagte stein uten at det med 
sikkerhet kan oppfattes som innramning. Det er også vanskelig å få tak 
på noe sammenhengende golvarrangement. Derimot finnes rektangulære 

felter med hardstampet leire i hjørnene mot SV og NV. Da utbredelsen 
av disse leirfeltene faller sammen med lave steinrygger, kan dette tyde 
på en viss inndeling av rommet. Det er imidlertid ennå for tidlig å 
komme nærmere inn på hvordan husene har vært bygd, men etter 
fundamentene å dømme må de ha vært av tømmer. Med sin 3-veggers 
syllmur står hus l i en særstilling. Det ser m. a. o. ut til at nordveggen 
har manglet, eller så har den i det minste hatt en annen konstruksjon 
enn de øvrige. En forsenkning nordligst i østre langvegg med funn av 
bl. a. sylinderlås kunne tyde på en døråpning her. I så fall må nordsiden 

ha vært kledd. Det er dog ikke helt ualminnelig å finne middelalders
hus med en åpen vegg, så en kan trass i alt ikke se bort fra den 
mulighet. 

I forbindelse med denne diskusjon berører en selve bruken av 

husene, om de har vært til folk eller fe, om bolig eller verksted eller 
endog begge deler. 

Funnmassen er stort sett den samme over hele området. Særlig 

merket en seg brott av ldeberkar, vev lodder, fiskesøkker og ubearbeidete 
kleberemner, en rekke bruddstykker av takker eller steikerister av skifer, 
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en del også av kleber, et par sylinderformete låser, forskjellige redskapftr 

av jern, samt en hel del bryner og brynefragmenter. 

Det gir et nokså blandet inntrykk, men et visst innslag av kokekar 

og· steikerister med slitespor, samt noen spesielt kvinnelige attributter 

som f. eks. vevlodder og handteinshjul, tyder på at husene kan ha vært 
oppholdsrom eller kanskje heller kombinert verksted og oppholdsrom. 

Det lille kvadratiske huset med sine mange redskapsfunn og smeltem 

gropen under golvet bærer sterkest preg av å være verksted, iallfall 

opprinnelig. Over golvet har funntilfanget en mer blandet karakter som 

muligens kan antyde en overgang til bolig; men inntrykket av verksted 

er fortsatt det mest iøynefallende. 
Når karakteren av verksted så sterkt er fremhevet, skyldes det ute

lukkende sammensetningen av funnmassen, som overveiende består av 

smie- og smedredskaper. Det er således ikke mindre enn 214 bryner 

og brynefragmenter av skifer, en del heiner, fragmentariske og hele 

slipesteiner, dorer, kniver, meisler o. l. Opp under dette materiale støtter 

funn av en mengde jernslagg, rene ansamlinger av trekull ferdig til bruk 

ved jernsmeltingen, foringer til blestergroper og, som allerede nevnt, en 

liten smeltegrop med foredlet innhold i hus l. 

Denne funnmasse er så konsentrert og entydig at det ikke kan være 

tvil om den riktige tolkning. 

Det har vært drevet en utstrakt smedvirksomhet, og det foreligger 
en mengde gjenstander og fragmenter av jern, men det er alt sammen 

så deformert av rust, dels også av varme, at en foreløpig ikke kan 

komn1e dette materiale nærmere inn på livet. Vi må nøye oss med 

rammen om selve virksomheten. 

De mange fragmenter av ldeberkar, vevlodder og fiskesøkker viser 
utstrakt bruk av kleber, en bergart som praktisk talt ikke finnes i Roms

dal. En rekke ubearbeidete emner viser at materialet i stor utstrekning 

ble forarbeidet på stedet. (Fig. 9.) 
Det store brynemateriale lar seg bare inndele i et par hoved

grupper, hvorav den alt overveiende del tilhører en og samme type. 

Det er meget smale, slanke, nærmest knokkelformete bryner med 

små og til dels skjevslitte slipespor på sidene, og langs endeflatene 
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Fig. 8. Kvinnesaker: henge bryne, 
håndteinshjul og glattestein. 

Fig. 9. Emne og gjenstander av kleber. 

tettstilte furer etter en trinn gjenstand, en syl, nål, fiskekrok eller 

liknende. 
Etter alt å dømme skulle dette ensformige brynemateriale tyde på 

en høyt spesialisert virksomhet, formodentlig av småfabrikata, noe som 

både ville være naturlig og praktisk ut fra de spesielle lokale produk

sjonsforhold. 

Råstoffene for den etter måten meget livlige smedvirksomhet vi her 
har å gjøre med, må for en vesentlig del ha vært stein og jern, og 

begge deler tnåtte erverves utenfra. Hva var da mer naturlig enn at 
produksjonen ble basert på råstoffsparende produkter. I så fall har vi 

et ganske godt eksempel på ervervsmessig tilpassing - en forløper for 

det moderne sveitsiske system? Fremtidige undersøkelser vil trolig 
bringe større klarhet i disse spørsmål. 

Slaggforinger til blesteren vitner om at malmen- myrmalmen

som kom til øya, ble foredlet eller redusert på stedet. En kan spørre 

seg om også trekullet som trengtes til denne prosess, ble innført eller 

utvunnet av skogen på øya. 

Det er nokså nærliggende å anta det siste, men en kan ikke uten 
videre gå ut fra at den som drev denne virksomhet hadde rådvelde over 

eller adgang til skogen; men hvordan dette forhold enn bør sees, så 

viser det seg at de gropene som vi tidligere har nevnt oppe på høyden 
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- og som folkemeningen vanligvis oppfatter som graver - etter alt å 

dømme er trekullmiler. 

Vi må da se disse milene hvor skogen ble redusert til trekull på 

stedet, som et første ledd i den virksomhet man har drevet nede ved 

Sørvågen på Veøy. 

Denne i og for seg interessante oppklaring fører direkte inn i en rekke 

nye problemer. Hvem har stått bak denne virksomhet? Har det vært 

en slags arbeidsfordeling, en intern samhandel på øya, eller er begge ledd 

i produksjonen blitt besørget av den eller de samme? Og hvilken rolle 

har så kirken spilt i denne sammenheng? Så vidt jeg kan skjønne må 

skogen ha vært i kirkens besittelse, men her er vi for det første inne på 

et område som bør løses av historikerne, og for det annet berører vi en 

så viktig ting som selve dateringen av det materiale vi har trukket fram. 

Hvilken tid- hvilken periode i øyas historie er det vi står overfor? 

Her har selvsagt oldsaksmaterialet det avgjørende ord, men det er 
meget ensformig i sin rikdom og lite givende for en tidfesting. Uheldig

vis har det heller ikke vært høve til en nærmere analyse av funnsto:ffet, 

så en må ta alle mulige forbehold; men vikingtid er det iallfall ikke. 

Et par bryneformer f. eks. synes å stamme fra en tidlig del av middel
alderen, ja, de er i virkeligheten vikingtidsfornwr. Det samme kan sies 

om visse andre foreteelser, mens fragmenter av glasert keramikk synes 

å trekke ned i nyere tid. 

Det skal imidlertid understrekes at tniddelalderskeramikken så vel 
som den fra tidlig nyere tid, er meget ufullstendig klarlagt. Flere skår 

med grønn og brun glasur har en bord av groper under randen. Til

svarende kar er kjent fra 13. årh.'s vestlandske og trønderske byfunn, 

så en bør ikke uten videre regne med en sein datering for vårt materiale 

på grunn av keramikken. En kan heller ikke la seg vill-lede av funn

stoffets heterogene karakter, for vi har trolig med en sammenhengende 

busetning over et lengre tidsrom å gjøre. 

Noe kan formodentlig være brakt til stedet ved plog og gjødsel under 

dyrkingen av jorda. Tyngden av funnmassen synes likevel å tilhøre 

et rimelig avgrenset tidsrom, uten at dette for øyeblikket kan fikseres 
nærmere. 
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Et godt stykke på vei skulle en komme ved hjelp av moderne 

kjemiske og botaniske analyser, men resultatene av disse lar i tilfelle 

vente på seg. Foreløpig står det en mulighet til vår disposisjon og den 

bør ikke lates uprøvet, selv om resultatet blir en hypotese. 

Vi har formodentlig allerede etter denne summariske gjennomgåelse 

fått et visst inntrykk av det liv og den virksomhet som har vært drevet. 

Man kan derfor n1ed god grunn konkretisere vårt tidligere spørsmål 

til: Hvilket miljø gir den rette eller beste bakgrunn for dette materiale, 

og hvilken fase i øyas utviklingshistorie passer det best inn i? Er det 

høymiddelalderens kaupangmiljø eller seinmiddelalderens og den be

gynnende nyere tids mer embetsmannsbetonte miljø? 

Hvis problemløsningen kan stilles slik, synes svaret å gi seg selv, 

men den er trolig for enkel. Her skulle en dog i det minste kunne regne 

1ned noen hjelp av arkivstudier for å få klarlagt øyas stilling i nyere tid. 

Det foreligger mange hypoteser om årsakene til og tidspunktet for 

tilbakegangen, men det er ennå meget ugjort på dette felt. Professor Sverre 

Steen har gitt rammen for den mest akseptable tolkning (Den norske 

Turistforenings Arbok 1933) og P. Solemdal har utvidet den i en liten 

studie offentliggjort i Romsdals Budstikke og i Romsdal Folkeblad. Det 

vises her til retterbøtene fra slutten av 14. årh., hvor bøndene i Romsdal 

ble tilpliktet å handle på Veøy. Kaupangen må da alt være i forfall. 

Enkelte mener at den fikk knekken alt under Svartedauen, men det 

er liten grunn til å hente fram den gamle patentløsning. De fleste 

gårdene vi kjenner fra diplomene, stammer iallfall fra den nærmest 

følgende tid. 

Solemdal ser nedgangen som en naturlig følge av de endrete økono

miske og politiske forhold i landet. Hanseatene, hollenderne og skottene 

bidro hver på sin side til det. Fiskeriene fikk stort oppsving ved de 

bedrete avsetningsmuligheter. Kjøperne tok imot fisken ute i værene. 

Steder som Ona og Bud f. eks. får nå sin glanstid. I 1533 blir det endog 

holdt riksmøte på Bud- for øvrig det siste i Norge. Men en annen 

og kanskje avgjørende faktor kommer til. Det er i denne tid vann

sagen gjør sin entre, og for Veøy uten elver og vannfall måtte dette 

få katastrofale følger - dersom det ennå var noen virksomhet igjen 
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Fig. 10. "Svarta jorden" på Veøy. 

av betydning - siden tømmereksporten nettopp her i Romsdal antok 
ganske enorme dimensjoner. Det heter seg at alle !avbygdene rett 
og slett ble avskoget. I denne tid kommer også Molde inn i bildet, 
for Molde-elva hadde kraft nok til drift av flere sagbruk Ved middel
alderens slutt var det vel derfor ute med Veøykaupangen, og Refor
masjonen gjorde sikkert sitt til å eliminere de rester sotn eventuelt 

var igjen. 
Når man så antar at den virksomhet som vi har funnet spor etter, 

i alt vesentlig faller innenfor kaupangtiden, skulle man ha et brukbart 
flkspunkt for det foreliggende materiale, som i grunnen ikke tillater en 

for sein datering. 
Her står vi altså i øyeblikket. Det er dog all grunn til å tro at 

fortsatte undersøkelser vil bringe oss langt videre. Vi har alt nevnt 

oppdagelsen av et 3. hus like inntil de to utgravde. Dessuten ga samt
lige prøvestikninger innen det sentrale område positive resultater. Like 

i nærheten av verkstedsområdet ble det således avdekket en brønn, for 
det meste gjenfylt tned skrot fra smedarbeidet. Den er bare delvis 
utgravd, men konserveringsgraden ser ut til å øke med dybden, så det 
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skulle være visse nndigheter for å finne bedre bevarte saker her enn 

i hustuftene. 

Allerede på nåværende stadium har en brakt klarhet i bygningsmåten, 

som rommer ganske interessante trekk. Den er foret med solide tømmer

konstruksjoner som i sin utførelse viser en mer opprinnelig og eldre 

teknikk enn den vi finner i de 5-o øvrige ~amle brønner på øya. Mens 

treverket i disse er laftet, undertiden fornyet og reparert ved hjelp av 

spiker, er de horisontale stokker kilet fast gjennom en vertikal kløft 

i hjørnestolpen. Denne detalj skulle rimeligvis ikke til1ate en altfor sein 

datering. 

V ed denne og andre prøvestikninger som i og for seg var lovende 

nok, var det uunngåelig å legge merke til jordens eiendommelige 

konsistens. Den besto nemlig for en vesentlig del av en sterkt trekull

holdig svart masse, en sammensetning som måtte ha sin egen forklaring. 

Den konsentrerer seg om et nokså begrenset mnråde innenfor den 

sentrale del, og som det fremgår av illustrasjonen (fig. 10) faller dette 

på en overraskende og overbevisende måte sammen med det busetnings

område vi har antydet på arkeologisk-topografisk grunnlag. 

Man må derfor sette svartjordsfeltet i samband med busetningens 

utbredelse. De klassiske paralleller til dette forhold har vi i Hedeby 

og Bil·ka, hvor "svarta jm·den" fylte de indre byområder. 

Svartjorden på Veøy dekker anslagsvis et areal på 35-40 dekar. 

De tilsvarende tall for Bit·ka og Hedeby ligger på henholdsvis 90 og 
280 dekar. 

Oppklaringen av dette forhold som ikke bare betyr lokaliseringen av 

kaupangen, men i alt vesentlig fastslår dens utstrekning sammen med 

det innblikk vi har fått i viktige sider ved ervervslivet, må ansees for 

å være de mest betydningsfulle resultater av årets undersøkelser. 

Selv om bildet på mange måter er ufullkomment, gir det oss likevel 

de første konkrete holdepunkter til vurdering av dette lille øysamfunns 

tidsstilling o~ miljø. Et slikt nærmere bekjentskap har ikke bare betyd

ning for distriktets egen historie, men for vår oppfatning av middel

alderens og de eldste bysamfunns historie som helhet. 
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Det ville derfor være å håpe at det økonomiske grunnlag kunne 
skaffes til veie for videre avdekking av nytt kildemateriale. Skal en da 

nå de best mulige resultater, vil jeg si som det engang ble sagt om de 
tilsvarende forhold i Hede by: Da må historikeren og arkeologen arbeide 
hånd i hånd, for arkeologen kan svare på spørsmål som historikeren 

ikke kan besvare med de kilder son1 står ham til rådighet- og omvendt. 



elen Engelstad 

VEØY- U E 
ET KLOSTERARBEID FRA SLUTTEN AV MIDDELALDEREN'~ 

har fra de eldste tider vært det naturlige sentrum for Roms
dalsfylket. I hedensk tid må det her :på "den hellige øy" ha ligget 

et hov. I kristen tid ble det helt naturlig avløst av en fylkeskirke: 

St. Peterskirken) som var den eneste. steinkirke i fylket i tniddel
alderen. Den er reist av gråstein med ldebersteinsinnfatninger. En lav, 
rund korbue skiller skipet fra det smalere kor. 

På Veøy holdtes i middelalderen fYlkestingene, og her vokste også 
opp den kaupang som omtales flere ganger i sagaer og diplomer, og 
son1 en hører om i den kongelige forordning som Olav Håkonson ut-

stedte i Bergen 19. august 1384. (N. gl. L. Ill, 222) " ...... Vi for byder 
under vor yndest og naade, at ingen mand seiler til andre kjøbstevner 
end her nevnt, først de av Finmarken og Helgedalen til Vaagen; de 
av Namdalen, Trondhjem fehirdsle og Nordmøre til Trondhjem, de av 
Romsdal til Veø, de av Sundmør til Borgund. Ogsaa vore bymænd 
av Bergen skal reise til Vaagen og der holde kjøbstevne." 

Hvilken betydning kaupangen på Veøy har hatt i den senere 
middelalder, er vanskelig å fastslå, men det er sannsynlig at trafikken 

har økt tidlig i 1500-årene, da tømmerhandelen blomstrer opp, og 
kanskje særlig etter 1520, da de nye vannsager kommer i bruk på 
Vestlandet og gir støtet til større eksport av tømmer, især til Skott

land og Holland. 
Blant de saker som biskop Olav Torkilssen av Bergen ønsket å 

få behandlet på riksmøtet i Bitd i Romsdalen i 1533 har han ført opp: 

"Om - sagmøller." 
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Fig. 1. 

Vi vet lite om prestene ved Peterskirken på Veøy i slutten av 

middelalderen. Bortsett fra navnene: sira Jon 1439, Mester Aslak 1488, 

sira Algot (Asgaut?) 1488, sira Sigurd 1496 og Nils Knutsen 1533, har 

vi bare sparsomme opplysninger. 

Veøy var kannikegjeld, så soknepresten var medlem av domkapitlet 

i Trondheim og forpliktet til å oppholde seg her til bestemte tider. 

Et synlig bevis for forbindelse med erkebispestaden har vi antakelig 

i den messehakel fra V eøy kirke som nå befinner seg i Bergens 

Museum (nr. m. a. 133). Den er av flere forskere henført til et verksted 

i Trondheim som sannsynligvis var virksomt i tiden 1475-1536. 

Et annet senmiddelaldersk broderi, som nylig er funnet fram i Ve øy 

lirke, har neppe samme proveniens. Det dreier seg om en linduk Den 

lå på alterbordet under andre duker, og er nå meget defekt. Det er 

kanskje grunnen til at den ikke er blitt omtalt i de inventarlister som 

er blitt ført. Den nevnes ikke i en fortegnelse fra soknepresten år 

1900, og i den liste over "Weedoe Hovedkirkes Ornamenter" som 

-presten Erik Røring fører inn i kallsboken i begynnelsen av 1740-

årene, nevnes av duker bare: "1 gammelt flint Drejels Alterduk, der 

tilform har været overalt brodert med rød Silke, hvoraf Couleuren 

længe siden er afgaaet og Dugen so~me Steder hullet". Med en 

senere hånd er tilføyet: "Forsvunden". Beskrivelsen av denne duk 
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tyder på at det har vært en av de 
vanlige renessanseduker, som var 
utsydd med figurer og ranker i 

kontursøm. Den nylig funne duk 

er det i hvert fall ikke, for den 
har et helt annet stilpreg. 

Veøy kirke eies nå av gårdene 

i bygden. Ved auksjon 6. desember 

1781 ble kirken solgt til "samt
lige nu levende gaardbrukende 

oppsiddere". Lege fru Coucheron
Aamot, som er gift n1ed en av de 
nåværende kirkeeiere, har brakt 
duken til Oslo, hvor den skal 
renses og settes i stand på Kunst-

industrimuseets 
atelier. 

konserverings-

Den er av linlerret. I renningen 
14 tråder på l cm. I innslaget 11 

tråder på l cm. Garnet er l tr. og 
s-spunnet. Duken er sydd san1men 
av flere deler (se fig. 1). Midt
partiets vevbredde er 68 cm. De to 
lange, smale remser som er sydd 
til duken på begge langsider, er 
12-13 cm brede. Lengden på duken 

er 69 + 153 cm = 222 cm. Den er 
økt med en tversgående søm. 
Sammensyingen virker tilfeldig. 
Antakelig har duken vært betyde
lig lengre og utstyrt med flere 
tversgående border. 

De tre gjenstående border be
står hver av en bred midtbord 

Fig. 2. 

Fig. :3. 
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Fig. 4. 

son1 er utformet nærmest son1 et tre (fig. 4). På siden av midtborden er 
smalere kantborder (fig, 2). Den ene smale kantbord er bortldippet og 
duken økt slikt at det ene "tre" står på hodet. 

De brede tre-motiver er henholdsvis 35,5, 23 og 24 cm brede. 
De smale kantborder henholdsvis 4,2, 2 og 3 cm brede. 
Broderiet er utført i flere farger med l tr. s-sp. plantefarget ull

garn i blått, grønt, rødt og brunt. Særlig den røde fargen er pm·tivis 
sterkt falmet og enkelte steder helt bortslitt. Til det blå har det vært 
nyttet vaid eller indigo. Til gult og brunt har en hatt mange farge
emner, så det er vanskelig å avgjøre hvilke som har vært nyttet. Den 
gule er falmet over i grågult. Den røde er enkelte steder nærmest 
gulrød, kanskje er den farget med kvitmaure. Grønt har antakelig 
vært farget med gult på blått. 
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Fig. 5. 

Fargene veksler slik at treenes grener parvis er i samme farge 

eller at kantbordene er sydd i en farge over 6-10 cm, deretter er 

de neste 6-10 cm sydd i en ny farge osv. Man får det inntrykk 

at broderiet som forbilde kan ha hatt en mønstret, stripet veving i 

ski1lbragd eller smettevev. Teknikken i broderiet er den som i 13- og 

1400-årene ble kalt glitt (fig. 3), og som i våre norske folkebroderier går 

under forskjellige betegnelser: smøyg, bleiesaum, dragsaum og odd
sting. Trådene stoppes inn i bunnstoffet i et regelmessig geometrisk 

mønster. Broderiets tråder går på Veøy-duken i dukens lengderetning, 
og altså på tvers av bordene. Det er relativt nøyaktig utført, men 

feil forekommer. 

Opprinnelig må duken med sin hvite linbunn og de klare, rene 

farger i broderiet ha hatt stor dekorativ virkning. Analyserer vi nå 
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broderiets mønstre, vil vi finne stiliserte liljer i en hjerteform, fugler, 
siksaklinjer, rutenett, kryss og hakemotiver. Alt sammen elementer 
som hører til tekstilkunstens evige mønstre. Vi finner dem i egyptiske 
vevninger fra 4-700-årene og fra samtidige brikkevevde bånd fra 
Nord-Europa. De blomstrer i tyske og islandske kirkebroderier fra 
høymiddelalderen, og de har en framskutt plass i all skandinavisk 
folkelig tekstilkunst, ikke minst i dobbelveving, skillbragd, sjonbragd og 
broderi. Men selve motivvalget: det voksende tre i en bred bord mellom 
to smale sideborder, fuglene i treets grener (fig. 5), mønsterdetaljene 
i sidebordene, som er i mindre format enn hovedbordens motiv, og 
framfor alt det forhold at hovedbord og sidebord danner et klart av
grenset felt mot den hvite linbunn, gir oss tross alt visse holdepunkter 
når det gjelder å plasere Veøyduken topografisk og kronologisk. 

Alt dette er detaljer som takket være en seiglivet tradisjon, har 
holdt seg i de sydsvenske "ddittaduker" fra 1700-årene, men som 
ganske sikkert har vært den store mote i senmiddelalderens dretter, 
duker eller undertjeld, som ble nyttet når kirke eller storgård skulle 
tjeldes til høytidene. 

Vi kjenner denne mønsterinndelingen fra linduker tilvirket av 
Birgittinernonnene i Nådendalsldoster i Finnland i begynnelsen av 1500-
årene. Den opptrer på lange linduker med blå, brun eller flerfarget 
dekor i Italia, Tyskland, Sveits og Nederlandene i tiden omkring 1500, 
og vi har her i Norge en direkte parallell i den såkalte Huldreduk 
fra Ve gård, Øvre Ard al i Sogn. Huldreduken er også brodert med 
smøyg. Den er nok et finere arbeid, idet broderiet er utført med vaid
blått lingarn, og mønstrene har en usedvanlig variert og rik utforming. 

Men selve hovedmotivet: Det voksende tre, detaljen med fuglene 
i treets grener og alle de geometriske kryss, kors, haker og liljer er 
nesten nøyaktig det samme. Huldreduken har jeg tidligere jevnført med 
to islandske broderier fra Vollr kirke (nå i Nationalmuseet i København, 
Inv. nr. 15313) og fra Kalfafell kirke. 

Begge er avbildet av Hans Dedekam i hans avhandling "Hvitsøm fra 
Nordmøre" (Trondhjen1 1914). Duken fra Vollr (fig. 6) har et midtfelt med 
en brodert baldakin utført i smøyg. Under den en Hellig Olav-figur 
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Fig. 6. 

brodert med kontursøm, korssting og i andre broderiteknikker. Figurens 

kroneform og stilpreg for øvrig daterer den til 1400-årenes siste halv

del. Duken fra Kalfafell har likeledes en brodert figur, en hellig biskop, 

hvis mitra er i en form som daterer broderiet til ca. 1500. Kan nå 
disse fire broderier være utgått fra samme verksted, eventuelt et ate

lier i et nonnekloster? 
Vi har ingen faste holdepunkter som rettferdiggjør en slik teori. 

Men alle fire broderier er av en høy kvalitet, de har et felles stil

preg og er utført på en vakker jevn og fin linbunn. Det er forhold 

som peker mot et verksted og ikke mot isolerte arbeider av uøvde 
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brodøser. Skal en gjette seg fram, ligger det nær å nevne Birgittiner 
klostret Munkeliv i Bergen som en hypotese. Selv om klostret i 1455 

led megen overlast, og endog ble satt i brann, må vi likevel regne at 
det helt til 1530-årene har levet nonner her. De skulle etter sine 
ordensregler tilbringe ettermiddagen med kvinnelig håndarbeid. Kanskje 

står vi i de her nevnte arbeider overfor deres henders verk? 
Sammenfatter vi hva vi vet om Veøyduken, så er den funnet i et 

miljø med rike handelsforbindelser med inn- og utland. Teknisk og 
stilistisk hører den til en gruppe arbeider som synes å måtte være 
brodert i tiden 1450-1530. 

Kvaliteten av arbeidene er så høy at en må regne med at de er 
tilvirket i et verksted, og en må regne med den mulighet at det har 
ligget hos nonnene i Munkeliv kloster i Bergen. 
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Anders Hagen 

EU OPEISKE IM ULSE 
I ØSTNORSK BRONSEALDER 

V estby-funnet fra Lunner på Hadeland har i mer enn en menneske
alder stått som det merkeligste i vår bronsealder. Rikt, velbevart 

og variert som det er, rager det sogar opp blant de beste fra sin tid 

i hele Norden, og stedets beliggenhet i de perifere deler av det 
egentlige kjerneområde i skandinavisk bronsealder styrker bare dets 
eiendommelighet. 

Kort tid etter at funnet var kommet for dagen ble det publisert 
av Anathon Bjørn 1 som satte det inn i dets europeiske sammenheng, 
samtidig som han ryddet vei for en klarere forståelse av norsk og 
især østnorsk bronsealder. Man skulle knapt tro at det var grunn til 
å legge noe til eller trekke noe fra de synspunkter og resultater som 
nå har stått som sannheter i snart en menneskealder. Imidlertid har 
nye granskningsmetoder ført til at vi i dag vet enda litt mer 0111 dette 
funnet, og selv om de ting vi skal trekke fram ikke totalt vil endre 
Anathon Bjørns tolkning av funnet og østnorsk bronsealder, er disse 
nye iakttagelser av så pass verdi at de bør komme fram, samtidig som 
de kan berettige til en mønstring av det materiale vi virkelig har til be
dømmelse av de mellomeuropeiske impulser som må ha gjort seg 
gjeldende i Øst-Norge under yngre· bronsealder. 

Det kan først være grunn til kort å repetere Vestby-funnets sammen
setning. (Fig 1.) Som de kanskje mest dominerende gjenstander står de tre 
store og godt bevarte halsringene av bronse. I og for seg byr ikke disse 

på store problemer med hensyn til datering og opphavsområde. De til
hører alle samme periode ved slutningen av bronsealderen og de m·, 
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som også Anathon Bjørn streket under, samtlige av dansk fabrikat: 
det forhold at Øst-Norge er det område utenfor de danske øyer som 
kan oppvise det største antall funn av disse store halsringer, ser 
Anathon Bjørn som et opplagt vitnemål om eksistensen av en mer 
direkte forbindelse med Danmark ved bronsealderens slutning. Alt 

med dette forhold er Vestby-funnet revet ut av sin lokale beliggenhet 
og ført inn i det sentrale i nordisk bronsealder. 

En bronsenål av sjelden form og temmelig usedvanlig størrelse viser 
oss, hvis vi skal følge Bjørn, også tilbake til dansk bronsealder, der 
den likevel savner sin fullstendige parallell. Dens form og opprinnelige 
utstyr fører imidlertid tankene mot sørvendte kulturimpulser og dens 
datering gir hele funnet en plasering på grensen til den begynnende 
nordiske jernalder. Imidlertid må vi lenger avgårde når det gjelder det 

store kjede av mer enn 350 tinnbelagte bronseperler. Denne kjeden 
mangler helt sidestykker i Norden. Anathon Bjørn peker på sør- eller 
mellomeuropeiske paralleller og såpass alminnelige som slike bronse

perler og perlekjeder er fra Hallstatt-kulturens hovedområder skulle det 
neppe behøve herske stor tvil om hvor dette funnstykket fra Vestby 
er forarbeidet. 

Mens disse ting alle sammen kvalitetsmessig hører til de beste 
innenfor nordisk bronsealder, byr de egentlig ikke hver for seg på store 
kronologiske eller kulturgeografiske problemer. Det er i første rekke 
den samlete sum av kvalitetsprodukter og funnstedets perifere beliggen
het i forhold til tidens kultursentrum som gir dette votivfunnet en 
høyere rang. Imidlertid er det bukkeparet av bronse smn stiller det 
virkelig på høyde med de aller merkeligste, og det er disse parbukkene 
som fører oss fram mot det problen1 vi skal søke å arbeide oss inn til 
kjernen av i denne artikkel. 

Selv om Anathon Bjørn har gitt en detaljert beskrivelse av disse 

"rundfigurene" som han har kalt dem, er det gode grunner til å ut
fylle denne beskrivelse, da det ved fornyete undersøkelser, bl. a. ved 
hjelp av røntgenfotografering, er oppdaget viktige detaljer som Bjørn 
ikke hadde muligheter til å kjenne, og som i en vesentlig grad bidrar 
til å vurdere bukkene og med disse visse andre funn fra Norden, på 
en noe annen måte. 

98 



Fig. l. Vestby-funnet fra Lunner på Hadeland. 
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Fig. 2. Bronsebukkene fra Vestby. På dyret til venstre 
kan en tydelig se merker etter jern. 

Begge bukkene (fig. 2) er av bronse, med hulstøpte kropper og mas

sive hoder. De er stort sett like av utseende, men i visse detaljer avviker 

de likevel fra hverandre. Lengden er således henholdsvis 12,3 og 11,6 cm. 

Videre har den ene øyehull, tuens den andre mangler dette trekk, samtidig 

som den har mer markerte øyenbrynsbuer og er utstyrt med et lite, opp~ 

høyd trekantet felt i pannen. En viss variasjon er det også i utførelsen av 

de kraftige hornene og det kan også se ut som en av bukkene har antyd

ninger til kjønsorganer. Begge bukkene har krumme halser og ansiktene 

med de lange dobbelte horn er vridd 1not hverandre. Anathon Bjørn har 

bemerket at "kroppen og halsen med hodet er støpt hver for sig og festet 

til hverandre på den n1åte, at den ganske tynne hals er stukket inn i et 

hulrum like ved overgangen mellem hals og rygg". Vi skal snart se nær

mere på dette forhold. Et vesentlig trekk, som imidlertid Anathon Bjørn 

må ha oversett til tross for at det også kommer klart fram, er de spor 

etter jern som sitter på begge bukkenes lår og sideflater. 

Ser vi først på den største bukken, finner vi tydelige spor etter fire 

jernflekker, to på hver side. De sitter rett overfor hverandre, henholds

vis bak på låret og midt på selve siden. I første omgang kunne en 

være fristet til å tro at vi her har med gjennomgående nagler å gjøre

såpass regelmessig er punktene plasert. 
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På den andre bukken gjentar det samme seg. Også her finner vi 
to jernmerker på venstre side på lår og sideflate. Høyresiden er også 

utstyrt med de samme punktene, men her fins dessuten to til - et 
tydelig merke lenger nede på låret og et helt foran på siden. (Fig. 2, 
bukken til venstre.) 

At det virkelig dreier seg om jern som er plasert bevisst på disse 

stedene, vil med tydelighet fremgå av de analyser som konservator 
A. Rosenqvist har foretatt. Det forhold at merkene er plasert innbyrdes 

på samme viset på begge dyrene, sier oss også at de er gjort med 

hensikt. For å undersøke om det dreide seg om nagler, foretok imidler
tid fru Rosenqvist en røntgenfotografering av begge figurene. Også 

ved disse bildene tegnet jernmerkene seg, og selv om det viste seg 
at det her ikke dreide seg om nagler, førte likevel denne gjennom
lysningen til resultater som en ikke kunne ha ant og som er av helt 
avgjørende verdi for forståelsen av disse funn. 

Vi kan ta for oss den største bukken først. Betrakter vi røntgen
bildene (fig. 3) vil vi ikke bare få et godt inntrykk av hvorledes dyret 
er forarbeidet, men vi vil også kunne se noe meget mer. Vi vil 
kunne se at den krumme halsen fortsetter ned i dyret der den er 
bøyd og ligger nesten helt an mot selve buklinjen. Vi kan også se 
ganske tydelig at denne forlengete hals danner en tappliknende av
slutning som på midten er utstyrt med et lite naglehull. Videre vil 
en kunne merke seg at denne tappen, som er vel 1 cm bred og 
nærmere 2 cm høy, avgrenses fra selve halsen med en kraftig 
krave. Betrakter vi så det bilde som ""er tatt rett ovenfra, kan vi se 

at selve halsen og tappen er ,temmelig jevntykke og at kraven er 
tydelig markert. 

Ser vi så på bildene av den andre bukkefiguren, vil vi også her 
finne praktisk talt det smnme forhold. Vi ser at den krumme halsen 
fortsetter inn og ned i dyret. Imidlertid er det ganske åpenbart at 
denne i motsetning til den foregående har vært noe defekt før den 
ble støpt inn - et forhold som røntg~nbildet avslører helt og fullt. Så

ledes er halsen smalere, med flere skår langs kanten, og ved overgangen 
til kraven er den brukket slik at tapp og krave mangler. 
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Fig. 3. Røntgenbilder av bukkene. 



Bildene g·ir et godt inntrykk av hvorledes dyrene er støpt. 



Etter dette skulle det stå ganske klart at ikke bare er hodene og 
kroppene støpt i to avdelinger som ledd i samme prosess, slik Bjørn 
må ha oppfattet det, men de er støpt hver for seg til forskjellige tider 
og muligens også på forskjellige steder. Etter min oppfatning må de 
to parhodene ha hørt sammen og de må ha vært beregnet på å bli 
festet eller tappet fast på et eller annet underlag. Senere har de av 
en eller annen grunn mistet sin opprinnelige misjon, den ene er dess

uten blitt noe defekt. Imidlertid har man funnet grunn til å anvende 
disse merkelige hodene på nytt til noe annet, og få ting har vært mer 
nærliggende enn å støpe dem inn i hver sin kropp slik vi kjenner 

dem i dag. 
Det skulle således være ganske klart at man aldri vil kunne finne 

direkte paralleller til våre bukker fra Hadeland. De er et resultat av 
en prosess en neppe vil vente seg gjentatt flere ganger. Dette er 
grunnen til at Anathon Bjørn ikke maktet med sikkerhet å vise deres 
opphavsområde eller peke på nærskyldte stykker fra andre steder. 
Riktignok regnet han dem for mellomeuropiske produkter, et for
hold som vil slå enhver som kjenner materialet fra Hallstatt-kul

turens kjerneområder, som en naturlig tankegang. Etter det vi nå vet, 
er det imidlertid mulig å komme problemet noe nærmere enn som 
så. Selv om vi fra Mellom-Europa er vel kjent med hornete figurer i 
bronse eller jern, er det likevel selve hodene vi i første omgang må 
søke paralleller til, da disse er de primære. Eiendommelig nok blir 
det derfor at det er fra Norden vi finner de nærmeste sidestykker 
til våre bukkehoder - sidestykker der likheten er såpass slående 
at så vel opphavsområdet som bruken og dermed også den fore
stilling som må ha vært knyttet til disse merkelige figurer, må ha 

vært den samme. 
Det er i det danske Faardal-funnet vi finner disse nære slektninger. 

Dette funnet stammer fra en grusskrent ved Faardal, øst for Viborg i 
Jylland, og det hører til de eiendommeligste fra yngre bronsealder i 
Danmark. 2 Det kan være grunn til å se litt nærmere på sammenset

ningen av funnet, da det vil ha betydning for forståelsen av så vel dette 
som vårt Vestby-funn. 
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Fig. 4. Dyrehoder samt slangehest og knelende kvinnefigur 
fra Faardal nær Viborg i Jylland. 
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Liggende tett sammen ble således gravd fram deler av et stiftbeslått 

lærbelte med metallanhengere, to hengekar av bronse, et beltesmykke, 
en halsring, fem armbånd, en knapp, to nåler, en liten slangehest av 
bronse, en liten knelende kvinnefigur av bronse, et amuletthylster, en 
del ubetydelige småting samt et dobbelt og to enkelte bronsedyrehoder 
med kraftige tapper med krave og naglehode til innsetting i et underlag. 
Slike tapper har også kvinnefiguren og slangehesten, og Brøndsted har 
antydet at disse må ha vært festet på en nå forsvunnet vognfigur av 

tre. Det kan være grunn for oss til å bemerke at Faardal-funnet også 

har det til felles med vårt fra Vestby, at det foruten dyrene utelukkende 
består av kvinnelige offergaver - og uten å gå i detaljer vil vi ikke 
unnlate å nevne at både Anathon Bjørn og Brøndsted for hvert av 
funnene har hevdet at vi her har å gjøre med gjenstander ofret til en 
kjørende gud i kvinneskikkelse - kvinnen med halsringen som Bjørn 
har døpt henne. 

Imidlertid er det bukkehodene som for oss er det sentrale. (Fig. 4.) 
Foruten at funnet rent kronologisk og forestillingsmessig viser det 
samme preg som Vestby-sakene, gjelder dette altså i enda høyere 
grad de hornete hoder. Slektskapet med hodene fra Hadeland synes 
å stå ganske klart. Det er de samme krumme halsene med gjennom
hullete bæretapper begrenset med en krave eller vulst. Vi ser de sanune 

lange mulefjes, som også har det til felles med våre at de viser en 
viss variasjon i trekkene, men ikke større enn at de må oppfattes som 
samme dyreart. At de skal gjengi henholdsvis hest, hjort og ku slik 
Kjær har oppfattet det, kan jeg ikke finne noe rimelig holdepunkt for. 

Det mangler imidlertid heller ikke forhold som skiller Faardal-hodene 
fra våre bukker. Således har de alle en støtteten mellom mule og hals 
og dessuten er hornene av en annen form som ikke på langt nær kan 
måle seg med de brede og lange panneprydelser som gir Vestby-buk
kene den eiendommelige reisning. Et av dobbeltdyrene mangler dess
uten botn. De danske hodene varierer noe i størrelse og de er litt 
mindre enn våre paralleller. Selv om en blir slått av den likhet det 
fins i disse to funns sammensetning og hele karakter der den tronende 
og kjørende kvinnelige gud muligens har vært det sentrale midtpunkt, 
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er likevel spørsmålet om hodenes opphav og forestillingens sentrum 

like uløst. 
Selv om vi har enkelte andre bruddstykker av dyrehoder med og 

uten horn og spredte funn av rundfigurer av bronse fra andre strøk i 
Norden, 3 er det likevel klart at vi må søke lenger avgårde for å 
finne det område der disse figurene er forarbeidet. Enhver som har 
hatt anledning til å se funnene fra Hallstatt-kulturens kjerneområder i 

Mellom-Europa, vil bli slått av den rolle hornete hoder og figurer har 
spilt i dette distrikt, og så vel Hans Kjær 4 som Anathon Bjørn prøvde 
å vise at forutsetningene for disse funnene måtte søkes her i Mellom

Europa og betraktes som importgjenstander fra ett og samme område. 

Jeg har selv hatt anledning til å studere det omfattende materiale som 
fins i Naturhistorisches Museum i Wien og andre østerrikske museer, 
og selv om det rikholdige Hallstatt-materiale som fins der ikke inne
holder direkte paralleller, må en likevel innrømme at disse hornete dyr 
sannsynligvis er blitt forarbeidet nettopp i denne kulturkrets, forestil
lingen om en kjørende gudinne synes heller ikke å være ukjent i dette 
område. Vi kan ikke gå inn på dette forhold, men det er nærliggende 
å minne om den berømte Strettwegvognen med den eiendommelige 

gruppering av dyr og menneskefigurer tappet fast i selve vognkassens 
underlag. Både Rosenberg 6 og Althin har da også på religionshistorisk 
grunnlag ment å finne sammenheng mellom vognen fra Strettweg og 
funnet fra Faardal. 

Hvordan våre figurer er blitt anvendt på et mer primært stadium, 
om det kan vi imidlertid bare komme med gjetninger, men også her 
vil det være fristende å minne om en rekke små bronsevogner av 
kultisk karakter, fra Hallstatt-tid i Øst-Tyskland og Polen, som alle er 
prydet med hornete hoder, og selv om disse er støpt fast til under
laget, gir de likevel visse assosiasjoner om hvorledes man kan tenke 
seg Faardal- og Vestby-hodene primært har vært benyttet. (Fig. 5.) 

Ser vi deretter på Vestby-bukkenes sekundære og dermed nåværende 

form med hodene støpt inn i hule bronsekropper, vil man imidlertid 
stå overfor et nytt problem, og det er nærliggende å spørre seg 

om disse kroppene er forarbeidet i Norden etter at selve hodene 
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Fig. 5. To miniatyrvogner fra Hallstatt-ticl 
funnet ved Burg nær Spree i Øst-Tysldancl. 

hadde mistet sin opprinnelige 
bruksmening. For å få et rime

lig svar på dette vil det være 
grunn til å minne om de mar
kerte og regelmessige jernmer

kene som begge figurene er ut

styrt med. Det er tydelig at disse 
er blitt plasert på bukkene i en 
eller annen hensikt som det nå 
er uråd å gi noen praktisk for
klaring på. I-Ivis dette er gjort 
i Norden, må man forutsette at 
det er skjedd i en tid som har 
vært så fremskredet at man ikke 
bare har kjent jernet, men man 
må også ha kunnet bruke det. 

Det forutsetter igjen at funnet 
må være fra en eller annen del 
av tidlig jernalder. Mot dette 
taler imidlertid al]e de øvrige 
forhold ved Vestby-funnet. Det 
må tilhøre bronsealderens slut

ningsperiode. Derimot faller det i tid sammen med den tidlige jernalder i 
Mellom-Europa. Etter dette synes det knapt å være noen tvil om at 
bukkene i den skikkelse de har i dag helt og fullt er et mellom
europeisk produkt. Selv om beviset således ikke var fullgodt for hodene 
alene, så blir dette så mye mer sikkert nå da vi betrakter funnets 

hovedsum. Dette forhold blir også ytterligere styrket ved det faktum 

son1 vi tidligere har pekt på, at det store perlebånd av bronse som 
også er et nordisk unikum, direkte viser mot samband sørover til 
Mellom-Europa. Både materielt og forestillingsmessig syns vi således 
å kunne trekke en tynn tråd mellom forhold i yngre bronsealder i en 
østnorsk innlandsbygd og et rikt mellomeuropeisk kultur- og håndverks
sentrum. Imidlertid vil det være av betydning å se om disse eiendom-
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melige og uhyre sjeldne figurer kun skal betraktes som tilfeldige 
verdisaker havnet i et utkantområde uten nærmere kontakt med oppm 

havssentret, eller om det fins andre funn som viser et liknende bilde 
på sammenheng mellom sentrum og den ytterste utpost. Det kan 

derfor være grunn til å mønstre det vi måtte ha av andre europeiske 
impulser fra den yngre bronsealder i Øst-Norge. 

Med jevne mellomrom foretok Anathon Bjørn en inngående drøfting 
av forskjellige problemer i vår eldste metalltid. I disse mange, men 

spredte avhandlinger er vårt norske materiale blitt satt inn i den rette 
sammenheng ikke bare med funnsto:ffet fra det øvrige Norden, men 
med sitt inngående og vide kjennskap til europeisk bronsealder og tidlig 
jernalder visste Bjørn også å gi funnene en videre bakgrunn. 

Imidlertid er nytt stoff kommet til samtidig som han aldri kom til 
å gi noen samlet oversikt over det europeiske i vår sene østnorske 
bronsealder. 

Vi behøver ikke å beve~e oss langt fra Vestby for å finne funn av 
betydelig karakter som viser samband langs de samme veier til samme 
tid som har brakt oss bukkene og perlebåndet. 

Dette funnet, et langt og godt bevart sverd av Auvernier-typen 
(fig. 6), skriver seg fra nabosognet, fra gården Sørum i Gran. Da jeg 

tidligere 7 har behandlet dette funn og de problemer det reiser, skal 
vi ikke på ny gå i detaljer, men bare streke under de forhold som kan 
ha sin store interesse nettopp i denne sammenhengen. 

Såpass typesikkert og velbevart son1 Sørum-sverdet er, byr det ikke 

på noen vanskeligheter å sette det inn i den rette sammenheng; det 
hører til en ganske sjelden type sverd tned spredningssentrum i Sveits, 

og Sprockho:ffs kart over typens utbredelse viser ganske tydelig hvilke 
handelsveier disse funn er spredt langs på vei nordøstover. (Fig. 7.) De 
kjennes ikke fra Danmark, men tallrike funn fra området mellom Weser 

og Elben sett i sammenheng med et funn fra Skåne og to fra BohusHin 
og vårt fra Hadeland, syns lite å late til overs for tvilen når det gjelder 
å trekke den ferdselslinje som i dette tilfelle har ført mellom periferi 
og sentrum. Også når det gjelder dateringsforholdene viser disse om 
lag det samme bilde som Vestby-funnet; typen hører hjemme i tidlig 
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Hallstatt-tid, med varighet ned i mellomste Hall
statt. Med andre ord beveger vi oss sammen med 
bukker og det hele ned mot grensen til den be
gynnende jernalder i Norden. 

Vender vi oss så for en tid bort fra vårt øst
norske innland og tar for oss et funn fra Sande 
i Vestfold, har vi her fra gården Skjøl, ikke langt 
fra Sandebuktas trygge havnebasseng, et vakkert 
og meget godt bevart Hallstatt-sverd av bronse. 
(Fig. 6.) Stedet ligger i godt selskap med gårder 
som As og Bø, der navnene alene er nok til å 
indisere en fast gårdsbosetning av høy alder. Til 
overmål har vi dessuten de berømte keltertids
gravfunn fra As, der bl.a. den store og meget sjeldne 
la Tene-kjelen viser at området har hatt sin faste 
befolkning i tidligste jernalder som har hatt gode 
kontakter med de rikere kjerneområder i sør eller 
sørøst, muligens med Bornholm som mellomstasjon, 
slik Anathon Bjørn8 har hevdet. 

Imidlertid viser dette Hallstatt-sverdet at stedet 
må ha stått i nært samband med Mellom-Europa 
allerede tidligere. Typen er ganske klar, med 
lansettformet blad som øverst mot den kraftige 
greptungen har de kjente hakk som er særpreget 
for de ekte Hallstatt-sverd. Selve grepet skiller seg 
heller ikke ut, det er omhyggelig støpt med opp
høyde sidekanter utstyrt med seks naglehull, og 
tre av naglene sitter ennå igjen. Sverdet har en 
lengde på 69 cm, derav er bladet 57 cm langt. 

Fig. 6. Sverdet til venstre er funnet på Sørum, 
Gran på Hadeland. Lengden er 90 cm. 

Sverdet til høyre er fra Skjøl i Sande, Vestfold. 
Lengden er 69 cm. 



Fig. 7. Kal't over utbl'edelsen av Auvel'niel'sverd + 
og Morigel'sverd. (Etter Spl'oåhoff) 

Som de aller fleste sverd av denne typen som er funnet i Nord

Europa, er også dette et enkeltfunnet stykke. Det kom for dagen ved 

foten av en ås der man i mange år hadde hentet pukkstein. Sverdet 

lå mellom steinene og kan muligens ha glidd ned fra berget ovenfor. 

Av denne grunn er det selvsagt umulig å si hva slags funngruppe 

sverdet skal plaseres i. 

Etter Sprockhoffs oppgave fra 1931 er det kjent 27 sverd av bronse 

av Hallstatt-typen fra Nord-Europa. Selv om dette tall i mellomtiden 

må være øket en del, bl. a. med vårt funn, sier antallet likevel sitt om 

typens utbredelse og sjeldenhet. Tidligere er det fra Norge kjent to 

sverd av samme typen, henholdsvis fra Hardanger og fra Dønnes i 

Nesna, Nordland. Disse funn sier selvsagt meget om Hallstatt-tidens 
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evne til utstrakte handelsforbindelser, samtidig som de forteller litt om 

hvilke veier varene har vandret. Sverdet fra Nordland forklares best 
som Anathon Bjørn 10 har gjort det, som resultat av en østlig handels
vei som i siste omgang har gått via de rike mellomsvenske bygdene 

til Trøndelag. Når det gjelder sverdet fra Hardanger, som Bjørn opp
fattet som et stykke transitert dit via de sat;nme Trøndelagsbygder, vil 
vi etter dette siste funnet i Vestfold være mer tilbøyelig til å tenke 
oss at det bar funnet sin vei dit fra Sør-Tyskland eller Østerrike via 
Danmark og Øst-Norge. Det kan i denne sammenhengen være grunn 
til å peke på at det i Danmark, fremdeles ifølge Sprockhoff, er kjent 

fem sverdfunn av denne typen. Når det gjelder dateringen av Skjøl
sverdet skulle heller ikke det by på alvorlige vansker. Det er tydelig 
at vi her beveger oss i samme tidsrom smn Sørumsverdet - med 

andre ord ved bronsealderens slutning. 
Det kunne her være fristende sammen med Childe 11 å se utbre

delsen av disse sverdene i sammenheng med spørsmålet om en even

tuell spredning av militært overlegne folkegrupper som i kraft av 
sine våpen og sin strategi hadde evne til å legge under seg store og 
spredte områder. Imidlertid skal man ikke laste båten mer enn den 
evner å bære. Foreløpig nøyer vi oss derfor med å streke under at 
vi på ny har å gjøre med et østnorsk funn som i kvalitet og sjeldenhet 
gir det høy rang og som igjen fører oss tilbake til de mellomeuropeiske 
sentralområder. 

Sverre Marstrander12 har nylig gitt et klart og fengslende utsyn 

over visse kulturgeografiske forhold i østnorsk bronsealder, der han 
trekker opp de viktigste rutene for tidens ferdselsveier. Han streker 
under at hovedpunktene må på østsiden av Oslofjorden ha vært 
traktene omkring Glommas munning, mens vestfjordens sentrum må 
ha vært innløpet til Skiensfjorden. Med bakgrunn i ledens kjempe
røyser og fjordbygdenes rikdom på jordbruksristninger og verdifulle 
bronsefunn, finner han grunn til å se stedet som et handelspolitisk 

nøkkelområde. 
I dette miljø og på gården Nystad i Gjerpen har vi et av våre 

rikere funn fra yngre bronsealder i Norden. Funnet, som på mange 
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Fig. 8. Kopp av bronseblilzk fra Nystad i Gjerpen, Telemark 

måter kan danne et sidestykke til Vestby-funnet - sammensatt som 
det er av sørskandinaviske praktsaker, vesentlig kvinnesmykker samt 
et par mer fremmede handelsprodukter. Funnet er omhyggelig publisert 
av Anathon Bjørn, 13 og vi skal ikke ta tingene opp til alminnelig for

nyet behandling her, så mye mer som vi har lite å føye til det som 
han har sagt. Imidlertid kan vi ikke unnlate å streke under det for
hold at dette Nystad-funn også inneholder et av de mest sjeldne og 
typesikre handelsprodukter fra yngre bronsealder - nemlig en kopp 
av drevet bronseblikk av Fuchstatt-typen. (Fig. 8.) Fra Norden er typen 
ellers bare kjent fra to funn i Nord-Jylland, og sett i sammenheng rned 
disse og den utbredelse de ellers har, slik det er vist i første rekke 
av Sprockhoff14, er det lett å spore opphavsområdet også for vårt funn 
tilbake til Sør-Tyskland, der disse koppene hyppig er funnet i grav
funn fra tidlig Hallstatt-tid. Om vårt funn fra Nystad er det, som 
Anathon Bjørn har vist, knapt noen tvil om tidsstillingen - den er 
som hovedmassen av sakene fra dette funn ellers fra syvende tids
gruppe - med andre ord noe eldre enn funn som er behandlet i det 
foregående. 

Mens vi hittil har tatt for oss gjenstander som selv i europeisk 
sammenheng er meget sjeldne og som således aldri kommer opp l store 
tall i den samlete funnstatistikk, kan det være grunn til å studere et 

par funngrupper som hører hjemme blant de varer som må ha vært 
gjenstand for en større produksjon og videre spredning. Vi kan så

ledes ta for oss de såkalte Wendelringene. 
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Denne eiendommelige smykkeform som fins i forskjellige utform
ninger, hører til bronsealderens aller yngste storringer. Den varianten 

som interesserer i denne sammenheng er den som i tysk terminologi 
går under navnet "Totenkranze" og er store, tynt støpte halsringer med 

~odset kunstferdig vridd til i skiftende retning slik at man har oppnådd 
en ganske raffinert virkning. Disse ringene hører kronologisk hjemme 
i bronsealderens sluttperiode, og i tyske funn er de i flere tilfelle fun
net sammen med gjenstander fra sen Hallstattøtid, periode D. 15 

Ringer av dette slaget er relativt alminnelige over store deler av 
Tyskland og Polen, fra Rhinområdet i vest til et godt stykke forbi 
Oder i øst. Det er ganske åpenbart at vi innenfor dette område må 
ha spredningssentret for de ringene som har funnet sin vei til Norden. 

Selv om Anathon Bjørn i sin tid ikke avviste tanken på at de kunne 
være forarbeidet på nordisk - eventuelt også norsk - grunn, kan en 

ikke annet enn se bort fra en slik tanke, især når Brøndsted16 med 
blikk på de danske funn mener å kunne hevde at "der er vel Grund 
til at tvivle om at man heroppe med den konservative Indstilling i et 
Bronzehaandværk der tilmed var i Tilbagegang, fik tilegnet sig dens 
vanskelige Teknik. Sandsynligvis er den Slags Ringe Importstykker i 
Norden." Sett på bakgrunn av den relativt rike utbredelse over Sør
og Mellon1-Tyskland virker dette overbevisende, da det i Danmark kun 
er funnet 11 slike Wendelringer av denne typen. På denne bakgrunn 

må vi også mønstre våre relativt mange funn. 
Fra Øst-Norge kjenner vi 2 hele og uskadde Wendelringer henholds

vis fra Bjølsund i Rygge, Østfold og Riste i Lunner på Hadeland, samt 

7 halve ringer, hvorav de 6 stammer fra det store funnet på Avlund 
i Follebu i Oppland. Den syvende skriver seg fra Rolla i Telemark og 
består av to bruddstykker som muligens er fra samme ring. De to 
siste, som tilsammen utgjør en av de største og mest praktfulle av 
alle ringene av denne typen, skriver seg fra et lite steinkatnmer i en 
røys på gården Bjørnstad ved Femsjøen i Idd, Østfold. 

Av de seks halvpartene fra Avlund (fig. 9) ser det også ut som 
i alle fall fire passer sammen i bruddene, mens de to øvrige neppe 
er fra en og samme ring. Således får vi altså tilsammen funn av 
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Fig. 9. Halsring er av bronse fra A vlund i Follebu, Oppland. 

minst 8 av de store og vridde Wendelringene i Øst-Norge. Trekker vi 
så inn i bildet for sammenhengens skyld at vi fra det kjente Stavå· 
funnet i Oppdal, Sør-Trøndelag, har to slike store og typiske halsringer, 

og at vi fra gården Ardalen i Oppstryn i Nordfjord har bruddstykker 
av tre forskjellige slike ringer, får vi ikke bare klart for oss ytter
grensen for spredningen av disse Wendelringene, men vi kommer også 
til det temmelig bemerkelsesverdige resultat at vi fra Norge har flere 
funn av denne ringformen enn vi kjenner til fra Danmark. På ny får 
vi altså forsterket det inntrykk vi alt har skapt oss at Øst-Norge ved 

overgangen til tidligste jernalder har hatt en såpass nær kontakt med 
det europeiske kontinent at funnene bør sees under en videre syns
vinkel enn en rent skandinavisk. 

Mens det selvsagt er vanskelig, for ikke å si umulig å lokalisere 
de handelsruter disse Wendelringene kan ha vært distribuert langs, er 
det en viss mulighet for at landets to eneste av svanehalsnåler, som 
begge skriver seg fra Stange på Hedmark (flg. 10), kan spores tilbake 
til et mer snevert opphavsområde. Begge disse nåler, som i sitt formpreg 
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Fig. 10. Svanehalsnåler av bronse. Den minste, som har en lengde 
på 13.3 cm, skriver seg visstnok fra Kjemstad, Stange. Den lengste, 

29.5 cm lang, er fra Østre Skjerden, også i Stange. 

peker sterkt mot den begynnende jernalder, er store og 
kraftige og godt bevart. Især er den ene et usedvanlig 

stort eksemplar, med en hals som er luummet til overmål 
og med et stort, rundt og knappeformet hode. 

Ser vi svanehalsnålenes mange variantgrupper under 
ett, vil vi finne at de har et meget stort utbredelsesområde, 

fra Øst-Frankrike og Sør-Tyskland til Øst-Tyskland og 
Polen. Især synes de å være temmelig alminnelige i sist
nevnte områder, og det er i dette strøk at Anathon Bjørn 17 

har antydet at våre to funn må ha sine opphavsområder. 
Bjørn har ellers valgt å se disse to Stange-funn på bak
grunn av Trøndelagsbygdenes eiendommelige stilling i 

slutten av bronsealderen, der en rekke importsaker av 
østlig og sørøstlig preg viser til utstrakte handels- og kultur

forbindelser. Imidlertid er det i det foreliggende tilfelle 
minst like sannsynlig å tenke seg at disse to funn i et av 
våre mest sentrale innlandsstrøk må sees under samme 
synsvinkel som de øvrige fremmede saker fra Østlandets 
bronsealder; veiene over Jylland eller over Skåne, Bohus
Hin og videre til kontinentet er vel også her den rimeligste 

handels- og innfallsrute. 
Vi er nå kommet til veis ende med hensyn til gjennomgangen av 

det funnmaterialet som er aktuelt i denne sammenhengen. Vi skal 
ikke her gi oss i kast med å resymere de forhold som har fått sin 

behandling i det foregående, men det kan være grunn til å streke 
under det inntrykk som dette materiale gir- nemlig av sikker og sterk 
kontakt med de mellomeuropeiske Hallstatt-pregete kulturområder i de 
to siste perioder av vår nordiske bronsealder. Selv med svensk og 
dansk målestokk vil de funn det her er tale om være betydelige, og 

især vurdert på bakgrunn av det vi kjenner til av norsk bronsealder 
ellers blir disse fremmede elementer enda tydeligere stilt i relieff. 
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Vi skal ikke her gå nærmere inn på spørsmålet om handelsveier 
og handelens karakter - men derimot vil vi ganske kort søke å se 
om disse forbindelser med fremmede strøk og kulturområder kan ha 
ført til impulser av viktigere og mer varig art enn det handel alene 

behøver å betinge. 
Dette er et problem av en såpass vidtgående og innviklet karakter 

at det umulig kan få sin løsning her. Imidlertid står vi overfor et 
spørsmål en ikke kommer utenom når disse funnene sees i sammen
heng, slik vi har søkt å gjøre det i det foregående. 

Med dette kan det være passende å vende ganske kort tilbake til 
utgangspunktet for denne lille studie - nemlig til Anathon Bjørns 
behandling av Vestby-funnet. Med dette funns eiendommelige sammen
setning, med hovedtyngden liggende på de store kvinnelige praktsmykker, 

halsringene av bronse, viser han med støtte i andre nordiske funn og 
forskere at funnets åndelige bakgrunn ikke bare viser parallellitet med 
kultiske forhold ellers i Norden, 1nen at disse forestillinger om en 

kvinnelig guddom, hvis symbol var halsringen, opprinnelig må søkes 
langt utenfor Skandinavia og at "dyrkelsen av en sådan guddom måtte 
skyldes kulturmeddelelser fra Middelhavslandene" . 18 Vi har tidligere 

sett at det er meget sannsynlig at bukkene kan passes inn i dette 
åndsmiljø. Imidlertid er det i første rekke på bronsealderens magiske 
helleristninger vi har anledning til å måle den åndelige og delvis også 

den materielle standard i de områder der billedristninger har fått sin 
rikeste utformning. 

Det burde stå som en kjent sak at den åndelige bakgrunn som 
disse motivene gjenspeiler, viser ut over våre hjemlige landegrenser. 
Likevel skal vi her se bort fra ristningenes utvilsomt mytologiske og 
magiske innhold og tvert om vende blikket mot det materielle og etno
logiske kunnskapsområde vi kan finne på noen av t·istningenes motiver. 

Vi kan for det første slå fast som en temmelig sikker sak at de 
symboler, motiver og scener som ristningsfeltene er sammensatt av, 

har folk vært fortrolige med. Selv om de på helleristningene er fram
stilt i en sammenheng av sterk kultisk karakter, så synes denne kulten 
å ha hatt en tydelig sammenheng med det daglige livs bruk og behov. 
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Når vi på ristningene møter menn utstyrt f. eks. med øks, spyd eller 

hornete hjelmer, så er dette gjengivelser som avspeiler det folk har 
hatt for øyet. Det samme gjelder f.eks. skipet, hesten og andre husdyr. 
Disse ting er kulturelementer som har vært vanlige ikke bare på riste 
ningsflaten, men også i det daglige liv på distriktets gårder. Således 

blir ristningene en verdimåler også på den materielle kulturstandard 
som området har hatt i den tiden bildene ble hugget, samtidig som de i 
flere tilfelle gir oss et godt grunnlag til å bedømme dette nivå i rela

sjon til forholdene i store deler av Europa ellers. En kan her nevne 
båten og arden, to fundamentale kulturprodukter, hvis forekomster på 

disse ristningene byr på materiale av største verdi. Det kunne også 
være god grunn til å streke under betydningen av de tallrike rytter
figurer på ristningene. Sammen med spredte funn av rideutstyr og enkelte 
tnellom- og østeuropeiske vasefigurer representerer nemlig de skandina

viske bronsealdersbilder vårt første sikre og rike materiale til å bedømme 
forekomsten av tamhest og rytteri nord for Alpene, et forhold som er 
av den største verdi for vurderingen av bl. a. indoeuropeerproblemet i 
Nord-Europa. Disse kulturelementer og disse ristninger kan selvsagt 
være av forskjellig alder, og sikkert står det at ikke alle er resultat 
av den yngste bronsealderens europeiske kulturmeddelelser. Imidlertid 
er det de forholdsvis mange og til dels karakteristisk utformete fore
komster av to- og firehjuls vogner på ristningsfeltene som fører oss 
inn i de samme problembaner som dem vi har funnet fram til ved gjennom

gangen av det europeiske materiale i vår østnorske bronsealder. Dette 
stoff og de mulighetene det byr på kan kreve en omfattende behandling 
for seg, men her skal vi søke å trekke opp de hovedlinjer som i denne 

sammenhengen krever sin plass. 
Det er karakteristisk dette at vognen hos oss utelukkende er å 

finne på helleristningene i Østfold. Her er det imidlertid kjent en del 
figurer fordelt på ristningsfelter i Borge og Skjeberg. (Fig. 11-12.) Vi 
møter så vel den lette tohjulsvogn som den yngre firehjuls transport

kjetTen. Stort sett er bildene så tydelig fremstilt at vi til og med kan 
studere de viktigste konstruktive detaljer, og det er de samme detaljene 
vi for en stor del finner igjen på de svenske vognscener fra BohusHin 
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og Skåne 19. Vi kan, for å holde oss 

til hovedlinjene, fastslå at vi i Norden 

i yngre bronsealder har kjent strids

vognen med to hjul utstyrt med en 

liten plattform plasert på den ofte 

kløftete vognstang for kjørekaren og 

trukket av forspann av to hester. 

Videre har man til samme tid gjort 

seg tjent med en firehjuls kjerre der 

konstruksjonen i det store hele fins 

uforandret igjen i så vel den danske 

Dejbjergvogn som vår egen Oseberg

vogn og framfor alt kan typen be
legges med tallrike paralleller fra 

de bondevogner som fremdeles er 

alminnelig i bruk over store deler 

av Europa. 
Mange vil muligens stille seg av-

Fig. 11. Helleristning med vognmotiv 
fra Lille Borge, Borge i Østfold. 

visende overfor den tanken at man i Norden, også i deler av Norge, 
alt så tidlig som i ren bronsealder virkelig har kjent og brukt vognen 

i større eller mindre utstrekning. Imidlertid bør det stå ganske klart 
at det å avbilde en vogn - til og med i konstruktive detaljer i strøk 

hvor en slik aldri har vært kjent- er i seg selv ikke bare en urimelig
het, men til og med en umulighet. Det vil således være like unaturlig 

å tenke seg vognen brukt som forholdsvis alminnelig kultsymbol i 

strøk hvor den ikke var alminnelig kjent, som å tenke seg en ard

kult i et område som ikke hadde pløyde åkrer. Det kan også være 
grunn til å minne om at bruk av vogn er primær i forhold til bygging 

av veier. 
Vender vi blikket fra de typesikre svensk-norske helleristnlngs

vogner og søker å se det i relasjon til det som måtte kjennes fra 

Europa ellers, vil vi kunne gjøre interessante iakttagelser som også 

her fører oss inn i de samme baner som våre fremmede oldsaker tid

ligere har gitt oss grunn til å følge. 
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Fig. 12. Tohjulsvogn fra helleristning på Sannesund, Skjeberg i Østfold. 

Dette europeiske materiale kan deles i tre hovedgrupper, nemlig små 
vogn modeller av utpreget kultisk karakter, innrissete figurscener med vog· 
ner på leirkar, samt til slutt rester og spor etter vogner funnet i gravanlegg. 
Denne siste gruppen med gravvognene viser oss riktignok til dels meget 
rikt utstyrte vogner, men de gir oss ikke klart inntrykk av hoved

detaljene ved vognene. Derimot forteller disse tallrike funn med tyde
lighet hvilken kolossal rolle vognen må ha spilt i Mellom- og Sørvest
Europa i den senere delen av Hallstatt-tiden og la Tene-tid. 

Langt mer opplysende er imidlertid de to øvrige gruppene. Især 
byr en samling ganske små bronsemodeller fra Øst-Tyskland og Polen 
på interessante paralleller til de skandinaviske tohjuls stridsvogner. 
Disse hører alle hjemme innenfor Hallstatt-kulturens kronologiske 
ramme. Selv om de avviker en del i form, er det nok for oss ganske 
kort å se på ett av de to kjente funnene fra Burg ved Spree. (Fig. 5.) 
Denne ganske lille modellaktige vognen viser oss et smekkert kjøretøy 
med to fireekers hjul og med kløftet vognstang. Til dragga:ffel og aksling 
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Fig. 13. Vogn og rytter-figur risset inn på en urne 
fra Darslub i Polen. 

Fig. 14. Tegning på urne fra \V"ittl,au i Polen. 

er festet tre fuglefigurer og tre hornete hoder. Disse typiske Hallstatt
trekk gir med en gang grunnlag for datering, samtidig som de viser 
hvor man skal søke bakgrunnen for disse funn. At vi på liknende vis 
som med våre helleristninger har for oss gjengivelser av det daglige 
livs virkelige vogner, synes å være hevet over tvil. 

En utpreget østlig utbredelse viser også denne tredje gruppe, som 
er opplysende i denne sammenhengen. Det dreier seg om en mindre 
samling ansiktsurner fra tiden mellon1 800 og 500 f. Kr.20 Disse har 
sitt hovedsentrum mellom Oder og Vistula. Urnene er karakteristiske 
ved det at de er utstyrt med mer eller mindre tydelig innrissete 
figurer, bl. a. av firehjuls vogner (fig. 13-14) som i hoveddragene alle sam
men viser presis de samme konstruktive detaljer som vi kjenner fra de 
svensk-norske helleristningsvogner. På ny er vi så vel typemessig som 
kronologisk ført inn på samme baner som de våre tidligere funn har 
brakt oss. 

Det vil være fristende å søke videre langs de veier som her åpner 
seg til parallellisering med det rike stoff som fins i Middelhavslandenes 
kulturområde, med materiale som kjennes fra de sørrussiske stepper 
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og funnstoff fra vogQ.enes spredningssentrum ved Eufrat-Tigris, men 
det vil helt sprenge den rammen vi har gitt for denne studie. Det vi 
skal slå fast er at en hele veien møter de samme hovedtyper av 
kjøretøyer som hos oss er kjent fra sen bronsealder. 

Kronologisk og kulturelt må vi således slutte oss til professor 
Childe 21 når han søker å vise at vi først med en fremskreden bronse

alder får en hurtig og omfattende spredning av vognen - det være 
seg den tohjulte så vel som den firehjulte- på det europeiske kontinent 

og i Norden. Med henblikk på de funn vi har og det vi kjenner til 
av vognkultens betydning innenfor Hallstatt-kulturen og Hallstatt-tiden 
mener jeg derfor det kan være grunn til å tro at de impulser som har 
ført dette viktige kulturprodukt til Norge og samtidig har brakt de 

forestillinger som har knyttet seg til vognen i videste forstand, 
er kommet 1angs de samme veier og via de samme kulturkonjukturer 
som har ført de andre fremmede importsaker til Øst-Norge i slutten av 
yngre bronsealder. 

Mange forskere har vært opptatt av Hallstatt-tidens internasjonalt 
pregete handelskultur. Imidlertid har professor Childe søkt å stille pro
blemene på en noe annen måte, og han har nylig med styrke ment å 
kunne hevde at tidens nye og mer effektive våpenform, den oven·as
kende og utstrakte bruk av ridehest og stridsvogner, har ført til om
fattende erobringer og folkevandringer der samfunnsformen har vært 
basert på aristokratisk lederskap med en ridderklasse som på middel
aldersk vis har oppkastet seg som herrer. 

Søker vi å se vårt materiale under denne synsvinkel, er det likevel 
for smått og spredt til å kunne betraktes som prov på at disse om

fattende krigertokter også direkte har satt spor. etter seg her i Øst
Norge. Imidlertid er det på den annen side innlysende klart at bronse
alderens to siste perioder hører til de aller viktigste hundreår i vår 
forhistorie før romertiden - og like innlysende er det at de nye 

signaler som har vist seg i Europa i disse perioder, har satt sine tyde
lige spor også her hjemme. Det skal mer enn en løs kontakt til for 
å lære folk i en utkant å mestre hjulmakerkunsten, gi sine riter et 

innhold som også krever bl. a. vognkult og rytterseremonier. Med våre 
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mange og viktige fremmede produkter som bakgrunn, der tidens mest 

sjeldne våpen heller ikke mangler, tør vi hevde at vi også hos oss skimter 
et samfunn bygd opp etter prinsipper som i mange deler synes å kunne 
avspeile forhold som har vært dominerende i de mellom-europeiske 
kultursentret'. Selv uten å finne grunnlag for innvandringer har likevel 

landet ligget åpent for rike kulturimpulser. 

NOTER 

1 Anathon Bjørn: Vestbyfundet. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter IJ, Oslo 
1929. 2 H. Kjær: To Votivfunn fra Bronzealderen. Aarbøger 1927 s. 235 ff. 
J. Brøndsted: Danmarli:s Oldtid Ill, 1939 s. 224 f. 3 H. Arb man: Sveriges historie 
genom tiderna I s. 61. E. Sprockhoff: Jungbronzezeitliche Hortfunde Norddeutsch
lands, lVIainz 1937, Taf. 30. 4 H. Kjær: l. c. 5 A. Bjørn: l. c. 6 G. Rosenberg: 
Danske Studier 1929. C. Althin: Studien zu den bronzezeitlichen Felszeichnungen von 
Skåne I, 1945, s. 206. 7 A. Hagen: Sørumsverdet. Viking XIII, 1949, s. 17 ff. 8 A. 
Bjørn: Fra vor ældste jernalder. Bergens Museums Arbok 1926. Hist. Antikv. Række 
No. 3. 9 E. Sprockhoff: Die germanischen Griffzungenschwerter, 1931, s. 43 ff. 
to A. Bjørn: To marldunn fra den eldste jernalder. T. V. S. 1935, No. 37, s. 37 f. 
l l V. G. C hilde: Prehistoric .Migrations in Em·ope, Oslo 1950, s 210. 12 Sv. Mar
strander: Jylland-Lista. Vildng 1950, s. 63 ff. 13 A. Bjørn: Nystad-funnet. Et 
yngre bronsealders markfunn fra Telemark. U. O. Arb. 1931-32, s. 31 ff. 14 E. Sprock 
hoff: Zur Handelsgeschichte der germanischen Bronzezeit. Berlin 1930, s. 67 ff. 
15 E. Sprockhoff: Niedersachsische Depotfunde der jiingeren Bronzezeit, 1932, s. 97 ff. 
16 J. Brøndsted: Danmarks Oldtid III, 1939, s. 241. 17 A. Bjørn: To markfunn. T.V. S. 
1935, No. 37, s. 38. 18 A. Bjørn: Vestbyfundet. U. O. Skr. 1929, s. 56. 19 G. Berg: 
Sledges and Wheeled Vehicles 1935. 20 W. La Baume: Bildliche Darstellungen 
auf ostgermanischen Tongefassen der fri.ihen Eisenzeit, Jpek 1928, s. 25 ff. 
21 V. G. Childe: Prehistoric Migrations in Em·ope, s. 177 ff. 





Anna M. Rosenqvist 

STUDIER AV BRONSETEKNIKKEN 
I VESTBY .. FUNNET 

l. Makroskopiske undersøkelser. 

;\Ile gjenstander i Vestby-funnet vitner om en høyt utviklet støpe

.fi. teknikk i bronse. Her skal først kort omtales framstillingsmåten 

for de gjenstander hvor allerede Oldeberg har behandlet teknikken. 

Funnet er avbildet som fig. l i Anders Hagens artikkel i dette nummer 

av Viking s. 98, og der henvises heretter til figuren som: fig. l A. H. 

Funnet inneholder 3 bronsehalsringer med ovale endeplater og 

spiraler. Av disse er nr. 23651 a (fig. l A.H. i midten til venstre) hul. 

Den er gått. i stykker slik at man har kunnet få tak i et stykke av 

leirkjernen, ca. 2 x l x l cm. At det virkelig er leirkjernen, framgår 
for det første av at stykket var så stort at det ikke kan ha trengt inn 

gjennom hullet i ringen. Gjennom en sprekk i ringen kan det sees at mer 

av kjernen sitter fast langs bronsen. Videre viser de undersøkelser som 

er gjort med røntgen osv. at det dreier seg om en sandblandet leire, se 

s. 152. Langs ringen nr. 23651 a finnes kjernestøtter i 4 rekker som står 

tilnærmet loddrett på hverandre. Det ser ut som støpningen har vært 

mislykket opprinnelig, slik at et ganske stort stykke er felt inn etterpå. 

I det innfelte stykke sees spor av punsing eller mekanisk bearbeidelse 

mellom riflene som en skrape, mens resten av ringen har rifler som er 

jevne og glatte. Visse uregelmessigheter i orneringen kunne kanskje 

tyde på at innløps- og utløpskanalene er fjernet ved etterarbeid for 

hånden, ved punsing, fig. l. I alminnelighet mener Oldeberg 1 at man 

ved framstillingen av slike ringer først har støpt selve buen ved eire 

perdue-metoden, eventuelt fjernet kjernen og så forenet buens ender 
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Fig. 1. Detalj av påstøpning på ring 23651 a. 

med de ferdige ovale endeplater ved påstøpning med mer bronse i 

skjøten. 

Selve buen på ring nr. 23332 (fig. l A.H. nederst til venstre) kan tenkes 

støpt sammen med resten ved eire perdue-metoden. Den kraftige vrid

ning tenkes framkommet ved vridning av en voksstav med firkantet 

tverrsnitt.2 

Ad 23332. Av denne ring foreligger spektralanalyse og røntgen

diagram: 

23332 spiral 

23332 plate ( +) 
(+) 
++ (( + )) 

Bi Au 

+ 
++ 

Røntgendiagram med lite kamera viser en e<-fase med a= 3.67 kX 

svarende til 7-8°/o Sn for begge prøver. Dette samn1en med spektral

analysen tyder på at spiralen og platen er støpt i ett av en sannsynligvis 

oksydisk malm. o-fasen finnes også. Se videre s. 141. 

Halsring nr. 23651 b (fig. l A.H. øverst til venstre) har også en massiv 

bue med mindre markert vridning. Den kan tenkes støpt eire perdue 

sammen med de ferdige endeplater og spiraler.3 
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Fig. 2. Bakside av nål 23651 c. 

Ved slike ringer son1 disse antar man at skiven og tenene som 

spiralen er laget av er støpt sammen, noen ganger eire pet·due og noen 

ganger i tvedelt form. Spiralen er så rullet opp ved hamring og opp

varming av de rette tenene og festet til selve buen. 

Røntgendiagrammet av 23651 b viser en ex-fase med a= 3.62 kX, o: 

ca. 2 °/o Sn, hvis dette er eneste bi bestanddel. 3-fasen fins og Ph muligens. 

Prøven er tatt bak på ringen. Se s. 141. 

De fortinnete perlene i bronsekjeden nr. 23651 f (fig. 1 A.H. i midten 

til høyre) er enten støpte eller består av opprullete spiraler av bronse

tener. De små er nænnest sylindriske og viser spor av en grad fra 

støping på midten. 

Bronsenålen nr. 23651 c (fig. 1 A.H. nederst til høyre) kan tenkes 

framstilt ved at der med en form er gjort avtrykk i leire. Man kan også 
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tenke seg at forsiden er modellert i leire. Det er fylt i voks til ønsket 

tykkelse, baksiden med hempene er modellert og den ferdige nålen festet 

i voksen, se fig. 2. Forbindelsesbåndene kan eventuelt være laget på 

frihånd. Deretter er voksen dekket med fin leire og formen med inn

løpsrør og eventuelle lufterør, brent. Det fins ikke noen fortykkelse 

som skulle si hvor innløpskanalen har vært, men på oversiden viser de 

to venstre plater støpefeil ved de innerste ornerte sirkler ved at den 

opphøyde kant mangler på et kortere stykke. Her er orneringen full

ført ved punsing av vinkler. Sannsynligvis har venstre side da vært 

øverst under støpingen. Oldeberg behandler en teknisk sett nærstående 

spenne 4 som består av 11 runde skiver med hull festet til en større 

midtskive. (Han antyder at skivene kan være framstilt hver for seg 

og senere forenet ved påstøping av forbindelsesbånd. Dette gjelder 

særlig ved spenner med 2 skåler og bøyle.) 

Anathon Bjørn5 omtaler i sin behandling om Vestby-funnet fram

stillingsmåten for de 2 siste gjenstander i funnet, dyrefigurene (se fig. 1 
A. H. øverst). Han sier om den ene, 23651 d, at den er hulstøpt, muligens 

over en indre kjerne, videre at der på brystet og buken sees en frem

tt·edende støperand. Kroppen og halsen med hode er støpt hver for 

seg og festet til hverandre på den måte at den ganske tynne hals er 

stukket inn i et hulrom like ved overgangen mellom hals og rygg. 

Om 23651 e uttaler han at "støperanden er sterkt fremtredende på 

brystet, men mer utydelig på buken. Støpningen er som foregående, 

dog med den forskjell at figuren er støpt i ett". 

Når en ser på bukkene eller endog de første fotografier av dem, er 

det en detalj ved dem som straks faller i øynene og som Bjørn ikke 

har beskrevet. Det er de mørke brune merker langs siden og, som det 

senere vistes, under buken av dyrene.· Se fig. 2 A.H. 

Kjemisk analyse av materiale fra flekkene viste at det var jern ~: 

rust. De merkene en først ble merksam på sitter med et par centimeters 

mellomrom på hver side av kroppen og så sytnmetrisk at en tenkte 

seg muligheten av at det var gjennomgående nagler eller tråder. For 

å avgjøre dette b]e bukkene gjennomlyst med hvit røntgenstråling på 

R.øntgenkontrollen, Blindern. Bildene er tatt fra siden og rett ovenfra. 
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a b 

Fig. 3. a. Rustflekl< på siden 23651 d. b. Samme sted etter slipingen. 4 x . 

Det ble også tatt bilder hvor stråleretningen var 900/o forskjøvet. Se 

fig. 3 A.H. 

Bildene viser at kroppen i begge tilfelle er hulstøpt og hodene 

massive. Som en ser fortsetter halsene inn i kroppen hvor de blir 

bredere og for den enes vedkommende ender med en krave og en tapp 

med hull i. Beina er også massive. Godset i kroppene er meget tynt og 

forbausende jevnt, på enkelte steder 1/10 mm. Rustmerkene fins igjen på 

1·adiogrammet som jevne lyse streker på 2-4 mm lengde på hver side av 

bukken uten noen forbindelse med hverandre. Jernet er mer gjennom

trengelig for røntgenstråler enn bronsen. Samtidig forekommer en liten 

fortykkelse av bronsen rundt jernet. Etter at rustflekken var slipt av 

fikk en fram en j ernstift i bronsen ca. 1/2 mm bred og 2-4 mm lang, 

se flg. 3. Ut fra den hypotese at merkene var rester etter kjernestøtter 

av jern, ble alle spor av rust nøyere undersøkt, og det viste seg at 

der var liknende stifter mellom beina, både forbein og bakbein, på 

begge bukkene. I alminnelighet er kjernestøttene i bronsestøpning 

laget av en bronse med høyere smeltepunkt enn det selve gjenstanden 

har. Oldeberg 6 nevner som unntak et hengekar fra et depotfunn ved 

Harnoi i Upplancl. 7 Her fins 6 slike støtter, ett i sentrum i bunnen 

9- Viking 1954. 129 



23fi51 d og e 

Fig. 4. Støperendene på kropp og bein kommer tydelig fram. 

og de andre ordnet symmetrisk rundt. Her har man for første gang 

funnet jernstøtter i forbindelse med nordiske hengekar. Oldeberg på

peker at funnet kommer fra Ma.lardals-området som har hatt sterk 

bronsealdertradisjon langt fram i en tid da jernet begynner å bli ganske 

velkjent som bruksmetall. Han påpeker også at noen store, hule bronse

ringer fra sørtyske land, Ha1lstatt Ill, har kjernestøtter av jern. 

Ved gjennomboring av bronsen på buksiden ble det tatt prøver fra 

kjernen som viste seg å være en sandblandet leire. Leirens sammenw 

setning er undersøkt med det for øye å stedfeste framstillingsstedet 

av bukkene. Se s. 143. 

Med de opplysninger som her foreligger kan framstillingsrnåten av 

dyrene forklares på følgende måte: 
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Fig. 5 a. Øverst: Leire til kjerne og blyhalsstyld,et. Nederst: Formen 
ferdig med iliggende leirlzjerne med kjernestøtter. 

Fig. 5 b. 1. Buksiden av modellen. 2. Bul,siden av 23651 e. 
3. Buksiden av 23651 d. 
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En må anta at hodene med halsstykket primært har foreligget og 

så er kroppen blitt laget rundt disse. Selve ansiktet med hornene synes 
å være loddet på halsstykket. Begge deler kan være støpt ved eire 
perdue-metoden. Som en skal komme tilbake til senere, er bronsene 
forskjellig i sin kjemiske sammensetning. Tinninnholdet er størst i hode
stykkene, hvilket man direkte kan se av fargen på bronseprøven. For

siden av ansiktet og hornene er fortinnet. På baksiden av hornene av 
bukk 23651 d var en mørk masse. Det ble tatt røntgen diagram av dette 
og det viste en sandblandet leire forskjellig fra kjernen. Da massen 
befant seg på utsiden av bukken, kan den skrive seg fra finnestedet. 

Som en ser av fig. 4 og av røntgenbildet fig. 3 A. H. (tatt ovenfra) 
viser støperendene seg tydelig både på selve kroppen og på beina. En 

må derfor anta at støpingen har foregått i delt form, men over en 
leir kjerne. 

Forsøksvis laget preparant Smedstad en form av gips av denne ene 
bukken 23651 e. På fig. 5 b, 2 og 3, sees støperender over buken som 
viser at det må ha vært kiler mellom beina, og dette ble også laget i gips
form (fig. 5 a). Fra røntgenbildet ble halsen (hodepartiet ble sløyfet for 
enkelhets skyld) avtegnet på mm-papir, og en kopi ble skåret ut i bly. 

Halsen ble lagt i en kjerne av leire som ble formet etter gipsformen. Små 
kjernestøtter av 1netall ble plasert tre på hver side og en mellmn bak
og forbein. Ved tørking trakk leiren seg sammen en del. Den ble ikke 
brent (da Pb ville smeltet), men til skåret slik at det ble tomrom rundt 

og at den hvilte på kjernestøttene. Ved en virkelig brenning ville leiren 

ha trukket seg mer sammen og sannsynligvis jevnt. Dette vil kunne 
forklare at godset er så jevnt tynt som det er. Innføringen av legeringen 
(her loddetinn) foregikk gjennom et bein som ble holdt lavt i for
hold til resten. Formen var varmet opp til ca. 120° og sotet med en 
lysende gassflamme. 

Fig. 5 b, 1, viser buksiden av modellen, med meget utpregete 
støperender, da formen ikke var særlig tett. Kjernestøttene er dels 

dekket av tinnet (mellom forbeina) som hos den originale og stikker 
fran1 gjennom bronsen mellom bakbeina. Ganske interessant er det å 
sammenlikne ujevnhetene på buken n1ed tilsvarende steder på originalen. 
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Dette framkommer særlig tydelig på røntgenbildene. Innføringen av 

legeringen foregikk gjennom to av beina, og det kan være dette som gir 

støpefeil av denne art. 

På grunn av godsets store jevnhet og like tykkelse kunne man også 

tenke seg den mulighet at gjenstandene var støpt eire perdue. Leirens 

innhold av organiske stoffer ga også en indikasjon i denne retning 

(se s. 143). I en form med kjerne kunne voksen være blitt fylt inn SOlli 

vanlig ved støping av slike figurer. Man skulle allikevel tro at når en 

hadde muligheten for å bearbeide en slik voksfigur og fjerne alle støpe

rendene, ville dette blitt gjort før leiren ble lagt på. En ting som og 

kunne tyde på en støpning eire perdue er de ujevnheter i bronsen 

mellom bakbeina som fins på den ene bukken 23651 d, fig. 5 b, 3 og som 

eventuelt kan tydes som kjønsorgan. Det er muligens støpefeil. Se 

røntgenbildet fig. 3 A. H. Selve halen og støperanden langs ryggen er 

bearbeidet slik at støperanden her er fjernet. Dette kan væregjort etter 

støpningen i delt form eller på voksmodellen. 

Dette bringer oss over på et interessant punkt, nemlig forskjellen 

mellom de to dyra som muligens antyder en kjønsforskjell. Fram

stillingsmåten er stort sett den samme, men det er umulig å plasere 

de to kroppene i samme form. Hodene er forskjellige, både det SOlli 

er synlig av dem og det som er inne i leiren. Halspartiet på 23651 e 

viser på røntgenbildet en ganske kraftig poreansamling, som antakelig 

betyr at halsen er sveiset igjen, sannsynligvis p. g. a. mislykket støping 

i overgangen. 

Tabell l. 
TabelL over en del observasJoner som er ulike hos bukkene: 

Lengde ........... . 
Høyde over bal< beina 
Hale .............. . 
Øyne ............. . 
Horn ............. . 
Krave ............. . 
Panne ............. . 
Kjønsorgan (?) ..... . 

12.3 cm 
6.3 >> 

marl<ert 
+ 

markert deling 
+ 

ornert m/trekant 
+ 

e 

11.6cm 
5.8 " 

mindre 

--;-(ødelagt ved 
sveising'?) 
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2. Spektrog·rafiske og røntgenografiske undersøkelser. 

De to bronsedyr fra Vestby-funnet er forsøksvis blitt undersøkt med 
spektrografiske og røntgenografiske metoder. I det følgende refereres 
resultatene av disse undersøkelser. Når disse gjenstander er blitt valgt 
er det særlig fordi man var meget interessert i flere opplysninger om 
disse så enestående bronsefigurer i forbindelse med dr. Anders Hagens 

prøveforelesning om "Europeiske impulser i østnorsk bronsealder". ror
fatteren er på det rene med at man her våger seg ut på et ukjent felt 
hvor det er all mulighet for at senere tydninger kan komme til andre 
resultater. Men som det stadig blir hentydet til i arkeologisk litteratur, 

trenger man her framfor alt observasjoner i et stort antall, forat man skal 
kunne utnytte materialet arkeologisk når det gjelder metallurgisk teknikk. 

Statistiske metoder skulle helst anvendes, idet n1an analyserer en 
rekke gjenstander som hører til samme funn og tid og tar middelverdien 
som et uttrykk for den tids teknikk. Det er grunnen til at de tilfeldige 
data som fins om Vestby-funnet er gjengitt i dette arbeid som altså 
konsentrerer seg om de 2 bukkene. Forat hele funnet skal være under

søkt mangler altså ennå analyser og undersøkelser av 2 ringer, 23651 a 
og b, perlekjedet 23651 og nålen nr. 23651 c. Forhåpentlig blir det mulig 

snarest å få dette gjort. 

a. Spektrografiske undersøkelser. 

Ved direkte betraktning av dyrene sees, som nevnt, at fargen på 
hodet og kroppen er forskjellig, de består av to sorter bronse. Spektra

grafiske analyser ble tatt av horn og kropp (bein) av begge gjenstander. 
Analysene ble utført ved elskverdighet fra mag. scient. Lars Lund, For
svarets Forskningsinstitutt, Kjeller, hvorfor jeg her bringer ham min beste 

takk. Hilgers "Large Quartz Spectrograph" ble anvendt. Metoden var 
likestrømsbue på kullelektroder. Resultatene er kvalitative, da det var 
teknisk ugjennomførlig på kortere tid å få kvantitative resultat. Ved 
+ angis opptil 1/10°/o av vedkommende grunnstoff. Høyere gehalter 

betegnes med to, tre eller fire +tegn; ved + + + + f. eks. 5-7°/o. 
Tabell 2 viser resultatet av de spektrografiske analyser. Sn er ikke 

angitt, men fins i alle prøver. 
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Tabell 2. 

Sb Pb As Ag Co Ni Zn Bi i Au Fe 

23651 d kropp ++++ + + +++ ++++ 
)> el horn +++ + spor +++ ++ +++ 

23651 e hropp +++ + +++ ++ 
» e horn + + +++ ++ + (+) 

23332 spiral 1:1 l 
(+) 

l l 
+ 1:1:1:1: )> plate (+) ++ (+) ++ 

Innholdet av betraktelige mengder antimon (Sb), sølv (Ag) og nikkel 

(Ni) sammen med bly (Ph), arsen (As) og kobolt (Co) tyder på en 
fahlerts som råstoff for kopperframstillingen. Otto Witter 9 oppgir en 

analyse av ren antimon-arsen fahlerts: 

Kopper .... 32.04 °/o Antimon ... 15.05 °/o 
Bly ........ 0.43 » Vismut o •• " 1.83 » 

Sølv ....... 0.22 » Jern ....... 4.85 » 

Kobolt ..... 2.95 » (inklusiv Ni) Sink ....... 3.84 » 

Arsen o O OG f 10.19 » Svovel ..... 28.34 » 

Antimon- og arsen-fahlertser med stort sølvinnhold, sammen med 

nikkel- og koboltertser, fins etter Otto Witter 10 bare fra Saalfeld

området i Thilringen i Europa. Med utvinning av disse malmer fåes 

metaller som gir analyser som de ovenfor såkalte "fahlerts metaller". 

Malm fra Saalfeld har også inneholdt tinn. Til framstilling av slike 

bronser kan man enten tenke seg en tilsetning av et tinnertskonsentrat 

til koppermalmen eller en virkelig bronseteknikk, hvor kopper, framstilt 

av fahlertsen, smeltes sammen med tinn framstilt av tinnertser eller 

tinnertskonsentrater. Blyinnholdet i bronsen kan også forklares ved at 

det ved anrikning av tinnmalmen til tinnmalmkonsentrat har fulgt med 

som forurensning en del blyglans. Blyglans sammen med tinnmalmer 

fins i dag i mellomtyske n1almfelter. 

Anvendelsen av sulfidiske malmer som fahlerts viser en høyt ut

viklet metallteknikk. Først må svovlet fjernes ved rosting før reduk

sjonen kan utføres. 
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Analysen av ringen 23332 viser en meget renere kopper-tinn bronse. 

Røntgenografiske undersøkelser viser (s. 126 og tabell 6) at bronsen 
inneholder minst 7-8 °/o Sn og altså er en ekte bronse. De små for

urensninger som fins kan ikke gi noen hentydninger om malmens opp

rinnelse, da de er vanlige i en mengde oksydiske og karbonatiske 

malmer. 
Som det vil bli vist senere (s. 139) er tinninnholdet i kroppene på 

23651e og d lavere enn i hodestykkene. Analysen av de to kroppene 

viser ellers stor overensstemmelse, bare når det gjelder arsen er det 

en virkelig forskjell, 1ned et tydelig innhold av arsen i 23651 d og intet 
i 2365l e. Arsen er en flyktig bestanddel som muligens kan ha destillert 

av smelten. 

Overensstemmelsen mellom hornene er ikke så god. Antimon

innholdet varierer fra + + + for 23651 d til + for 23651 e. Overens
stemmelsen mellom arseninnholdet er bedre enn for kroppene, men 

det er påvist vismut i 23651 e. 
Som en konklusjon kan man si at kroppene etter den spektrografiske 

analyse sannsynligvis er laget av samme bronse, mens dette er mer 
tvilsomt når det gjelder hodestykkene. Begge bronser tilhører samme 

gruppe, nemlig slike hvor kopperet er framstilt av fahlertsmalmer. 

Sannsynligvis stammer malmene fra Saalfeld-området i Midt-Tyskland. 

b. Røntgenografiske undersøkelser av bronse. 

Faseundersøkelser med røntgen har tidligere vært utført på arkeo

logisk materiale av Mme A. R. \Veill. 11 Undersøkelsene kan utføres på 
flere måter. Ved direkte bestråling av gjenstandene med monokromatisk 

røntgenstråling i et "back reflection" kamera fåes et bilde av strukturen 

i metallet samtidig som de krystallografiske parametre kan måles med 

stor nøyaktighet. Dette forutsetter at overflaten er fri for korrosjons

produkter som det f.eks. er tilfelle med gull- og sølvsaker. På den annen 

side må man da ta i betraktning at overflaten med tiden kan ha fått 

en annen sammensetning enn !legeringen ellers. Dette gjelder særlig 

bronsesaker, som i de fleste tilfelle har et lag av patina av forskjellige 

korrosjonsprodukter. Metoden er altså ikke destruktiv når det gjelder 
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edlere metaller. På bronsesaker er det ikke altid lett å oppnå en ren 

1netalloverflate uten å ødelegge oldsakenes utseende. Ved gamle brudd 

kan man bearbeide disse til bestråling. Ved undersøkelsen av bukkene 

har back reflection-metoden vært anvendt på undersiden av beina, hvor 

korrosjonsproduktene ble fjernet. Godset viste en typisk støpestruktur, 

se plansje I. Imidlertid kan man ved å anvende pulverpreparater få 

opplysning om de tilstedeværende faser og også få bestemt de krystallo

grafiske parametre med en nøyaktighet som er tilfredsstillende, når en 

tar i betraktning bronsens store innhold av forskjellige bestanddeler. 

Denne metode anvendes blant andre i dag ved undersøkelse av metall

system. Den mengde materiale som kreves til disse undersøkelser er 

meget liten, og preparatet kan siden eventuelt benyttes til spektrografisk 

analyse. 

Et pulverpreparat er i alminnelighet en sylinderstav med diameter 

0.5 til 0.8 mm og en lengde på 15 mm: ca. 0.010 cm 3 og med en spesifikk 

vekt på ca. 9 blir det nødvendi~e materiale O.l g. Preparatet kan nyttes 

om igjen så meget en ønsker. Med stålborr med opptil 0.9 mm diameter 

ble tatt prøver fra bukkene på flere steder av buken. Et slikt hull hvor 

samtidig leirkjerneprøver ble tatt ut, finnes på fig. 5 b, 3. Hullene er 

ellers dekket med en blanding av CuC08 og metallfix, etter at dette 

er anført i hovedjournalen. På hornene ble prøven tatt på baksiden, uten 

gjennom boring. 

Røntgendiagrammene er tatt med jen1- og kopperstråling i kamera 

med diameter 57.3 mm og 143.2 mm. Opptakene er tatt på Universitetets 

kjemiske institutt, Avdeling A, Blindern av forfatteren og på Sentral

instituttet for industriell forsking etter oppdrag. De mest optimale 

betingelser for faseundersøkelsen i bronsen synes å være med det 

kamera som har 2 r = 143.2 mm, filtrert kopperstråling, C u Kcx, 3 timer 

belysningstid. Diagram tatt på denne måten av kropp og hodestykke 

av 23651 d smnt av ringen 23651 b er gjengitt på plansje I. Prøven fra 

ringen er tatt bak på selve den massive ring. 

Diagrammene viser alle cxmfasen av kopper, flatesentret kubisk og 

o-fasen, som også er kubisk, samt blylinjer. Linjene av o-fasen (Cu81Sn8 ) 

er særlig tydelige ved små verdier av vinkelen ® ::>: lengst til venstre 
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3,580 

.J570 
o Ct.rl3e 

3,560~------~--------~------~~---

0 5 !O 15 
Konsentras;'on / vekt C)lo 

Fig. 6. Variasjon av gitterkonstanten for 
ex-kopper ved oppløsning av en del 

andre metaller i lwpper (11 b). 

på diagrammet. De er 

skarpere og svakere enn 

ex-fasens, som gir de brede 

og ved høyere verdier av 

e mer diffuse linjer. Owen'z 

har funnet at man hur

tigere oppnår likevekt i 

3-fasen enn ex-fasen. 

ASTM-indeks er nyttet 

ved identifisering av fasene. 

ex-fasen er her en fast 
oppløsning i Cu av alle de 

andre bestanddeler i bron-
sen som den spektrogra

fiske analyse har påvist og 

som løser seg i Cu. Når 

en blandet krystallfase 

dann es, vil sammenset

ningen variere fra en krys

tall til en annen, og hvis 

man ikke anvender en lang 

tid for oppnåelse av like
vekt, vil forskjellen i sammensetningen av krystallene eller selv for

skjellige deler av samme krystall holde seg. Gitterdimensjonene vil 

variere med sammensetningen og pulverdiagrammet vil vise brede linjer. 

Fig. o viser hvordan en rekke metaller løser seg i kopper i ex-fasen 

og forandrer gitterkonstanten. Gitterkonstanten avtar fra a=3.608 kX 

for rent kopper, lineært til a=3.541 kX for nikkel, mens effekten ellers 
går i motsatt retning. Kobolt har samme romgruppe og meget nær 

samme gitterdimensjoner som nikkel og gir sannsynligvis samme effekt. 

Oppløseligheten av bly i kopper er meget liten, 0.002 ~ 0.005 °/o. Også 
for kopper i bly er løseligheten av samme størrelsesorden, slik at en 

må vente seg blyet som egen fase. Dette er stadig observert ved metallo
grafiske undersøkelser av forhistoriske bronser. 13 

138 



Arsen løser seg i fast oppløsning i kopper opptil 7 °/o arsen. 

Ved 15 °/o er metningsgraden for tinn i kopper nådd ved en gitter

parameter på 3.693 kX.t4 

Antimon løses til 4.7 °/o i kopper, med a=3.6413 kX. Vismut og 

kopper er n1eget lite løselig i hverandre (Bi i Cu 0.001 °/o). 
I et flersto:ffsyste1n med så mange komponenter som her foreligger, 

er det klart at det er mulighet for dannelse av en mengde faser, som 

tidligere nevnt meget sannsynlig med varierende sammensetning p. g. a. 

hurtig avkjøling av bronsen. Det er meget sjelden undersøkt metall

systen1er med flere enn 3 komponenter. I det foreliggende tilfelle løser 

som nevnt sannsynligvis de forholdsvis små mengder av metaller som 

foreligger og som er løselig seg i en kopper a-fase, med skiftende 

sammensetning. 
Som en ser av tabell 3 kan de bredeste og sterkeste linjene på 

diagrammet av horn av bukk 23651 d indiseres som en a-fase, med 

a== 3.654 kX. Nøyaktigheten av denne bestemmelse blir ikke stor på 

grunn av linjenes bredde. a= 3.650 kX ble funnet ved anvendelse av 

kamera 1ned 2 r = 57.3 mm og Fe Ko: + ~ stråling. For kroppen ble den 

tilsvarende verdi a= 3.607 kX, se tabell 4, lite kamera a= 3.600 kX. 

For horn av 23651 e var a = 3.665 kX og for kropp a = 3.605 kX. 

Da det er forholdsvis like mengder av de metaller son1 innvirker 
mest på gitterkonstanten, nemlig: antimon, sølv og (kobolt+ nikkel) i 

de 2 bronser som dyrene består av, må en iallfall kunne si at hornene 

med a= 3.654 kX inneholder mer tinn enn kroppen. Hvis det opp

løste bare var tinn, ville det svare til 7-8°/o Sn, i virkeligheten svarer 

det vel til en mettet a-fase i det mangesto:ffsystem som foreligger. 

Kroppen ville ved samme resonnement bestå av ren kopper. Det store 

nikkelinnhold, 5-7°/o, trekker nok verdien av a ned en del, men tinn

innholdet må allikevel være vesentlig lavere enn i hornene. Den store 

overensstemmelse mellom alle konstantene viser at kroppene med all 

sannsynlighet er støpt av samme bronse. 

Det er vanskelig å si noe om smeltepunktet. Etter tinninnholdet 
skulle hodene ha lavere smeltepunkt enn kroppene, hvilket ville være 
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Tabell 3 

Debye-Scherrer-diag·ram av bronse fra horn av bukk 23651 d 

CuKo:-stråling, 40 kV, 16 rna, 3 timer, l<amera radius 143.2 mm 
m/svk = meget svak, svk = svak, m = middels, strk = sterk, b = bred, d = diffus 

Styrke o:-fasen o-fasen Ph Cu20 

el d I hld d I hld d I hld d I 

m/svk b d 6.828 6.33 220 (7.31-210) 
m 4.131 4.11 331 (4.22-331) 
m/svk + 3.909 3.90 421 
svk 3.728 3.66 422 (3.82-332) 
m/svk 2.961 2.98 m 600 3.04- 20 
svk b 2.841 2 83 620 2.855 -100-111 
m/svk b d 2.461 2.52 svk- 711,551 2.475 - 50-200 2.46-100 
m/svk 2.318 2.33 - 731 
m/strk b 2.103 2.08 -100-111 2.11 -strk- 660,822 2.14- 70 
m b 1.830 1.81 - 50-200 1.82 m 844 (1.75 - 31-220) 
m/svk b d 1.487 1.49 -strk- 1200 1.49 - 32-311 1.51- 90 
m/svk b d 1.399 1.37 - svk- 993 1.429 - 9-222 
m b 1.289 1.28 - 50-220 1.29 -m. 888 1.28- 80 
m/svk b d 1.213 1.22 -strlc-10104 1.23- 50 
mb 1.101 1.09 - 40-311 1.11 -strk-10108 (1.1359- 10-331) 
svk b 1.054 1.04 - 10-222 1.06 -strk-12120 1.07- 40 
m/svk b d 0.836 o 829- 5-331 0.844- - 1958 
m/svk b d 0.817 o 808- 5-420 0.808 - 2084 

For ex-fasen er a = 3.65-:l! l~:X. 

teknisk uheldig. Muligens regulerer Sb- og Ni-innholdet smeltepunktene 

slik at de holder seg noenlunde nær hverandre. 

Ved siden av cr..-fasen opptrer en del linjer ved lavere vinkler smn 

kan indiseres som 8-fasen (Cu81 Sn8), kubisk med a = 17.91 kX. Som 

nevnt er linjene svake og delvis også diffuse, men lar seg indisere med 

8-fasens celledimensjoner, selv om romgruppen ikke blir flatsentret som 

den skulle. Westgren og Phragmen nevner selv 15 at enhetscellen 

muligens er et multiplum av den man har anvendt her. Observasjoner 

av reflekser ved så lave vinkler som her, har det ikke vært meg tnulig 

å finne i litteraturen.16 Romgruppen skal være F 43 m (TJ), med ut

slukningsbetingelser (h + k) :J: 2 n, (k + l) t 2 n; (l + k) t 2 n og h h l 

til stede når (h + l) = 2 n. Atomparametre er ikke bestemt. Da også 

denne fase kan tenkes å oppta andre metaller, muligens da med dannelse 

av overstrukturen, vil dette forhold senere bli undersøkt. Særlig vil det 
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Tabell 4 

Debye-Sherrer-diagram av bronse fra kropp av bukk 23651 d 

Styrke d a.-fasen o-fasen Cu20 Ph 

d I hld d hKl 

m/svk b d 6.745 6.33-220 (7.32-211) 
m 6.014 5.97-300 
m/svk 4.401 4.48-400 (4.34-410) 
lll 4.109 4.11-331 (4.22-336) 
svk 3 728 3.66-422 (3.82-332) 
m/svh d 2.843 2.83-620 2.855-100 
m/svl< h 2.430 2.39-642 (obs.2.44-642) 2.46-100 2.475- 50 
m/svl< b 2.306 2.33-731 
rn/svk b 2.077 2 08 -100-111 2.14- 70 
strk b 1.803 1.81 - 50 200 (1.51- 90) 
mb 1.276 1.28 - 50-220 1.28- 80 
1ll b 1.090 1.09 - 40-311 
svk b 1.043 1.04 - 10-222 l 

m/svk b 0.904 0.903- 5-400 
mb 0839 0'829- 5 331 
svk b 0.808 0.808- 5-420 

For o.-fasen er a = 3.607 I,X 

være av interesse om det opptrer effekter som bare kan forklares ved 

bronsens høye alder. 

Som det framgår av tabellene er det koinsidens mellom de sterkeste 

linjer av bly og kopperoksydul og o:- og o-fasens linjer, men særlig for 

avstandene d = 2.84 leX og d = 2.46 kX kan intensitetene tyde på at 

de to førstnevnte faser eksisterer, i overensstemmelse med tidligere 

nevnte metallograflske undersøkelser av forhistoriske bronser. 

Tabell 5 viser resultatene av røntgenundersøkelser av halsring 

23651 b. Her foreligger ingen spektrograflsk analyse. o:-fasens gitter

konstant er a= 3.620 kX, hvilket svarer til ca. 20/o Sn. Da imidlertid 

o-fa~ens linjer også er til stede, må en anta at denne bronse også inne

holder nikkel og/eller kobolt. 

Av ring 23332 foreligger spektrogt·aflsk analyse (se s. 126) og opp

tak med Fe-stråling i det lille kamera, se tabell 6. Spiralen og platen 

må være støpt av samme bronse i ett som ventet, idet røntgelldiagram

tnene er like. Her foreligger intet bly, så avstanden d = 2.83 kX må 

tolkes som o-fasen. Gitterkonstanten, lengden a= 3.660 kX, svarende 
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Tabell 5 

Deb]Je-Sherrer-diagi·am av bronse fra ring 23651 b 

Styrke o:-fasen o-fasen Ph 

dk X d I hld d hld 

mtsvk b d 6.828 6.33 220 (7.32-211) 
svk-+- d 6.215 5.97 300 
m 4.098 4.11 331 
m/svk d 3.707 3.55 422 
svk + 2.808 2.83 520 2.855-100 
m/svk 2440 2.39 642 (obs.2.44m-642) 2.485- 50 2.46-100 
m/svh: 2.305 2.33 731 
m/strk b 2.065 2.08 -100-111 
mb 1.809 1.81 50-200 (2.14- 70) 
svk 1.482 1.49 1200 1.493- 32 (1.51- 90) 
mb 1.279 1.28 - 50-220 (1.28- 80) 
mb 1.090 1.09 - 40-311 
svk b 1.046 1.04 - 10-222 
m/svk b 0.904 0.903- 5-400 
svk 0.831 o 829- 5-331 
svk 0.814 0.808- 5-420 

For o:-fasen er a= 3.520 kX 

til 8-90/o Sn, bekrefter også muligheten av dette, særlig når en tar 

Ni-innholdet i betraktning. 

Smn en konklusjon av disse røntgenografiske undersøkelser kan en 

slå fast følgende: 

l) Bronsen i kroppene på de to bukkene er identiske når det gjelder 

faseforhold. De inneholder :x-fasen med (ex+ o) entektikum, som er det 

vanlige i bronser. Det er o-fasen som gir bronsen dens spesielle egen

skaper. Bly fins sannsynligvis som egen fase. Det store innhold av 

bibestanddeler viser seg i de brede, diffuse linjer, særlig av :x-fasen, 

som tyder på en hurtig avkjøling av bronsen, med medfølgende dannelse 

av inhomogeniteter og mosaikkstrukturer. Et back reflection-diagrmn 

fra bein av 23651 e viser støpestrukturen med meget små krystaller, 

i linjene 331 og 420 av :x-fasen, se plansje I, nederst til høyre. 

2) For hodene er faseforholdene noenlunde de samme som i kroppene. 

Det synes å være mer av o-fasen, svarende til det høyere tinninnhold. 

3) Det opptrer muligens tidligere ikke observerte reflekser av o-fasen, 
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Tabell 6 

Deb};e-Sherrer-diagram av spiral 
av halsring· 23332 

Fe Ko: og K~ stråling 37 I,:V, 8 rna, 30 min., 
2 r = 57.6 mm. 

m/svl< = meget svak, svk = svak, m = middels, 
strk = sterl<, b = bred, d = diffus 

a-fasen o-fasen 

( ? 3.57 3.66) 
m/svk d 2.78 2.83 
svk 2.33 ~ 111 (2.33) 
strk 2.12 111 (2.11) 
m 1.825 200 (1.82) 
m/svk 1.427 ~ 220 
svk + 1.30 220 (1.29) 
mlsvk b 1.21 [3311 (1.22) 
m/svk + b 1.147 ~ 222 
mb 1.085 311 
svl< b 1.054 222 

For o:-fasen er a= 3.660 kX 

som det vil være av interesse å få vite om eksistexer i en moderne ren 

tinn-kopper bronse. 
4) I xingen 23651 b foxekommer ex-fasen og o-fasen. Den inneholder 

sannsynligvis nikkel og/eller kobolt og bly ved siden av tinnet. 

5) I !'ingen 23332 forekommer ex-fasen og o-fasen i overensstemmelse 

med et innhold på ca. 10 °;o tinn og nikkel. 

3. Røntgenografiske og andre undersøkelser av leirkjerner 
i bronsedyrene. 

Leirprøvene var jevnt grå av farge. 
I polarisasjonsmikroskopet ble observert følgende mineraler: 

Undulerende kvarts. 
Feltspat med sjakkbrettstruktur, sannsynligvis sure plagioklaser 

(periklin- albitt-tvillinger). Den grove fraksjon besto av kvarts og en 
del feltspat med opptil 0,15 mm kornstørrelse og med skarpe kanter. 

Strenglige små mineraler (sepiolitt?). 

Plateformede små minexaler (montmorillonitt?). 

Mineralkorn ned til 0,1 p. ble observert. 

143 



o 100 zoo 300 .t,<OO 500 600 100 Boo 900 tooo 

Fig. 7. Differensial-termoanalyse-diagram av kjerne fra bukk 23651 e. 

Små biter av kull (koks) O, 1-0,2 mm. 

Ved elskverdighet fra dr. phil. Ivan Rosenqvist, Geoteknisk institutt, 

ble det utført differensial-termoanalyse av prøve fra 23651 e. Mengden 

av stoff som gikk med var ca. 3 g. Fig. 7 viser kurven. 

Kurven viser 2 endoterme reaksjoner omkring 100° svarende til vannm 

avgiving fra leirmineraler. Ved litt over 400° begynner et endotermt 

minimum som delvis dekkes og følges av en eksoterm_ reaksjon. Det 

endoterme minimum ved ca. 750° følges av en liten eksoterm effekt. 

Bortsett fra den eksoterme effekt ved 450-500° likner diagrammet 

sterkt på sepiolitt-diagrammet.17 Illitt og montmorillonitt gir endoterme 

minima ved 500-600°, som imidlertid kan være dekket av den sterke 

eksoterme reaksjon. Da mikroskoperingen og røntgendiagrammene ikke 

har påvist noe innhold av pyritt, må en tyde den eksoterme reaksjon 

som en forbrenning av organisk stoff. Det ligger da nær å tenke på 

voks, som eventuelt ved en eire perdue-prosess kan være trengt inn 

i leirkjernen i smeltet tilstand. l det indre av denne er det mulighet 

for at voksen selv under støpingen kan ha unngått en hel forbrenning. 

Selve forløpet av kurven viser også at leiren ikke kan ha vært opphetet 

til særlig høy temperatur, sannsynligvis mindre enn 300° i det indre. 

En ny leirprøve ble derfor ekstrahert med benzene og eter, sentrifugert 

og ved avdamping av oppløsningsmidlet fikk en en hvit voksartet 
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Tabell 7 
Debye-Sherrer-diagram av kJenze av 23651 e> tatt med CuKa. Fstråling 

i Guinier kamera ~O k P, 16 ma> <fO timer . 

Si02 Albitt Mikro- . Montmoril- Sepio1itt Il1itt klin lonitt 

Styrke elkX elkX elkX elkX elkX elkX elkX 

m bel 124.50 
m/svk el 16.23 
svk 9.94 9.6 H20 9'80 9.9 strk 
svl< 8:45 
m/svl< 7.69 7.6 
m + b 6.85 
m+b 6.58 { 6.40 m (felt- 6.40 6.70 
svk b 6.09 spat) 
mlsvk 5.77 5.90 svk 
m/svk 5.33 5.53 svk 5.30 
m/svk 5.00 5.05 5.05 4.90 m 
svk + bel 4.51 4.45-4.60 4.6 4.45 strk 
stri, 1 4.29 l 4.21- 7 

4.28 svk 
strk f 4.24 j 4.24- 4 4.25 
svk 4.19 
mlsvk 4.09 4.03 4.10 svi< 
svk + } 4.04\ 4.04 strk 4.01- 2 
stJ·k 3.95 j 
svl< 3.79 3.81 m/strk 3.85- 2 3.82 3.87 m 
m 3.72 3.72- 3 3.73 strk 
m 

} 
3.675 3.69- 2 

svk 3.65 3.64 strk 3.64 m 
svk + 3.625 3.60 
mlsvk 3.493 
m 3.49 3.48 m 3.49- 2 
m 3 445 
m 3.435 3.40 
m/strk \ 3.35 \ 3.35-10 

3.35 m 3.35- 3 3.35 m/strk 
m/strk f 3.29 j 
m/svk 3.265 
m + 3.25 3.25-10 
m 3.23 3.23 m/strk 
svk 3.21 3.22 
ill\ 3.18 3.18(3.08-3.23) 
mf 3.17 
m iL15 
m/svk 3.13 3.12 m/strl< 
svi, 3.01 3.03- l 
svi, 2 985 
svk 2.975 
svk + 2.93 2.94 strl< 2.94- 3 
svk 2'893 2.90 m/strk 
m/svk 2.89 2.88- l 
m 2.85 2.84 mistrk 2.83 2.85 m 
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Si02 Al bitt Mikro- Montmoril- Sepiolitt Illitt 
klin lonitt 

Styrke dkx dk X dk X dk X dkX dk X dk X 

svk d 2.755 2.77 m/strk 2.76- l 
svk 265 
svk d 2.615 2.62 m 2.61- 2 2.55-2.60 2.61 
svk 2.57 2.57 m/svk 2.56 strk 
svk 2.55 2.55 m/strl< 
svk 2.53 2.52- 1 2.53 
svk 2.51 2.49 m/svk 
ill\ 2.46 } 2.45 -3 2.47 
mf 2.4-5 2.45 2.45 svk 
svk 2.43 2.43 mlstrk 2.43- l 
ID 1svk d 2.315'5 2.38 svk 2.39 m 
mlsvk d 2.323 

l 
2.32 svk 2.33- l 2.34 

m 
\ 

2.28 
\ 

2.28 
m 2.273 
m ( 2.265 J' 2.285-3 

m + 2.253 2.25 
svk \ 2.22 l 2.235-1 

2.235 svk 
svk f 2.215 f 
m/svk d 2.19 2.18 svk :} 2145 

} 2.129-3 
2.16- 3 

2.14 2.14 m 
2.135 2.13 svl< + 2.13 

svk 2.115 
svk 2.11 
svk 2.10 2.10-(1) 
ru 2.085 2.09 
svk 2.08 
svk 2.07 
svk 2.005 1.99 svk 2.02· (l) 
svk d } 1.963 l 1.981-2 1.98- l 

l 
1.97 1.98 m 

svk d 1.957 f 
mlsvk d 1.935 1.94 svk 
mlsvk d 1.92 1.92- l 
m/svk d 1.91 
m/svk d 1.897 1.90 svk + 1.88 1.88 
m/svk d 1.845 1.85- (l) 
m/svk d 1.83 1.83 svk + 1.82 

~/svk l 
1.81 l 1.805 
l. bO J 1.814-8 1.80 svk 1.80- 3 
1.793 
1.79 

svk + 1.78 
lll 1.765 
m/svk 1.753 1.73 svk 1.73- (l) 
m 1.707 1.69 1.71 
ml 1.66 l 1.667 3 1.67 svk 
mf 1.657 J 
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Mikro- lYiontmoril-
l 

SiOz Al bitt klin lonitt Sepiolitt Illitt 

Styrke dk X dk X dk X dkX di,x dk X dk X 

svk 1.65 1.65- (l) 1.655 
svk 1.644 1.647 m d 
m/svk d 1.61 1.61-(1) 1.60 
m/svk 1.585 1.58 svk + 
m/svk d 1.563 1.56 :} 1.543 

\ 
1.54- (l) 

1.537 
J 

1.539-6 
1.53 

svk 1.51 1.51- l 1.52 
svk 1.50 1.50 svk 1.49 1.497 
strk 1.48 
m/svk d 1.47 1.47- l 
m/svk d 1.46 1.46 svk + 
m/svk d} 1.45 \ svk d 1.443 1.447 -l 
m/svk d 1.436 l 
svk + 1.43 1.43 svk + 
misvk d b 1.41 1.412-1 
m/svl< d 1.39 
m/svk d 1.38 1.38 svk 1.38 1.38 
m 1.367 1.367-7 
m 1.36 1.36 
svl< 1.34 1.35 svk + 1.342 
svk 1.33 
svk db 1.303 1.294 
m/svl, d b 1.29 

svk } 1.28 
} 1.283-2 

1.285 1.31 
svk + ].275 
svk 1.27 1.27 svk + 1.266 
m/svk d b 1255 J.253-2 
svk} 1.24 t 1.225 -l 

1.24 1.243 
svk 1.238 f 
m/svk d 1.213 1.22 svk + 
m/svk d } 1.21 l 1.196-2 mtsvk d 1.207 f 
m/svk d 1.195 1.20 svk 
svk +} 1.177 l 1.178-2 
svk + 1.17 f 1.17 svk 
svk +} 1.16 } 
svk + 1.155 1.15 -2 1.14 svk 
svk + 1.152 
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substans som smeltet under 60°. Utbyttet var for lite til at det kunne 

utføres flere prøver. 
Dette kan da tyde på at bukkene er støpt eire pm·due, men da med 

ufullstendig brenning av formen. Den delte form som utvilsomt har 
vært anvendt iallfall til støpning av voksfigurene, kan ha vært av et 
slikt materiale at den ikke tålte· opphetning, f. eks. tre. 

På den annen side vet vi at leire i forhistorisk tid ofte har vært 
tilsatt organiske stoffer son1 strå og liknende for styrkning. 18 

Plansje I, nederst til venstre, viser røntgendiagram av forskjellige 
leirkjerner tatt med Guinier kamera med CuKa-stråling, 40 kV, 16 rna, 
40 timer. 

1. 23651 a, leirprøve fra hulrom av ring. 
2. 25686 b, kjerne i lås av halsring. 
3. 23651 d, kjerne fra bukk. 
4. NaCl. 

Diagrammet av kjernen i 23651 e var identisk med nr. 3 ovenfor. 
Til utarbeidelse av diagrammet er brukt en ASTM-indeks og Brindley: 
X-Ray Identification and Structure of Clay Minerals. Tabell 7 gir de 
observerte cl-verdier av en av filmene av 23651 e som nr. 3, plansje I. 
Den høyeste cl-verdi kan skyldes opphetet montmorillonitt. På den annen 

side inneholder kjernen hos bukkene organisk stoff, som, hvis det er 

Tabell8 

Palmitinsyre. 

Gitteravstander fra ASTM-indeks 

dk X I dk X I dkX I 

12.1 30\ * 3.12-20 2.14-10 
7.14- 10f 2.98-40 2.07-20 
4.59- 20 2.88-10 1.93 -lO 
4.17-100 2.50-40 1.75-40 
4.40- 40 2.38-30 1.73-10 
3.73- 70 2.26-10 1.58-10 
3.31- 20 2.21-40 

Proporsjonale med lengden av molekylet. 
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bivoks, vil gi meget lange avstander. Palmitinsyre gir d = 12.1 kX og 
d = 7.14 kX, og disse avstander er proporsjonale med lengden av mole
kylet i tilsvarende forbindelse, se tabell 8. Palmitinsyrens former er 
CH3 (CH2) 14COOH og en vesentlig bestanddel av voks er dens 
myricylester CH8 (CH2) 14COOC80H 1w Videre fins i bivoks cerotinsyre 

CH3 (CH2) 24 COOH (10-14°/o) og kull vannstoffer (12-17 °/o). Disse 
kan alle gi meget høye cl-verdier, sannsynligvis multiplum av 12 og 7 kX. 
Imidlertid viser også de andre leirprøver denne høye cl-verdi, og da det 

ikke er undersøkt om disse inneholder organisk stoff, vil d =Ca 25 kX 
foreløpig bli tydet som en montmorillonitt-linje sammen med d = 16.23 kX, 
som er meget svak. d = 9.94 kX kan både tydes son1 en montmorillonitt

linje og som en sepiolitt-linje, dannet ved sepiolittens opphetning til 
350°. Avstander omkring 6.6 kX, 6.9 kX og 6 kX går igjen i alle de 
hittil undersøkte prøver. Det antas å være feltspatlinjer. Feltspatene 
er ikke særlig undersøkt, men angis å ha linjer av styrke (4)-(6) i dette 
området. Ellers er de fleste linjer av større styrke forsøksvis bestemt 
som: kvarts, meget kraftige linjer i alle diagrammer feltspat (albitt), 
montmorillonitt, sepiolitt og illittt. 

Ved siden av dette må en ta i betraktning at det ved opphetning 
av montmorillonitt dannes pyrofyllitt.19 

Kvartsen som er observert, er som nevnt en undulerende kvarts. 
Undulerende kvarts dannes ved fjellkjedefoldinger og tyder på at mate
rialet her er fraktet fra et slikt område. 

Sepiolitt er et mineral som fins i sedimentære formasjoner, gjerne 
i forbindelse med innsjøer. Ved oppvarming til350o svekkes en cl-avstand 

på 12.15 kX, mens det frmnkom1ner en ny avstand på 9.80 kX. 
Ved en tilsvarende oppvarming av mineraler av montmorillonitt

gruppen avgis vannet trinnvis og man får opptreden av cl-avstander 

mellom 9.6 kX og 20 kX eller 1ner ved siden av den opprinnelige avstand 
på omkring 15 kX. 

Som en konklusjon av undersøkelsen av leiren i kjernen av 23651 e 
kan man foreløpig uttale: 

Kjernen består av en sand blandet leire, hvor kvartsen er undulerende. 
Ellers fins feltspat (sure plagioldaser), hydroglimmer, montmorillonitt 
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Styrke 

mb 
111 b 
svk b 
m/svk d 
svk b 
m \ 
m f 
svk 
svk 
m/svk b 
m/svk b 
mlsvk b 
svk + d 
111 

m 
mlstrk b 
svk 
m/svk 
svk 
m+ l 
111 f 
mlsvk 
svk 
svk 
mislrk \ 
mlstrk f 
strk 
svk 
strk 
111 

m1svk d 
svk 
svk \ 
svk f 
svk 
svk 
svk 
misvk 
svk 
svk 
111 + 
svk b 
m/svk b 
111 + b 
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Tabell9 
Deb}'e-Sizerrer-diagram av leire fra ring 23651 a 
i Guinier kamera CuKa 1-0 k P, 16 ma, 1-0 timer. 

Si02 

1 

Montmoril- Feltspat 
lonitt 

dk X dkX dk X dk X 

25.2 
14.44 15 

9.87 9.6 -20 
8.35 
7.22 7.24 
6 82 \ 
6.76 f 
6.59 6.3 -6.45 (4) (6) 
6.49 6.40 
6.07 
5,08 5.05 
4.77 
4.63 
4.49 442 -4.60 
4.25 4.25 
4.21 4.21 7 
3.97 4.03 4.0 -4 2 (8) 
3.89 3.8 -3.!3 (2)- (7) 
3.71 3.72 - 3 3.73-3.75 (4)- (8) 
3.65 \ 3.64-3.67 (3)- (8) 
3.61 f 
3.58 
3.48 3.44-3.48 (3)- (6) 
3.43 
3.35 l 3.35 -10 
3.28 f 
3.25 
3.2l5 
3.19 3.18 3.1 -3.25 (7)-(10) 
3.155 
2.94 
2.91 2.97-3.0 (3)- (7) 
2.893 \ 
2.89 f 2.81-2.89 (3)- (7) 
2.81 
2.76 2.83 
2.75 
2.73 
2.645 
2.633 
2.575 2.53 
2.5(1 2.51-2 55 (4)- (8) 
2.50 2.49 
2.45 2.45 . 3 2.47 

Muslw-
vilt 

dkX 

9.98 

5.00 

4.49 

3.91 
3.73 

3.50 

3.33 

3.20 

3.20 

2.88 

2.80 

2.57 

2.47 



Si02 
Montmoril- Feltspat Muslw-

lonitt vitt 

Styrlw dk X dl< X dhX dl< X dk X 

mlsvk b l 2.38 2.34 

l 
2.38 

l 
2.38 

strk b 2.26 2.285-3 2.25 2.28 
mb 2.21 2.235-] 2.19 
svk b 2.133 2.13 2.134 
mb 2.10 2.129-3 
mb 1.966 1.981-2 1.995 
m/svh b 1.865 1.88 
mtsvk b 1.825 1.82 
strk + b 1.795 1.814-8 
m/svk 1.78 
m/svk 1.762 
m/svl~ b 1.70 1.69 1.73 1.73 
m/svk 1.68 
m b 1.655 1.667-3 1.655 1.651 1.651 
svl{ + b 1.64 
mtstrk b 1.605 
m/svl{ b 1.593 1.57 -1.61 
mlsvk + b 1.56 l 546 
strk + b 1.532 1.539-6 1.523 
svk b 1.50 1.447 -l 1.49 1.50 -1.54 150 
svk + b 1.43 1.412-1 1.4D -1.47 1.45 
mtsvk 1.40 1.42 
m/svk 1.39 1.38 1.38 
mb \ 1.36 ' 1.367-7 1.337 
strk + b f 1.353 f 1.35 1.356 
svk + 1.27 1.284-2 1.285 1.27 1.296 
svk + b 1.235 1.253-2 1.24 1.22 1.247 
svk b d 1.205 1.225 l 
svk b 1.20 l. 196-2 1.20 
mb 1.17 1.178-2 1.17 
mb 1.15 1.15 -5 
svk d 1.14 1.14 
svk + 1.12 1.12 

av forskjellig vanninnhold og sepiolitt, som bar vært utsatt for tempe
raturer omkring 300-350°. I-Iele bildet en får av leiren er meget 

forskjellig fra den vanlige østlandsleire, hvor montmorillonitt og sepiolitt 

ikke opptrer. Den undulerende kvarts sammen med sepiolitt kan tyde 

på en opprinnelse nær en fjellkjededannelse som f. eks. Alpene. En vil 

derfor anta at Mellom-Tyskland kunne være opprinnelsesstedet for 

leiren. Da en meget stor del av kvartsen er undulerende, vil et område 

som Danmark ikke være sannsynlig, da en her måtte vente materialer 
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fra flere områder, hvor også ikke-undulerende kvarts fins. (Danske 
leirer vil bli nærmere undersøkt.) 

Kjernen i ringen 23651 a gir røntgendiagram nr. l, plansje I. Ut
målingen foreligger i tabell nr. 9. Her fins også ved mikroskopering 
undulerende kvarts. Videre fins feltspatt, leirmineral og hydroglimmer. 
Kornstørrelsen er varsom i 23651 e og d. Fargen er brunaktig. Mont

morillonitt, feltspat og kvarts og glimmeravstanden gjenfinnes i røntgen
diagrammet. Mengdeforholdet synes å være et annet enn i bukkene, 
idet det er mer av montmorillonitt. Feltspatene er forskjellige fra dem i 
kjernen i bukkene. Helhetsinntrykket er her også en ikke norsk leire. 

SUMMARY 

Some of the bronzes in the Vestbyfind have been investigated with 
x-ray radiographic and di:ffraction methods and with spectrographic ana
lytic methods. 

Fig. 3 A.H. p. 98 shows the radiogram of the animal figures 23651 e 
and d, and JTigure 5 a hypothetic reconstruction of the figures. The 

supports of the clay core are made of iron. 
Ta ble 2 p. 135 gives the result of the spectrographic analyses of some 

of the bronzes. The animal figures 23651 e and d are seen to be of a type 
of bronze obtainable by melting the fahlertz ore, indicating middle 

Germany, f. i. Saalfeid in Thiiringen as a possible origin of the ore. 
Chemically the heads of the figures are very like and so are the 

bodies, but they di:ffer from each other, specially as to their tin content 
as shown later by x-ray-di:ffraction. 

The spiral and the ring of No. 23332 are chemically so like that 
one n1ay conclude that they were east in one. The ore may have been 
oxidic or carbonatic, the absence of any determination of the sulphur 

content making this statement uncertain. 
The x-ray-di:ffraction studies on the bronzes can be summarized as 

follows: The bronzes of the bodies of the two animals 23651 e and d 
are identic as to the different existing phases. These are the cx-phase 
solid solution of tin (and other, mnor constituents) in copper, the (ex +o) 
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eutecticum and probably lead and copper oxydul, Plate I, Table 4. There 
are many coincidences of the lines of the two last phases with those 

of the <X· and o-phases. 
The considerable content of other elements than copper and tin 

makes the x-ray di:ffraction lines, specially of the a-solution phase, broad 

and diffuse. 
As observed in modern Cu-Sn-bronzes the o-phase gives more narrow 

lines, even in a case like this where a rapid cooling with formation 

of inhomogenities and mosaic structures is indicated by the very broad 
and diffuse lines of the a-phase. 

A back reflection diagram from the foot of 23651 e shows a casting 
structure with small crystalls. The lines 331 and 420 of the a-phase 

are shown Plate L 
The heads of the animals contain the same phases as the bodies, 

although a higher tin content is observed by the dimension of the lattice 
parameter ("Vegards Law", Fig. 6) and by the greater content of the 
o-phase, Plate I, Table 3. 

Some reflections at low 0 angles from the o-phase in these antique 
bronzes have not em·1ier been observed. They may indicate another 

space group than usual for the o-phase, and/or a superstructure. This 
problem will be further investigated in case of a difference between 
modern and antique bronzes occurring as an e:ffect of ageing. 

The ring 23651 b contains the a- and the ~-phase, Plate I, Table 5. 

The 1attice parameter of the a-phase makes a content of nickel and 

cobalt probable. Also lead is possible. 
The ring 23332 contains the a- and o-phase corresponding to a con

tent of ca. 10°/o tin and some nickel, Table 6. 

The cores of the two animal figures have been investigated. They 
were identic in their mineral content. 

In the polarizing microscope the follo'lving minerals were observed: 
Undulating quartz. 
Felspars, probably acid plagioclase (pericline-albite-twins with chess

board structure). The quartz and some felspar ·were found with particle 

sizes up to 0.15 mm and with sharp edges. 
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Stemlike small minerals (sepiolite?). 

Small bits of carbon. 

Plate-formed small minerals (montmorillonite?) 

Fig. 7 shows the diagram of the differential thermal analysis. 

Apart from an exothermic effect at 450°-500° C. the diagram is very 
like that of sepiolite. Illite and montmorillonite give endothermic minima 

at 500°-600°, which, however, may be covered by the strong exothermic 

reaction. No pyrite being observed, the exothermic effect indicates a 

combustion of organic material, probably wax or wood and straw in 

the clay. As mentioned above bits of cm·bon were observed. Extractions 

of the core with benzene and ether yielded very little of a fatty residium, 
melting at 60°-70°C. 

Plate I shows the Xsray diagrams of different clay cores, taken with 

a Guinier camera using Cu Ket.·radiation, 40 kV, 16 rna, 40 hours. 

l. 23651a. 

2. 25686b. 

3. 23651d. 

4. NaCl. 

Core from ring. 

Core from clasp of necklace. 

Core from animal. 

Table 18 giv es the d (
2 
:~ ®) values of one of the films of 23651 e, 

being identic with those from 23651 d. 

The diagram is discussed and the following conclusion given: 
The cores consist of a sandmixed clay, containing undulating quartz, 

felspars (acid plagioclases), hydrous micas, montmorillonite of vat-ying 

content of water and sepiolite which has been heated to about 
300°-350° C. 

The impression given by this clay mixture is quite different from 

the usual clays of Eastern Norway, where montmorillonite and sepio
lite do not excist. The occurrence of undulating quartz with sepiolite 

can be taken as an indication of an origin of the clay mixture near a 

mountain chain folding, f. i. the Alp folding. The great rivers of southern 

Germany may have been the means of the transportation of the material. 

Sepiolite is generally considered as a lacustrine mineral. 
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23651 d, kropp 

23651 d, horn 

23651 c, ring 

Debye-Sherrer-diagram, 2 r = 143,2 mm, A CuKa., 40 kV, 16 rna, 3 timer. 

Debye-Sherrer-diagram tatt i Guinier kamera, A CuKet, 40 kV, 16 rna, 40 timer. 

l. 23651 a, leirprøve fra hulrom i ring. 
2. 23651 b, kjerne i lås fra halsring. 
3. 23651 d, kjerne fra bukk. 
4. NaCl. 

Back reflection diagram av 
høyre forbein av 23651 e. 

~ 
~ 





As a very great part of the observed quartz is undulating, Denmark 

does not seem to be possible as an origin of the clay mixture, as one 

would here have to expect materia] from various places, where also 

not undulating quartz would be found to a great extent. 

The core of the 23651 a also gives a picture of a foreign material. 

It contains undulating quartz, felspar, montmorillonoid minerals and 

hydrous micas. See Plate I, E1g. 1, and Table 9. 

The felspars are different from those in the cores of the Figures 

23651 e and d and the amount of montmorillonoid minerals is higher. 

NOTER 

1 Oldeberg: Metalltelmikk i førhistorisk tid Il, p.178, flg. 3tH, p.189. 2 Oldeberg: 
loe. cit. Il, p. 176, flg. 351, p. 183 3 Oldeberg: loe. cit. Il, p. 177, flg. 360, p 187. 
4 Oldeberg: loe. cit. Il, p. 166, fig. 335, p. 171. 5 Anatbon Bjørn: Universitetets Old
saksamlings Skrifter, Bd. Il, p. 40. 1929. 6 Oldeberg: loe. cit. li p. 194, fig. 383, p. 201. 
7 Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Månadsblad 1903 1905 p. 26, 
fig. 25. 8 F.eks. Forbes: Metallurgy in Antiquity p. 474 osv. 9 Otto Witter: 
Handbuch der altesten vorgeschichtlichen Metallurgie in Mitteleuropa 1952, p. 25. 
lO Otto Witter: Joe. cit. p. 32. 11 A.R. Weill: a) Revue de Metallurgie, 1951, p. 97, 
b) L. Grame og Mme A. R Weill: Revue de Metallurgie 1952, p. 524. c) Mme A. R. Weill: 
Etudes de Conservation Vol. nr. l 1952, p. 30. 12 Owen & Jball: J. Institute 
Metals, Vol. 57 (1935) p. 278. 13 Oldeberg, Otto '~itter o. a. 14 A. Westgren og 
G. Phragmen: Z. f. anorg Chemie 175, 1928, p. 82. 15 A. Westgren og G. Phragmen: 
loe. cit. 16 A. Westgren og G. Phragmen: Arkiv for matematik, astronomi och 
fysik 19 (1926) p. 12. Z. f. Metallkunde l8 (1926) p. 279. Owen & Williams: J. Institute 
.Metals, Vol. 58 (l936) p 283. Owen & Jball: J. Institute Metals, Vol. 57 (1935) p. 267. 
Bernal Nature 122 (1928), p. 54. Brindley: X-ray Identification and Structure of Clay 
Minerals, p. 226. 18 Parthington: Origin and Development of Applied Chemistry. 
22 Brindley: loe. cit. p. 310. 





Sigurd Grieg 

AMULETTER OG GU EBILDER 

Utgangspunktet for denne lille undersøkelse danner Torsbildet på 

Hundorp i Gudbrandsdalen, som er skildret i Olav den helliges 

saga kap. 111, der hvor det fortelles om kong Olavs besøk hos Dalep 
Gudbrand. Det heter der: "Om kvelden spurte kongen sønn til Gud

brand hvordan guden deres var gjort." Han sa det var et bilde av Tor. 

"Han har en hammer i hånden og er storvoksen, men hul inni, under 
ham er det laget som en slags hjell og den står han på når han er 

ute, det skorter ikke gull og sølv på hanz. Hver dag får han fire brød

leiver med kjøtt til." 

Og i kap. 113 fortelles det om hvorledes kong Olav holdt ting med 

bøndene og prøvde å omvende dem til kristendommen, og der heter 

det: "Da rant sola og alle bøndene så på sola. I det samme slo Kolbein 
til guden deres slik at den gikk helt i stykker og der løp det ut mus 

så store som katter, og øgler og onner. Bøndene ble da så redde at 

de rømte .... " 

Edv. Bull har pekt på at denne skildringen som han kaller "et even

tyr" har Snorre satt i forbindelse med skildringen av Olavs reise 

gjennom Gudbrandsdalen og hans forsøk på å "kristne" landet. På en 

slik fredelig måte nådde han også sør til Hundorp hvor Dale-Gudbrand 

bodde. 
"Selve beretningen er ikke noe som er funnet på ute på Island, det 

har vært fortalt i bygden, og det reelle innhold i Olavs bedrift her er 

den karakteristiske blandingen av politikk og misjon, makten i denne 

del av dalen ble flyttet fra ætten på det gamle religiøse sentrum I-i:un

dorp til Olavs frender på Steig oppe i lien." 1 
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I vår barndoms historieundervisning spilte fortellingen i Olav den 

helliges saga kap. 113 en stor rolle. Vi fikk gjennom lærerinnens for

telling til overmål høre om de katter og ormer som kom ut av Tors

bildet da Kolbein sterke slo til gudebildet med sin trelurk. La oss nå 

i stedet prøve å se litt annerledes på den gamle hedenske religion 

enn det var skikk og bruk i skolen for 50 år siden, og kanskje enda 

senere. 

La oss prøve - så vanskelig det enn kan synes - å leve oss inn 

i det gamle hedenskap slik det virkelig var og ikke slik det gjerne frem

stilles i de norrøne mytologier fra det 19. århundre. Disse bygger jo 

i sin tur på Snorres "Yngre Edda" og på hele den islandske tradisjon. 

For våre forfedre som for oss måtte det daglige brød komme i første 

rekke. Deres kultus kom da særlig til å omfatte de guder som sørget 

for fruktbarheten på åker og eng, viltrikdommen i skogene, husdyrenes 

formerelse og ekteskapets fullkommengjørelse i et tallrikt avkom. 
Vi tnøter dette allerede på lzelleristning·ene fra steinalderen, hvor 

jegeren ved å avbilde viltet prøver å sikre seg herredømme over det. 

Men kanskje enda sterkere trer denne fruktbarhetskultus frem på bronse

alderens helleristninger hvor rituell pløyning og "bryllupet i åkeren" 
sikkert ikke har annet formål enn å fremme veksten på åker og eng 

og husdyrenes formering. 

Og mange av de nzagiske runeinnskrzfter vi kjenner fra runesteiner 

og oldsaker har ofte det samme formål. Fra folkevandringstiden og 

vikingetiden forteller stedsnavnene om gamle guder eller gudepar hvis 

navn delvis savnes eller er trengt tilbake i nyere, norrøn mytologi, slik 

som Snorre har overlevert den. 

Disse guder har først vår nye stedsnavnforskning trukket frem i lyset. 

Den ledende forsker på dette felt er jo som kjent Magnus Olsen, 
men kilden for hans forskning er Oluf Ryglzs store navneverk: "Norske 
Gaardnavne". Magnus Olsen har formådd å kombinere sine enestående 

kunnskaper i norrøn filologi og nordeuropeisk religionshistorie. Resul

tatene av hans forskning er tilgjengelig for enhver i hans to merkelige 

arbeider "Hedenske kultminner i norske stedsnavn" {Kr.a 1915) og "Ætte

gård og Helligdom" {Oslo 1926). 
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En gang slo fangsten feil i de gamle norske utbygdene på Grønlann, slik at det 
ble uår. Da sendte den største bonden på Herjolfsnes bud etter en spåkone som 
skulle si om uåret ville vare. "Rundt staven hun bar", sier Paasche, "og ned over 
den blå l<appen hun gikk i, lå det steiner, hansker og hue hadde hvitt kattesldnn til 
for og i de lodne skoene av lmlveskinn satt det lange, sterlw remmer med messing
kuler ved endene." På høysetet som sto ferdig for volven, lå en pute med hønsefjær 
i, bonden leide henne dit. Til maten hun fikk, gjeitmelksgrøt og hjertet av flere slags 
dyr, brukte hun en messingskje hun hadde og en kniv med avbrukket odd. Neste 
dag i kveldingen ble alt gjort i stand til seiden, kvinnene slo ring om seidhjeJlen eler 
volven satt, og en av dem sang en trollsang, vakkert og vel, men halvt motvillig, for 
sangen passet ikke henne som var en kristen, sa hun. Da seiden var over hadde spå
konen hatt føling med "mange av åndene i naturen" og hun visste at uåret ville holde 
seg til våren, men ikke lenger. "Siden gikk folk fram til henne, og hver og en spurte 
det han mest ønsket å vite. Hun svarte villig, og ikke meget av det hun sa slo feil." 

Denne historien viser bedre enn mange ord den dype forskjell det 

er på den forestillingskrets vikingetidens mennesker levde i, og den 

som behersker vår tids mennesker, selv om det den dag i dag er megen 

overtro blant folk 

Allerede den romerske forfatter, Tacitus, som skrev i tiden omkr. 

l. årh. e. Kr., forteller om germanerne at de tror det er noe synsk og 

hellig ved kvinnene, og de forsmår ikke deres råd. Knapt noe folk akter 

så villig på varsler som dem. De lærte av fuglelåt og hesteknegging 

og andre vartegn i naturen, men dessuten har de midler til å tvinge 

fram skjebnetale. En kvist de skjærer ned fra et "fruktbart tre" deler 

de opp i små pinner som de merker med tegn og lar falle over et hvitt 

klede. Så trekker de lodd. Presten gjør det hvis en spør i samfunns

saker, husbonden hvis det bare gjelder ham eller hans. Under bønn til 

gudene blir tre av pinnene tatt opp hver for seg og tydet etter merkene 
de har. 

Så tidlig som da kimbrerne brøt inn i romerriket ved år 100 f.Kr., 

var det spådomsmektige prestinner i hæren, gråhårete kvinnfolk som 

gikk barbeint og hadde klær av fint lin over en hvit underldedning. De 

gikk krigsfanger i møte med draget sverd og drepte dem en for en. 

Siden så de på blodet og innvollene til de døde, og med det kunne 

de tyde fremtiden. Slike forestillinger må ha holdt seg lenge, for 1000 

år senere forteller en av Eddaskaldene om noen som ville vite beskjed 

at "de så på offer blod". 
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Man ser av og til at overgangen fra hedendom til kristendom hos 
våre forfedre blir fremstilt som en lettvint, åndelig prosess. "Det å 
skifte tro har vel neppe voldt særlig vanskelighet, de gmnle guder 
var så smått begyndt å bli upopulære, at det å tro på en gud istedet 
for en hel guclefamilie, ikke voldte noe særlig besvær. Langt tnere 
væsentlig er den rent praktiske side av saken - den store omleggingen 
av det daglige liv." 2 

Det siktes her til de gamle kristenretters bestemmelser mot fler
koneri, barneutsettelse, manndrap, spisning av hestekjøtt, innførelse av 
fastedagene og kirkens mange nye regler for ekteskapsstiftelse og 
daglig liv. 

Jeg tror at denne oppfatning er ganske uhistorisk, og at det i virke
ligheten var en dyptgripende, åndelig omlegning som fant sted ved 
kristendommens innførelse. 

Den nye religion opptok visselig mange trekk fra den gamle, og 
meget "hedenskap" fortsatte sitt liv i nye former, men det er sikkert 
at det likevel foregikk et religionsskifte av alvorlig karakter. 

Kanskje vi best får inntrykk av hvor hardhendt omvendelsesverket 
kunne foregå ved å lese beretningen i Olav Tryggvasons saga kap. 80 

om kong Olav og biskop Sigurds mislykte forsøk på å omvende Raud 
den ramme, en steinrik bonde på Godøy i Salten. Da han ikke ville 
gå over til den nye tro, lot kongen sine folk drive en lyngorm inn i 
munnen på Raud og videre ned gjennom halsen slik at den skar seg 
ut gjennom siden. "Slik mistet Raud livet." 

Hva var da det åndelige innhold i den gamle religion - den som 
Olav Tryggvason og Olav Haraldsson til slutt fikk utryddet- eller for
søkte å rydde ut. Ja, vi har allerede pekt på at "den gamle sæd" først 
og fremst var en fruktbarhetsreligion. Dette er kommet klart til ut
trykk ikke bare gjennom Magnus Olsens forskning, men også i Vilhebn 
Grønbechs store verk "Vor Folkeæt i Oldtiden", I-IV (København 
1909-12), vel det merkeligste verk som er skrevet om våre forfedres 
åndelige grunnlag. God veiledning gir også Grønbechs fine, lille bok 
"Religionsskiftet i Norden" (Købh. 1913), og vi skal her forsøke å følge 
ham et stykke på vei. 
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Vi må da først minne om at det var alvor i prøvelsen da den først 

foresto. Romerkirken ved år 1000 hadde ikke så svært meget å gjøre 

med det moderne begrep som kal1es kristendom. Den åndsmakt som 

sto overfor den gamle sed, var en åndsmakt av meget sammensatt 

natur - en erobrende "Guds hær" som prøvet å ta form etter terrenget. 

Hedningene kom da særlig til å spørre hvilke garantier denne tro kunne 

by for fremtiden. Hva var så fremtiden? Jo, det var fruktbarheten på 

åkeren, godt år uten skadefrost, kveg, sønner og døtre. Livet var først 

og fremst samhold mellom dem som var født til å høre sammen i verden. 

Livet omfattet godt on1dømme i folket, tillit i venners krets og kyn

diges rådslagning. Livet var æren, det vil si mannens kraftkilde, selv

hevdelse overfor urett. 

Nidding var bare den som gjorde nedverdigende ting og ikke hevnet 

overlast mot ætten. Som vi ser det klart av Eddakvadet "Håvamål" 

spilte ettermælet den største rolle for våre forfedre, men det var ikke 

nok å leve i dette og inne i gravhaugen. Denne udødelighet ville før 

eller senere opphøre hvis ikke ættens fortsettelse ble sikret fra slekt 

til slekt. - De dødes "etterliv" måtte sikres gjennom en ny manndoms

gjerning i ens etterkommere. 

Når slike tanker var ledende i våre forfedres tro, så er det ikke å 

undres over at en og annen av de islandske høvdinger spurte misjonæren: 

"Når jeg bygger en kirke, kan jeg da ta med meg inn i himmelen så 

mange frender og kjenninger som det blir plass til i mitt gudehus?" 

"Spørgeren ante ikke at disse ord, der for ham inneholdt et spørsmål 

om liv og død, for sene tider skulle gi ham en anstrøk av naivitet", 

sier Grønbech. For våre forfedre følte det slik fordi de var vant til å 

samle sine frender i blotsalen om livsfornyelsen i gudenes kraft. Hans 

spørsmål måtte da helt naturlig bli om kirken kunne gjøre det samme 

for ham. 

Det sindige i våre forfedres vesen skyldtes årvåkenhet. Hva ætten 

hadde vært for forfedrene i makt og ære, det skulle den også være 

for sønnene. Et lite fall - det kunne bestå i feighet, gjerrighet eller 

troløshet, eller i at en krenkelse ble uhevnet - og fallet kom til å 

bety undergang - nidding.sdåd - og utelukkelse av ættesamfunnet. 
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Er det da å undres på at våre forfedre krevde visse garantier for å gå 
over til en ny livsanskuelse. Og de nye kirkemisjonærene og munkene 
prøvde da også å imøtekomme denne trang- kirken ble både på Island 
og i Norge reist på hovenes gamle tomter. 

Hvis vi skal forstå det som skjedde ved religionsskiftet i Norge, 
må vi forsøke å skyve til side vår egen ettervurdering - det vil si å 
prøve å stå ansikt til ansikt med den virkelighet som fyller bildet. Men 
dette er ikke så lett som det høres .ut. Våre forfedre bøyde seg alltid 
for det uavvendelige- de tok skjebnen når det var bestemt, det ser 
vi kanskje best når vi leser ættesagaene. 

Både i Norge og på Island var omsorgen for husdyrene det viktigste 
for bonden. Det var buskapen som gav ham hverdagskost og kjøtt og 
suppe til festbordet. Derfor "viet" han sine kreaturer til sine guder, 
han "forsikret" dem i gudenes kraft slik at de ble trygget for alle skader 
fra luft og jord, da svulmet livet over i rikelig melk og stor fruktbarhet. 
Men det var ikke bare med kvegavlerens stolthet at de norrøne bønder 
så på sitt kveg- det brakte enda sterkere tanker opp i dem. De var 
som en åndelig forjettelse. Var det ikke Ravnkjell Frøysgode som i 
sin hestehjord hadde en prektig hingst gående som aldri tålte noen rytter 
eller noen byrde på sin rygg fordi den var viet til Frøi. 

Her hos oss har vi bevart skildringen om hvorledes Olav Tryggvason 
forsøkte å omvende Hårek på Reina som hadde en stor okse på sin 

gård, som han satte sin lit til fremfor alt på jorden. "Og kongen forsto 
straks at så lenge den tillit fikk lov til å råde i et menneske, gikk der 
ingen kristendom i ham." Husdyrene var bondens guder, folket så i dem 
guddomsbærere som formidlet den evige velsignelse over mennesket. 

AMULETTER FRA FOLKEVANDRINGSTID 
OG VIKINGETID 

I snart hundre år har de nordiske gullbrakteater opptatt oldforskerne 
og det synes nå iallfall å herske enighet om at de har tjent som amu
letter. Gutorm Gjessing har vist at brakteatene oftest forekommer 
enkeltvis i norske gravfunn fra folkevandringstiden, og bare to funn 
omfatter 2 brakteater og to funn har 3, av i alt 22 gravfunn. 3 
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Gjessing· fremhever meget sterkt at brakteatene har hatt en magisk 
kraft, og at de har vært amuletter. Etter all sannsynlighet er det også 
riktig at deres magiske egenskaper er åndelig arv fra romermyntene 
og medaljongene, idet de minner om den dyrkelse keiseren var gjen
stand for. Og her kommer brakteatenes runeinnskrifter inn som et 
kjærkomment bevismiddel. Et ord som ofte kommer igjen, f ~Il, har 
etter runologenes mening magisk betydning og oversettes oftest med 

vern eller amulett. 
Man legger også stor vekt på alle de "hellige tegn" som finnes på 

gullbrakteatene. Disse virker ofte forstyrrende og malplasert sett fra 
et estetisk synspunkt. Blant tegnene er "fuglen" det motiv som oftest 
forekommer, så har vi "hakekors", sirkler og punkter, triskelen, kors, 

orm osv. 
Stort sett kan det altså sies at de forskjellige brakteater representerer 

en guddom under hvis vern bæreren stilte seg. Vanskeligere er det 
unektelig å bli klar over hvilken guddom det kan være tale om i hvert 
enkelt tilfelle. Gjessing har ment seg berettiget til å overføre de hellige 
tegn til andre primitive religionsformer. Da viser det seg at de alle 
peker mot en og samme guddom, solguden og himmelguden. Men det 
er likevel liten hjelp i dette, hvis vi ikke kan finne direkte tilknytning 

til kjente nordiske gudeskikkelser. 
I stedet for å følge M ontelius og vise den nære sammenheng 

mellom Tor og solguden, har Gjessing festet seg ved en annen gammel
nordisk gud, Ty. Han gjør oppmerksom på at både ifølge Sophus Bug"ge 

og Magnus Olsen må t-runen (Tyr) når kvistene er tredoble være 
en anropelse av guden Ty. På en dansk brakteat fra Overhornbæk leser 
Bugge Ty's navn, og likeledes på en brakteat (avb. Atlas for Nordisk 

Oldk. fig. 126) som har en t-rune med forlenget stav. Lignende tolkninger 
har Magnus Olsen gitt av Austad- og Agedalsbrakteatene. På den siste 

leser han Ty's navn, men uttaler seg forsiktigere enn Bugge. 

"Men hvad slags skikkelse var så denne Ty. I den litterært overleverte mytologien 
inntar han som bekjent en meget besl<jeden plass, men det fremgår av flere ting at 
han engang må ha vært meget mektig. Berømt er "Sigrdriftmu'tls": 
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Sigrtmar skaltu lmnna 
ef pit vilt sigr hafa, 
ok rista il hjalti hjQrs, 
sumar a vettrimum, 
sumar a valbQstum, 
ok nefna tysvar T}'. 

[Eller slik det gjengis i Nfortensen Egnund.s oversettelse "Edda-Kvæde" 1944, s.164: 

Du lyt siger-runer kunne 
vil du siger hava 
skjer dei på sverd-hjaltet inn 
surne på tangen 
surne på eggi 
nemn so tvifald Ty. 

Den Ty som de forskjellige kilder lar oss skimte, det er just en mektig himmel
gud, som styrer sol og varme, men også uvær med lyn og torden. Og som den senere 
himmelgud Tor var han også krigsgud. 

Det lmn ikke nektes at det under disse forhold er fristende å dra slutninger som 
taler sterld til fordel for Ty. Selvsagt er jeg klar over at det er en hypotese, kanskje 
til og med temmelig svevende." 

Gjessing peker videre på at det er en svakhet ved hans hypotese, 

nemlig at så vidt man har kunnet bringe på det rene, er Ty-kulten ut
bredt bare over Danmark og Vest-Norge, tnens den samtidige øst-skandi

naviske himmelguden er Ull (Ullin). 

De to gudeskikkelser er dog så vidt synonyme at man har tatt under 

overveielse om de ikke er helt identiske, bare med forskjellige navn.4 

Haakon Shetelig har fremhevet at vi fra Norges vestkyst har en 

isolert billedstein fra Tu på Jæren (avb. Det norske folks liv og his

torie I, s. 328). Den bærer en innskrift i den skriftform som kalles 
1nanske runer, og vi tør da også sette steinens bilder i forbindelse med 

korsene fra Man (som er kristne monumenter, men delvis med hedenske 

motiver). 

På vår stein er gjengitt to figurer, en mann og en kvinne stilt rett 

over hverandre, men sikkert danner de i virkeligheten et samhørende 

par, slik som de også er fremstilt sammen på små pressede gullplater, 

de såkalte "gull,F{ubber" .5 
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Etter de seneste -undersøkelser av 
Arthur Norden bør disse snarest 
henføres til 500-600-årene e. Kr., 
mens enkelte av dem ennå synes å ha 

vært i bruk i vikingetiden.6 

Shetelig har pekt på at den full
stendige gruppen danner en kjærlig

hetsscene hvor kvinnen bærer en 
blomst i hånden og mannen rører 
ved hennes skulder (eller bryst). 

Han er ung og skj eggløs og bærer 
sid kappe. Magnus Olsen har tolket 

scenen som "Frø i og· Gerd", symbolet 
på himmelguden og jordens fruktbar

het (fig. 1).7 

Hele gruppen av "gullgubber" er 
utførlig behandlet av Norden, og de 
kjennes både fra Norge, Sverige og 
Danmark. Stort sett kan de deles 

Fig. l. Kjærlighetsscene fra folke
vandringstiden: Frøi og Gerd. 
"Gullgubbe" fra Hauge, Klepp, 

Rogaland. (Etter Shetelig) 

i en gruppe som fremstiller en figur, mann eller kvinne (Norden 

s. 156-157), mens en hel rekke gullblikk har to figurer og da alltid 
mann og kvinne (l. c. s. 159). Av og til er de utstyrt med huller, en 
enkelt gang også med hemper (f. eks. Atlas for Nordisk Oldk. fig. 50). 

Vi må tenke oss at disse gullblikk har vært båret som amuletter 
i en snor om halsen, eller påsydd drakten som pailletter eller i skinn
punger slik so1n vi vet at amulettene ble båret i vikingetiden (se neden
for s. 179). 

Disse amuletter, i det dyrebare metall gull og med fremstilling av 
et elskende par, må utvilsomt ha tjent til å fremme fred og kjærlighet 
i huset og ekteskapets fruktbarhet.8 

Norden minner i denne forbindelse om de "hug·runer" som omtales 
Sigrdrifumal strofe 16, som skal ristes "på glass og gul1".9 

Her kan en tenke både på gullgubber og kanskje med større rett 
på runeinnskriftene på gullbrakteatene. 
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Jeg skulle tro at vi fra nyere tid kan vise til en parallell til "gull
gubbene". 

Det er "Dalarpenningen" som bruden skulle bære i bryllupet og vel 
også bryllupsnatten, og "brud._!fomskorset" som brudgommen sku1le bære. 
Tre tallet er vanlig tall i halssølvet. "Dalarpenningen" var ofte utstyrt 
med tre skålform ete "lauv", og her kommer det hellige tre tall inn. 10 

Gudene var ofte tre i tallet og det samme var tilfelle i mellomalderen 
med Kristus, Maria og St. Olav. Dalarpenningen har vært båret i kjede 
om halsen, aldeles som brakteatene og amulettene fra folkevandrings
tiden, vikingetiden og mellomalderen. 

Ikke før var kristendommen innført i landet, så gikk kvinnene over 
til å bære amuletter som i stedet for hedenske, magiske symboler, 
fugler, ormer, hestebilder osv. var prydet med kristne symboler. 

Særlig alminnelig ble de såkalte Agn us de i med fremstilling av 
Guds lam, og allerede i 1000-årene støter vi på de første kors og krusi
fikser, dels i skattefunn, dels som enkeltfunn 11 • Det eldste navn på 
hengepenningen er ifølge Berge nettopp Agnus dei. Ordet ble i nyere 
tids dialekter gjengitt på forskjellige måter som agnusde (Telemark), 
agnesdei (Setesdal), angstei (Sunnfjord, Romsdal, Sunnmøre), 
angerskj æ (Ryfylke). 

En brakteatformet agnus dei fra Oland fra 1100-årene er gjengitt 
hos Berge (1. c. s. 276, fig. 128).12 

Ag·nus dei var opprinnelig en gjenstand av form som et segl, son1 
tjente til andaktsformål, og med bilde av ,,Guds lam" utført i viet voks. 
Vi vet iallfall at Agnus dei ble brukt og innviet i Rom i 9. årh. e. Kr. 
Muligvis n1å opprinnelsen til Agnus dei søkes i den skikk å utdele 
restene av offerkjertene til de troende. 

Etter reformasjonen ble Agnus dei ikke bare båret av bruder, men 
også av barselkoner før deres "kirkegang" som vern mot "alt ondt" og 
av småbarn mot forbytning.t3 

I 1521 omtales et Agnus dei blant inntektene til Bergenhus len. 
Det nevnes som arveavgift "IX norske lodd gull i et kjede oc agnus 
de i". Blant erkebiskop Olav Engelbriktssons gods omtales det et Agn us 
dei (1548). 14 
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I 1559 omtales Agnus dei som en del av kjøpesummen for noen 

parter i gården Utbjod i Fjellberg s. i Sunnhordland. 

Da de underjordiske ikke tåler "krynt sylv" eller "ansiktsskillinger", 

kan nesten alle slags mynter brukes som verneråd mot onde vetter. 

Noen steder bærer man St. Jørgensdaler (med St. Georgs kamp med 

dragen), andre steder et s.k. "Jesusnavn". De siste har mest vært 
brukt mot sår, særlig i krig.ts 

Kinga, f.- penning, mynt, er det navn våre gamle lover bruker om 

brakteatene eller søljer (ofte i form av en større mynt).16 

I Frostatings/oven, som inneholder mange gammeldagse bestem

melser, heter det i (IX9): "Kross scal d6ttir hafa e5a kin.gu hvart 

sem hon vill, e5a bri6stbttna5 hinn bezta ef eigi or gulli 

gorr, o c er or sylfry gorr." 17 I dette avsnitt tales det on1 hva datter 

skal arve etter mor, og det er all grunn til å feste seg ved at kors og 

kinge her er stilt på like fot, de . er begge brukt til bringes tas og 

har sikkert vært båret i halskjede. 

Etter Berges oppfatning svarer de helt til hva vi forstår med brud

gomskors og agnus dei hos bøndene i Norge i nyere tid. 

Og når .laxdøla saga nevner at kinge og seidstav er funnet i et" volu
lei5i", viser dette oss at kinga også brukes som a~nulett eller til trolldo~n. 18 

Hvor lenge slike sedvaner har holdt seg på landsbygden i Norge 

ser vi av et lite henges~nykke av sølv som nå er i Nationalmuseet i 

København. På forsiden ses et basrelieff med fremstilling av treenigheten, 

nemlig Gud Fader sittende med den avsjelede Kristus på fanget og over 

dem den helligånd. På baksiden er gravert METTE HANSDATTER 1637. 

Det veier 5/s lodd. Hengesmykket er skjenket til museet av artilleri

kaptein O. Blotn (den kjente våpenforsker) hvis far, oberst H. Y, Blo1n 
"havde faaet det som barn i Norge, for at han slntlde bære det om 
halsen som am ulet n1od feber og de sl." 19 

Et annet smykke som jevnlig nevnes både i dikt og sagaer er men, 

som nettopp bruktes om et halssmykke son1 ble båret på brystet. Brising

menet til Frøya er velkjent fra "Prymskvi5a". Tekstene viser at menet 

ble båret om halsen og ordet stilles sammen med lat. mon i le, halsbånd, 
halsprydelse. 
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Forskerne er ellers enige om at m e n er en hengepenning av 
brakteattypen. 20 

Så sjeldne som myntede penger var på landsbygden i Norge, fikk 

myntene mangedobbelt verdi. Det var derfor en praktisk måte å lage 

sølvprydnader på når gullsmedene tok mynter inn i kjeden. Og da den 

katolske tradisjon gikk i oppløsning ved reformasjonen, behøvde folk 

ikke lengre å bruke agnus dei-brakteater. 

De kunne rett og slett nytte den første gylden, dukat, rosenobel 

eller daler som var forhånden. Det antas derfor at den sedvane å bruke 
kongemyntene til Agnus dei~penninger, er en skikk som tok til i 1500-

årene. Snart har folk helt glemt at "Gudslammet" skulle være gravert 
på hengepenningen. Tanken ligger bare igjen i Agnus dei-navnet. 

"Koss vart daa hengjepenningen brudedalar. Eg hev fyr peika paa at bracteaten 
var amulet, og at den heidenske trui til amuleten med agnus dei (og brudgomskross), 
peika til Kristus og kyrkjelyden som brudgom og brud. Ved aa bera agnus dei vart 
ein vigd til Krist us, lyden var "den himmelske brudi". Denne bilættanken er yviførd 
paa den "jordiske brudi". Ved aa bera agnus dei brudlaupsdagen vigde brudi seg so 
aa segja baade til sin himmelske og til sin jordiske brudgom. Kanskje vart ein penning 
brudedalar fyrst naar han fekk eit slag vigsel. Me kjenner ein norsk skik soleis at 
brudgommen drak skaal for brudi, snudde staupe og la "en Krone eller en Specie i 
Hoven" og sende brudi; "med samme Ceremoni drildwr Bruden Brudgommens Skaal 
og giver ham ligeledes en Krone eller Specie, hvilken hverandres Have de holde 
meget rar". (Nordhordland ih. 1700.) 

Denne gaave brudfolki gjev kvarandre tyder paa at brudepengen 

var ein pant paa at dei gav seg sjølv i gaava, vilde tena og hjelpa 

einanan, de var som ein Guds-pening (denarum sancte spiritus), 

dei festa hinanden med. Det er ikkje utruligt at yviføring fraa kristen 

amulet i aalmen meining til brudpenning nettup au hev Guds-penningen 

til millomled, og at kannhende denne sidan vart tekin til hengjepenning 
i mange høve. "21 

I Universitetets Oldsaksamling oppbevares et hengesmykke av gull 

1.9 cm i tverrmål, vekt 4.85 gram, med ringformet hempe. På den ene 
side ses en stående figur i en tillenderne rekkende kledning og en vid 

kappe som rekker til knærne. Høyre hånd er opprakt til velsignelse, 
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i venstre hånd holder figuren en fakkel~lignende gjenstand. Bak føttene 

en dyrefigur, muligens en drage. På reversen er gravert: I H S (Jesus) 

med omskrift: AnELIS: !oRENS: DoTTER (Adelis Jørgens Dotter). 
Innskriften kan ikke være eldre enn 1500-årene. Stykket er funnet 

på Myrvold i Trøgstad, Østfold. Utvilsomt står vi her overfor en brakteat
lignende amulett som Adelis Jørgens Dotter har båret i en kjede om 
halsen til vern mot onde makter. 

Det kan være verd å ta med et hengesmykke av sølv fra Heimdalen, 
Treungen i Telemark (fig. 2 a-b). Det er utstyrt med de vanlige tre 

skålform ete "lauv". På den ene side ses fremstilt et brudepar som 
rekker hverandre hånden over et alter, og på den annen side Amor 
ridende på en løve med omskriften L i e f de d w ing t het a l (dvs. 

Kjærlighet overvinner alt). Stykket må vel være fra 1600-årene.22 

I "Eidsivatings-Christenret" I, 24, heter det : "Engi ma5n skal hafa i 
husi sinu e5a stalla vit e5a blot e5a !Jat er til hæi5ins si5ar uæit. En 
ef hefer og uær5r hann at pui kunnr e5a sannr. !Ja er han utlægr oc 
uhæilagr. oc huær pæningr fear hans. Nu ef blot er funnit i hu si 

l as l a us u mat blot. e <)a l æ i r blot g ort i mann z l i k i. a f l æ i ri. 
e 5 a a f d æ gi. p a s k a l h a n p e d a n l æ y s a i b r o t. m e d l yr i tt ar 
æidi. sækr iij. morkum ef æi5r fællz. 

En ef funnit er i lasum i kerom e5a kistum, i byr5um e5a i or
kom. pa er sa utlægr. er peim lykli uar5uæitir er at gengr. En ef hit 
er i buri mannz. oc ero uindaugu oc liggr a starru. eda strae. Pa heitir 
pat stunga fole. pa ma bonde læysa pat brot mæd lyrittar æioi. sæckr. 

iij. morkum et æi5r fællr. En ef funndit er. unndir starru. e5a strae. 
oc matte æigi unndan læggia i hus par undir. !Ja er sa utlægr oc fe hans 
allt er ly kli uar5uæitir. "23 

Dette tekststed oversettes slik av Edv. Bull: 

"Ingen mann skal ha i sitt hus, stokk eller alter, saker til trolldom eller blot eller 
slih som hører til hedensk sed. Men om han har det og blir overbevist om det, da 
er han utlæg og uhellig og lil,eså hver penning av hans gods. Om nu b1ot er funnet 
i ulåst hus, matblot eller leirblot gjort i mannsskikkelse av leire eller deig da skal 
han løse sig fra det med ed og bøte tre mark om eden faller. Men om det blir funnet 
under lås i kar eller ldste, i kasse eller sln·in [kornbyr eller ark står det egentlig], da 
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Fig. 2 a. 

Fig. 2. Hengesmykke med lauv av sølv. 
På reversen sees et brudepar, på adversen 
Amor ridende på en løve med omskriften 

Liefde dwingt het al. 
Fra Heimdalen, Treungen, Telemark 

(Norsk Folkemuseum, Bygdøy) 

er den utlæg som vokter den nøldwlen, 
som hører til. Men om det finnes i ens 
eget stabbur og det er vinduer på det 
og det ligger på høy eller strå, da heter 
det stungafole - det vil si ting som 
er lurt inn av andre - og da kan 
bonden som eier buret løse sig fra det 
med ed og bøte tre mark hvis eden 
faller. Men om det blir funnet under 
høy og strå og man ikke kunne legge 
det under utenfra, da er den som 
vokter nøkkelen utlæg og alt hans 
gods." 24 

Hvis bispen reiser sak og 

mannen blir dømt, da skal bispen 

ha en tredjedel av godset, 

kongen en tredjedel og bøndene 

en tredjedel. 
Om benevnelsen stu n ga

foli har jeg korrespondert med 

professor dr. Magnus Olsen, 
som i brev av 3. mars 1954 har 

meddelt følgende: "l benevnel
sen stungafoli må efter en 

sproglig betraktning ligge f o li 
"skjult gjenstand" som er stu k
k et inn et eller annet sted. 

Foli hører til verbet fela af 

"skjule" slik som stunga, til 

stinga. Så vidt jeg kan se står 

der i Eidsv. k I- 24 ikke direkte noget om hvilken person der menes 

- husets eier med grunn mistenkt for å være i besittelse av tyvegods, 

eller en annen person som lar mistanke for tyveri falle på husets eier. 

Det siste er vel det rimeligste, merk at "buret" har "vinduer" og således 

er utsatt for at noget kan bringes inn." "Merk distinksjonen -ligger 

på starr eller strå - funnet under starr eller strå." 25 
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Det som interesserer oss 

første omgang er jo at kristenretten 

og med den geistligheten ser med 

største misbilligelse på aiie som 

bloter i lønn og som driver kult

virksomhet med små leirfigurer 
eller deigfi,g-urer "i mannsskik

kelse", for derved å skaffe seg 

hedensk velsignelse.26 

Fra en langt senere tid kan vi 

minne om at i Varmland bakte hus

moren av kornet fra det siste nek 

-idet man forestilte seg hele av

grødens livskraft konsentrert 

deri - et brød i form av en liten 
pike, og hvert medlem av hus
standen måtte spise av det.27 

AIIerede Konrad Maurer var 

i sitt berømte verk fra 1856 opp

merksom på at vi i det siterte lov-
sted har et vitnesbyrd om at Fig. 2 b. 

hedensk tro og hedenske sedvaner 

ble fastholdt av nordmennene etter kristendon1mens formelle vedtak. 

Men han trøster seg med "da.B auch in den iibrigen Landern das 

christliche Mittelalter vielfach ahnliche Erscheinungen zeigt, ja da.B 

noch in der Gegenwart allerwarts gar manchelei aberglaubische Mein

ungen und Gebrauche im Volke umzulaufen pflegen".28 

I 1879 foretok Oluf J?yg1z en utgravning av et større gravfelt på 

Spangereid i Sør-Audnedal i Vest-Agder fylke. 

I haug nr. l l -en langbaug av sand, 47 alen lang ØNØ-V-VSV, 16 alen bred 
og 3 1/z alen høy, fant han en røys av svære stein etter haugens midtlinje, 11 alen 
lang og 7 ljz alen bred. I et lite firkantet rom mellom steinene av ca. en l<vadratfots 
størrelse langt oppe i denne røys fantes "hvelvet over" en mengde bein og hull 
følgende gravgods: 
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a) Leirkar av formen Rygh 361, som ble tatt opp i hel tilstand, 14.5 cm høyt. Karet 
er ikke rundt, men noe ovalt, rødliggrått. Leire uten sværte, prydet med linje
ornamenter (C. 9358). 

b) Spinnehjul av talk, skadet av ild, av flattrykt lwleform (C. 9361). 

c) En liten, meget rått utført menneskefigur av brent 1 eire avb. fig. 3 og i 
Ah 1879 fig. 27 fra to sider. Denne lille figur er 5.3 cm lang. Den har ingen 
antydning av ansiktstreld< eller bår (C. 9363). 

d) Et par småstyl,ker av en ganske lignende le i rf i g ur, et styl<ke av et spinne
hjul av brent leire og et stykke trekarldtt (C. 9364). 
Beinene og lmllene strakte seg til dels også utenfor det lille gravrom og under 
dets sidesteiner. Under den nordre av disse fantes 

e) en liten grønn glassperle (C. 9362), og under den vestre sidestein fantes 
f) styldw av et le i r kar, hvorav det meste har kunnet sammensettes av typen 

Rygh 364 - altså formen med negleinntrykk, 11.5 cm høy. Dette har vært i sterk 
ild og er derfor forbuldet på flere steder (C. 9359). 

g) Noen småstykker av et leirkar av formen Rygh 361, likeledes med spor av sterk 
ild (C. 9360).29 

La oss først feste oss ved den bevarte figurs sterkt kvinnelige preg~ 
og at det opprinnelig har vært to figurer. Da den annen figur er defekt, 
kan vi ikke avgjøre om vi her står overfor et "leirblot" bestående av 
mann og kvinne, eller to kvinnelige "husguder". Men man våger å gjette 
på at de har tjent til å fremme fruktbarheten. 

Stort sett kan vi vel med støtte i Johs. Bøes kronologi datere dette 
funn til 400-årene e. Kr.,30 eller la oss være forsiktig og nøyes med å 

si folkevandringstiden, 400-600 e. Kr. 
Allerede i sin kommentar til dette funn i Fortidsforeningens Ars

beretning 1879, s. 49-50 var Oluf Rygh opptatt av de to leirfigurene, 
men han uttaler likevel meget forsiktig: "Noget Sidestykke til dem ved 
jeg ikke at anføre ligesaalidt som jeg tør udtale nogen bestemt Mening 
om deres Betydning." 

Men likevel har ikke den forsiktige Rygh kunnet dy seg for å tilføye 
en note; "Man kommer let til at tænke paa hvad der i det Kapitel af 
Ældre Eidsivathings Christenret som handler om Straffe for forskjellige 
Slags Afgudsdyrkelse (I 24 Norges Gamle Love I, s. 383) siges om 
Madblot eller Ler blot gjort af Ler eller Deig. Men den Grav hvori 
Bil1ederne fandtes maa være mange Aarhundreder ældre end Lovbestem
melsen, jeg tør derfor kun her nævne en saadan Forklaring som mulig." 
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I dag vet vi at den er tnulig: 

A. TV. Brøgger viste i "Ertog og Øre" 

at flere bestemmelser i Gulatings

lovens avsnitt om mannebøter går til= 

bake til folkevandringstiden. Og blar 

vi i Frostatingsloven, støter vi stadig 

på alderdon11ige bestemmelser) og 

det samme gjelder Kri.stenrettene. 
Vi kan nøyes med å omtale en para

graf i Ældre Borgarthings-Christen= 

ret Il 8, hvor det heter at mannen 

skal bøte tre mark "ef m a dr r æd r 

kono sin ni med horne eda nefa 

a o lb æ c k" - altså hvis han slår 

til sin kone med drikkehorn eller 

neve på ølbenken.31 Ebbe Hertzberg, 
vel vår første rettshistoriker når det 

tales om mellomalder, gjør oppmerk

som på at denne bestemmelse peker 

bakover n1ot en tid da det var tillatt 

for husbonden å tukte hustruen i 

nærvær av fremmede.32 I mellom-

Fig. 3. En "husgud" av brent leire, 
sk "LeirbJot" fra folkevandrings

tiden. Fra Spangereid, Sør
Audnedal, Vest-Agder. (Universi

tetets Oldsaksamling, Oslo) 

alderen var hustruen ikke lenger underkastet mannens hustukt. 

Når vi tar med dette trekk, er det bare for å vise at Jandskapslovene 

og kristenrettene forteller om forhold som ligger langt forut for vikinge= 

tiden, og hvorfor da ikke om rettsforhold og kultus i folkevandringstiden. 

Magnus Olsen sier i brev av 3. mars 1954 under henvisning til Ryghs 

uttalelse av 1879: "Man bør jo stille spørsmålet slik: "Er der nogen 
grunn til å anta at dyrkelsen av leirblot kan ha ophørt mellem folke

vandringstid og vikingetid? Jeg vil helst regne med kontinuitet når man 

ikke kan hevde at en sådan kultgjenstand sannsynlig må være gått ut 

av bruk." 

Mens Spangereid-figuren vel snarest må oppfattes som en "lzu.sgud", 
har vi fra Bjørke i Hedrum i Vestfold bevart en lignende leirfigur, som 
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Fig. 4. Amulett av form som en 
primitiv mennesl,efigur av brent leire. 

Antagelig fra folkevandringstiden. 
Fra Bjørlw, Hedrum, Vestfold. 

(Universitetets Oldsal,samling, Oslo) 

vel snarest må være en amulett. Den 

ble utgravet av N. Nicolaysen i haug 

nr. 5, en avlang haug 10.6 m lang og 

6.6 m bred. Midt i haugen, på bunnen, 

fantes brente bein og to små klum
per av brent leire (C. 17824). 

Den ene, fig. 4, synes å skulle 

fremstille en menneskefigur av samme 

slags som fig. 3 fra Spangereid. Men 

her er en avgjørende forskjell. Som 

vårt bilde viser er figuren fra Bjørke 

mindre og så primitivt gjort at den 

ville vært uforklarlig hvis ikke 

Spangereid-figuren hadde gitt veiled

ning.33 Den annen leirklump "synes 

ikke å fremstille nogen bestemt gjen

stand", sier Nicolaysen. Mens 

Spangereid-figuren er 5.3 cm høy og 

vel kan ha tjent som "husgud", er Bjørke-figuren bare 2.3 cm høy. Den 

er også sterkt slitt og ser ut til å ha vært båret i en snor om halsen -

og hvorfor ikke da slutte at figuren har tjent som amulett. 
"Amuletten" fra Bjørke er funnet alene og kan derfor ikke tidfestes 

sikkert, men da gravplassen omfatter graver både fra folkevandringstid 

og vikingetid, bør den vel snarest dateres til folkevandringstiden, men 
noe sikkert kan ikke sies.34 

Her må det være tillatt å trekke inn en myte som viser at fore

stillingen om leirfigurer til tnagisk og kultisk handling ikke var ukjent 

for våre forfedre. Konservator Anders Hagen har gjort meg oppmerk

som på fortellingen om "M pkkurkalfi" 3S slik den er skildret i Snorres 

"Edda", der det fortelles om Tors kamp med jotnen Rungne. Det heter 

i Anne H oltsmarks oversettelse: 36 

Tor ville for ingen pris la være å komme til tvekamp når han ble utfordret til 
det, for ingen hadde budt ham holmgang før. 

Så gikk Rungne sin veg og rei det meste han orket helt hjem til J otunheimene. 
Der skrøt jotnene svært av denne ferden hans og av at det var satt stevne mellom 
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han og Tor. Jotnene mente det sto mye på spill i denne kampen, hvem som seiret: 
de ventet seg ikke godt av Tor om Rungne skulle miste livet, for Rungne var den 
sterkeste de hadde. Derfor gjorde jotnene en mann av leir og satte ham ved Grjotun
gard; han var ni mil høy og tre mil bred under armene. De kunne ikhe finne noe 
hjerte som var stort nok til å passe ham, og så tok de et ut av ei mærr. Men det 
holdt seg ild,e stødig da Tor kom. 

Rungne selv hadde et hjerte som er blitt vel l<jent: elet var av hard stein og 
taklwt, med tre horn, og så ut slik som en siden har laget et redslmp til å riste med, 
elet som kalles "Rungnes hjerte". Av stein var hodet hans også, og sl,joldet var og 
av stein, og det var bredt og tykt. Han holdt skjoldet foran seg der han sto og ventet 
på Tor ved Grjotungard. Brynesteinen hadde han til våpen, og han holdt den løftet over 
akselen -han var ikke god å komme nær. Ved siden av ham sto den leirjotnen 
som het Mgklmrlmlve; men han var helt vettskremt, de sier at han meig da han fil<k 
se Tor. 

Nå kom Tor til holmgangstevnet, og han hadde med seg Tjalve. Tjalve løp i for
vegen dit Rungne sto og sa til ham: "Du er uvøren, jotun, står der med skjoldet 
foran deg; Tor har sett deg, han, og han går nedre vegen gjennom jorden og kommer 
på deg nedenfra". Da skjøv Rungne sl<joldet under føttene og sto på det; men brynet 
holdt han i begge hender. 

I det samme så han lyn og hørte en veldig torden, og så fikk han se Tor komme 
i åsavelde og i full fart, han svingte hammeren og lmstet den mot Rungne langt 
borte fra. Og Rungne løftet brynet med begge hendene og kastet det mot ham; det 
møtte hammeren i luften, og eler brast brynet i to styldwr, det ene falt til jorden, 
og av det er alt brynsteinsberg blitt til; den andre delen traff Tor i hodet slik at 
han falt framover på marlwn. 

Men hammeren Mjolne rammet Rungne midt på hodet og knuste hausen på ham 
i småbiter; han falt framover og over Tor slik at den ene foten hans ble liggende 
over halsen på Tor. Tjalve hadde Kjempet mot Mo k kur ka l ve, som falt med 
liten heder." 

Det som er av interesse for oss, er at det blant våre forfedre levde 
forestillinger om overnaturlige vesener gjort av leire. 

Det merkelige navn JYfpkkurkalfi synes å peke tilbake på gamle 
kultiske forestillinger. 

Finnur :Tonsson sier at m6 kr er kjent som tilnavn i Olafr Hak 
XIII. Dette tilnavn er vel dannet av m6k som betyr døsighet, blund 

og tilnavnet betegner Olafr som "den søvnige".37 Navnet Mpkkurkalfi 
må vel da oversettes med "den søvnige kalv". 

Den religionshistoriske tolkning skal jeg vokte meg for å gå nærmere 
inn på. 
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Myten kjenner Snorre fra kvadet "Haustlong", som er diktet av 

Harald Hårfagres skald Tjodolv den kvinverske (fra Kvinesdal).38 

I "Sigerdrivemål" heter det i MortenssonqEgnunds oversettelse: 

"Du staupet signe 
og sjå deg fyre 

og leggje lauk i drykk 

då eg det veit 

det vert deg 'kje gjevi 

meinblanden mjød." 

Her ser vi løk nyttet som et magisk middel, og som sådant er det 

eldgammelt. Da Satan forlot Edens have etter syndefallet, vokste det 

plutselig fram løk der hvor han satte sin høyre fot og hvitløk der hvor 

han satte sin venstre, slik lyder en orientalsk legende. 

I mellomalderen mente man at løksaften vernet mot hekser og alskens trolldom. 
Løken har vært dyrket i Egypt så langt tilbake som man kan minnes. Det er 

funnet leirmodeller av hvitløk allerede fra for historisk tid, og i tidlige tekster omtales 
løl,; som offergaver. 

Man finner løk inne i mumiene, ofte i selve l<roppshulen. I ett tilfelle fant man 
en løl, som lå utbredt over det ene øyet, og en annen mumie hadde en løh fastbundet 
til fotsålen ved hjelp av et linbånd (se nedenfor). 

Det er tydelig at man har tilskrevet løken symbolsk kraft.39 

At husguder har vært dyrket i folkevandringstiden, har Magnus 

Olsen fremlagt bevis for i sin tolkning av runeinnskriften på den beq 

kjente kjøttkniv av bein fra Fløksand i Alversund i Hordaland, som 

av Shetelig er datert til 300-årene e. Kr.40 Innskriften på kjøttkniven 

er av Magnus O Isen tolket som l in a l a uk aR, og det vises til at ordet 

laukaR forekommer på gullbrakteater sammen med trylleordet al u som 

betyr vern, helligdom. Vi minner her om at laukr nettopp har vært 

anvendt som tryllemiddel både i eldre og nyere tid, og blant annet 

kjennes fra "Sigrdrifttmal", strofe 8, hvor det nevnes sammen med 

"menblandet mjød" (se ovenfor). 

Det beinredska p som innskriften er innrisset på, antas å ha tilhørt 

en kvinne. Derfor kan laukar ikke oppfattes som et mannsnavn. Det 

176 



må være plantenaynet "Løk". Når vi oppfatter laukar som plantenavnet 
og ikke som et mannsnavn, kommer innskriften til å bestå av to ord, 

"Lin og Løk", som begge henviser til vekstriket. 
Sideordnet med trolldomsordet l a uk aR står videre en betegnelse 

for en annen plante, lin, eller for et av linplanten forarbeidet linklede. 
Herav tør vi slutte at også l in a i denne magiske innskrift har vært 
ment som et trylleord med samme overnaturlige kraft som linplanten 

eller linkledet. Og videre ligger det nær å tenke seg at de to alliterende 
plantenavn har utgjort en fast forbindelse i den gamle nordiske magi 

eller kultus, slik at vi her kanskje tør vente å finne igjen "Lin og Løk". 
Itra Fløksand-innskriften fører så Magnus Olsen sin undersøkelse 

videre til en islandsk opptegnelse fra slutten av 1300-årene, hvor vi 
støter på de samme to ord "Lin og Løk" som det synes i en gammel 
fast forbindelse.41 

For å komme spørsmålet om dyrkelsen av husguder nærmere inn på livet, må 
vi her sitere enkelte avsnitt av Magnus Olsens store undersøkelse i "Norges Indslu·ifter 
med de ældre Runer",42 idet vi for øvrig henviser interesserte til Magnus Olsens 
mønstergyldige undersøl,else. 

"I det omfangsrike Haandsluift, FlaterJarb6k, som er sluevet af Islændinger i 
Tiden mellem 1370-80, findes som et eget Afsnit i Olav den helliges Saga overleveret 
den saalmldte PQlsa ]xittr {I!'lat. Il 331-335), hvis Indhold i Korthed er følgende: 

Paa et ensomt Nes i det nordlige Norge, langt borte fra Bygd og Alfarvei, levede 
en Bonde med sin Hustru og sine to Børn, en Søn og en Datter, samt en Træl og 
en Trælkvinde. Det hendte engang ud paa Høsten, at Mandens Hest døde. Da Trællen 
flaaede denne for at nyttiggjøre sig dens Kjød, sl<ar han af dens Phallos og vilde 
slænge den bort, men Bondesønnen sprang til og bar den ind i Stuen, hvor K vinderne 
var. Bondelwnen tager da og "tørrer omhyggelig af den" og vikler den ind i en Lindug 
og lægger omhing den Løg og andre Urter (vefr innan i einum linditki ok berr 
bJa !auka ok Qnnur grQs), forat den ildi;e skal raadne, og har den i sin Kiste. Udover 
Høsten tager Konen Hestephallos'en- PQlsi som den kaldtes- op hver Kvæld og 
dyrker den ved at tiltale den med bestemte Ord (meo einhverjum forma/a honom 
til dyrkanar), og tilsidst tror hun paa den som sin Gud og forleder sin Mand og sine 
Børn og det hele Hus til den samme Vildfarelse. "Ok meo fjadans krapti ve.Y hann 
sva ok strrknar, at hann mei standa hja hz't.sfrexfu ef hon vill", og hver Aften 
bærer hun den ind i Stuen og kvæder først selv en Vise over den og lader derpaa 
Manden og de andre efter Tur fremsige en Vise, idet den gaar fra Haand til Haand. 

Derpaa fortælles om, hvordan Kong Olav den hellige gjør en Ende paa denne heden
ske Styggedom, efterat han med to Ledsagere har bivaanet Vglse-Ceremoniellenw: 
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Konen lwmmer ind med Volse, gaar frem foran Bonden, river r;>ugene af den "ok setr 
ei kne banda ok kvad visu : 

Aukinn ertu, PC(lsi! 
ok upp um tekinn, 
lini gæddr, 
en laukum studdr. 
piggi 'Maurnir' 
jJetta blæti, 
en pu bondi sjalfr, 
ber ]ni at jJer V'?lsa l 

"Du er bleven kraftig, Volse! og (nu) tagen op (af Kisten), udstyret (som du er) 
med Lin og opstøttet med Løg. M- tage imod dette Offer, men du Bonde selv, 
tag du til dig Volse!" Fra Bonden gaar Volse videre til Sønnen og Datteren, Trællen 
og Trællkvinden, som alle lwæder Viser, der er karakteristiske for den enlwltes større 
eller mindre Finfølelse. Sist kommer Volse til Kongens to Ledsagere og til Kong Olav 
selv, som slænger den dyrkede Gjenstand til Gaardshunden. 

Som Kilde for VQisa pattr anføres "et gammelt Digt" (fornt kvæai), rimeligvis det 
samme som det, hvoraf en Række Strofer anføres. Dette Digt behøver dog ikke at 
have været meget ældre end 14. Aarh. Ifølge Finnur :J'onsson (Litteraturhistorie Il l, 
s. 163) kan det "il~ke være ældre end det 13. Aarh.s sidste Halvdel; derfor borger 
dets form og den efterldassiske Smags Retning, som deri viser sig helt igjennem". 
Ogsaa Heusler og Ranisch anser Valse-Historien med dens Viser for meget sen 
(13. eller 14. Aarh.)." 

Volsi pattr skildrer en olferritus, som har vesentlige trekk til felles med nyere 
europeiske folkeskikker som må være utløper av hedenske høstlwlter. 

Det sentrale i disse sldkker er at man omhyggelig avskjærer og oppbevarer det slak
tede dyrs genitalia til neste høst, hvorved man lar dyret fortsette inn i ny generasjon. 

Når et husdyr er blitt slaktet om høsten, skjæres genitalia av og settes foran 
den person som har skåret det siste strå eller tersket det siste slag, eller l;;jøttet blir 
fortært av alle de tilstedeværende, men genitalia opphengt i forstuen. Av det ved 
høstfesten slaktede dyr oppbevares enkelte deler som "Heiltiimer" til neste høstfest.43 

Gjennom en omfattende språklig og religionshistorisk undersøkelse er Magnus 
Olsen kommet til det resultat at den opprinnelige betydning av Mornir er phallos, 
Det vil si: Det høiere guddommelige vesen, som ifølge VQlsa pattr dyrkes ved et 
Phallos-offer, har selv en gang rett og slett vært en heste-phallos, som har dannet 
midtpunktet i en kultus. Her er vi da så nær de tidligere anførte høst- og bryllups
skikker hvori vi har sett utløpere av en phallos-dyrkelse, som det må synes mulig 
å komme. Heste-phallosen har innesluttet i seg avlekraften i dyreverdenen på samme 
måte som "det siste neg" eller den derav tildannede menneskelignende skikkelse 
(sml. "Bøvi", strådukken med belte og mannshatt med hvem kvinnene danser under 
uhøviske lader i et gammeldansk barse1gilde)44 egentlig har innesluttet i seg spire
},raften i planteverdenen. 
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Den primitive lmlts motsvarighet til dr unn ur i den færøyiske bryllupsshild~ var 
MQmir-phallos.45 

Vi vender nå tilbake til lin (linldede) og løk, som tydeligvis hører hjemme i en 
phal1isk kultus og altså står i forbindelse med symbolene på nattu'ens frul<tbarhet. 

Magnus Olsen har foretatt en omfattende undersøkelse av løken og linets kultur
historie. Vi må nøyes med å nevne et par eksempler. Løk har fra gammel tid vært 
tillagt en viss aplzrodisiaca. 

På Island antas hvitløk (Li 1 i u m c on el i el u m L.) som er støtt sammen med 
lwreander å virke på kvinner som et aphrodisiacum, planten bruhes også til å frem
lmlle fødselsveer.46 

I VQlsa påttr forutsetter ikke bare prosaen, men også det poetiske uttrykk lini 
gæddr at det ved lin menes linduker, ikke selve linplanten eller deler av denne. Det 
er rimelig å anta at Jiu i den magisk-liturgiske formel "Lin og Løk" som vi kjenner fra 
Fløksand-innshiften, fra de eldste tider har vært brukt om linkledet, som i lmltus har 
rensende og styrlwnde evne.47 

I Borgartings nyere Kristenret IT, 31 ( 48) kalles morgen,f{aven for lin fe, og det 
heter at gaven skal gis bruden når de sitter til bords i bryllupet- i motsetning til 
morgengapen, som først gis neste dag - men sannsynligvis er dette et nyere treld< -
en oppløsning av den eldre skikk 

Hettzberg (Glossar s. 406) sier at det i dette lovsted fremtrer en sammen
støpning av flere forskjellige festegaver under benevnelsen linfe. Men derfor lmn 
ordet være gammelt, og det bør vel sees i sammenheng med den gamle fore
stilling om linets magisl~e kraft. Linldedets rensende og styrkende evne bør visstnok 
lwmbineres med den overnaturlige kraft som nyere folketro tillegger linet, særlig 
linfrøet. 

Linfrøet fremmer og verner alt levende. Det brukes i Tyskland å strø linfrø på 
barn som er stanset i vel,sten. I Larvik brukte man å vigsle festemøen ved å ha linfrø 
i hennes sko - sikkert for å sikre hennes fruhtbarhet i ekteskapet. 

Storaker forteller fra Norge at man her brukte å strø linfrø omkring husene 
etter at liket var ført av gårde, og hvis den døde da går igjen, kommer han ildw lenger 
enn til linfrø et. 49 

Magnus Olsen sølwr til slutt å nå fram til en forbindelse mellom "kjøttlmiven" 
og dens innskrift som sild<ert har sammenheng med et uttrykk i en av Valse-visene, 
og han tar derfor ikke i betenlming å benytte VQlsa påttr til å utfylle bildet. 

"Jeg tenker mig da", sier Magnus Olsen, "en Situation som denne: Efter Høst
slagtingen bar Husmoderen faaet de afflaade Skind til Bearbeidelse. Hun har med 
Kjøtlmiven renset disse og har herunder tillige taget Vare paa Dyrenes Genitalia, 
endnu i nyere tysk Folkesldk ophænges i Forstuen elet slagtede Dyrs Genitalia til 
næste Aar (Jfr. l. c. s. 654). Denne Behandling af Genitalia var en hellig Handling 
ved hvill,en det gjaldt om at bevare og nyttiggjøre sig det slagtede Dyrs i Avlelemmet 
lwncentrerte Livskraft". Under tryllesanger er vel dyrephallosen blitt avskåret, inn
hyllet i lin og omgitt med løk Sikkert har disse tryllesanger inneholdt ordene "Lin 
og Løk", som også er blitt innrisset på },jøttlmiven for å vie den til den hellige handling 
og holde all skadelig innflytelse borte.SO 
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Georg Sverdrup har sammenstilt Volse-blotet med beretningen om en annen 
privat kultfe.st på en gård i Sverige. Han fremhever at de gamle beretninger er 
så lite opptatt av den kultus som foregikk hjemme på gården, at det ikke er så under
lig at misjonærene knapt nok fild, øye på den. Det heter hos Sverdrup: "Da Sigvat 
skald på en sendeferd red ned i Viistergotland, dumpet han midt opp i blotfestene 
til Svearne. Etter en dryg vandring kommer han til gården Hov, navnet viser at det 
var et gudehov på stedet. "Dristig stakk jeg nesen inn." lVIen det er knapt han får 
ordet av folkene, de er hedninger og holder nettopp helg og kona i huset, "elet el,le 
kjerringtrollet", viser ham bort som om han var en ulv. Tre ganger samme kvelden 
blir han jagd ut av tre menn som alle hette Olve. Ingen av dem har plass til ham, 
og "siden er jeg livende redd for at hver som heter Olve, driver det med å jage 
gjester på dør". Så gikk han ela "for å treffe en gavmild mann som folk sa var den 
aller beste", Enda en fjerde gang denne kvelden ble Sigvat nektet nattely. "Ofte 
måtte jeg østenfor Eidskog sakne Astas gjestfrie gård", legger han til med et sukk 
Anskuelig og illustrerende er det bildet som skalden ruller opp for oss: gård på gård 
i vinterstillheten, lul,ket, høytidsfylt og festmettet; øde og dødt imellem dem, men 
fest i hellig jubel og alvor innenfor.Sl 

Poenget er jo her at hJemmeblotet ikke var for alle og enhver. Gården ble for
vandlet til et hellig.sted som den fremmede ville lwmme til å vanhellige ved sitt 
nærvær. 

Av Sigvats strofe ser vi at elet i dette tilfelle ikke er tale om bygdekultus (tempel
lmltus), det er hjemlig dyrkning, et alveblot senhøstes på samme aften, på gård 
etter gård. 

Parallellen til VQlsi-lmlten er her ganske Idar - også den var en hjemlig hu.s
kultu.s - av en lol;;al "gud" eller vætte. 

I begge blot, både det svenske og det norske, er elet en kvinne som leder blotet. 
Av Sigvats strofer ser vi at det ikke er husbonden som avviser den ubudne gjesten, 
til tross for at han frykter Odins vrede. Det er hustruen som gjør det, med ordene: 
"Jeg har alveblot i gården min, jeg frykter Odins vreder'- elet er tydeligvis husmoren 
som står for blotet. Likesom alveblotet har nok heller ikke vQlseblotet åpnet seg så 
villig for ukjente gjester. Både etter form og innhold var begge blotene en eksklusiv 
lmltfest i og for hjemmet.52 

Lengere behøver vi i grunnen ikke å gå. Vi har konstatert at våre forfedre dyrlwt 
hu.sguder og holdt lmltmøter hjemme på gården for å fremme fruktbarheten hos hus
dyrene og på ål,er og eng neste år.53 

Men fra husgud til amulett er spranget ikke langt. Ofte har jo 
amuletten likefrem form av et lite gude- eller dyrebilde som dens dyrker 
bærer på seg enten i snor om halsen eller i pung i beltet eller skjult 

drakten. 
Går vi fra folkevandringstiden til vikingetiden, blir dette ganske klart. 

La oss da begynne med en beretning som Haakon Shetelig i sin tid 
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omtalte for meg, og som Magnus Olsen 
har hjulpet meg med å verifisere. Det for= 

telles i Hallfreds saga kap. 6 at han ble 

beskyldt for å "blote i lønndom", han skulle 
nemlig ha et Torsbilde av tann (antagelig 
hvalrosstann) i sin pung. Han bad da om 
å bli ransaket, og det viste seg da at pungen 
ikke innholdt noe slikt.54 

Et slikt lite Torsbilde som Hallfred ble 
beskyldt for å ha, men altså ikke eide, er 
faktisk bevart. Det er av bronse, frem~ 

kommet på Island, og var opprinnelig i 
Nationalmuseet i København og er nå i 

Nationalmuseet i Reykjavik 55 (avb. fig. 5). 
Som vi ser er guden gjengitt i sittende 
stilling - han holder hammeren i hendene 

i omvendt stilling, skaftet er todelt og det 
går over i skjegget. Likheten med det ene 
av de forreste hodene på Osebergvognen 
er ganske tydelig. At det her er tale om 
et kultbilde, har da også lenge vært er= 
kjent. Vi kan da passende fortsette med 

en beretning som finnes i "Vatsdøla-saga" 
kap. 9-10. Den er riktignok utbrodert med 
"et eventyr". - Den gjenstand det gjelder 
får lngenzund ganzle i gave av Harald 
Hå1jagre etter slaget ved Hafrsfjord. Det 
er et stykke krigsbytte som hadde tilhørt 

Haralds motstander Kj'otve, "og som han 

Fig. 5. Slik tenkte våre for
fedre seg Tor. "Husgud" 

fra Island. 
(Nationalmuseet, Reyl{javik) 

mente var så verdifull". "Den er ikke stort verd", sier kong Harald, 
"men det er likevel en ære å få den av meg, og den skal være til minne 
om striden her." 

I kap. 10 får vi høre at Ingemuncl drar hjem til sin far, og der gjorde 

han seid på hedensk vis og rådspurte en trollkyndig finnekone om 
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Fig 6. Frøis-bilde fra Rallingen 
i Sodennanland, Sverige. 

(Etter Salin) 

lagnaden sin. Hun spår Ingemund at han 

vil komme til å bosette seg på Island, 

"som ennå er ubygd vidt omkring. Der 
vil du bli en gjæv mann og leve lenge". 

Ingemund protesterer og sier at han ville 
være en dårlig kjøpmann "dersom jeg 
solgte de gode ættejordene mine og 

flyttet ut til det u bygde landet". "Det 
vil gå slik som jeg sier", svarte finne

kona. "Det er et merke på det, at den 
tingen kong Harald gav deg i Hafrsfjord 
ikke lenger er i pungen din, men nå 
ligger i det holtet der du kmnmer til å 
sette bo og på den tingen er det et 

bilde av Frøi selv. Når du setter opp 

gården din vil elet bli sanning det jeg 
har sagt". 56 

Det er jo tydelig at det her er tale 
om et lite Frøis-bilele, og elet kan vel 
lettest forklares smn en liten statue be
regnet på å bæres i pungen, og bare til 
å ta fram i tilbedelsens eller ofringens 
øyeblikk, og som for øvrig skal tjene 

son1 amulett til eierens vern. En annen 
forklaring er den som Haakon Shetelig 
engang har fremsatt i en samtale med 

Magnus Olsen, at det kanskje var en 
mynt med et preg, et mannshode, som 

har vært gjenstand for om tydning. 57 

For oss er det imidlertid hovedsaken at mynten eller Frøys-bildet 
har tjent som amulett og gitt sin bærer et vern. 

Helt naturlig når vi da fram til det Frøis-bilde som kjennes fra 
Rallingen i Sodermanlanel, Sverige, som for første gang ble utførlig be
skrevet av Bernhard Salin i Opuscula {avb. flg. 6). Det heter hos Salin: 
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"Bilden hår återgiven fig. l, år gjuten i brons och har sedan den lwm ur gjutformen 
blifvit delvis ciselerad och forsedd med graverade ornament. Den år uppenbarligen 
moddelerad af någon som helt salmat formåga att återgifva verldigheten sådan den 
ter seg for ogat. Det år omojligt att saga om danaren af bilden velat återge gestalten 
ldådd eller oklådd. En helt naiv och oskolad uppfatning tråder oss hår når det galler 
återgifvandet af den månskliga gestalten till motes. Bilden bår en toppmossa eller 
kanske riktigare en konisk hjiilm på hufvudet, armringar kring handlederna och åfven 
ring kring den synliga fotleden. Men något som anger draktens snitt och utseende finnes 
lika litet som något som anger muskulaturen, antigen det ena e1ler det andra borde 
vål "lwnstnåren" åndoch sold framstålla. Proportionerna åro helt forbisedda, och galler 
dette sårdeles annar och ben. Den ena armen, vars hand holder om skågget, år 
mycket for lång, under det att den afbrutna, vars hand vilar på knåt, maste hafva 
varit betydligt kortare. De korslagda benen, mannen sitter på "turkiskt" vis, åro 
alltfor korta och smala och sakna i o fri gt helt den form som år karaktårist isk for 
månniskans ben. Då mannen år utrustad med samma symbol som år kånnNecknnade 
for guden Fro, år det vål antagligt, alt bilden afser att återgifva sagde gud. 

Granska vi deltaljerna nårmare, flnna vi att hufvudet år betåckt af en konisk 
hjålm, prydd med en rund knopp på toppen. Vi aga, mig veterligen, ingen dylik hjålm 
af denna typ i behåll, men vi l<anna den från samtida afbildningar. Krigaren, som 
ar afbildad på en runsten vid Lebergs l<yrl<a, Oster-Gotland, och hår återgifven flg. 2, 
bår en dy lik; den salmar doch bronsbildens lmlformade prydnad på toppen. Dåremot 
visar runstensbilclen samma "a la Kaiser Wilhelm" uppvridna mustascher, som brons
bilclen har, och i ofrigt samma spetsiga haksl<agg. Bronsbildens mustascher åro stili
seracla på ett satt, som år vårcl vår uppmårksamhet, de åro nåmligen, och detta 
framtråcler i synnerhet skarpt på den hogre, formacle såsom man under vildngatidens 
slut plågade återgifva akantusblad, och i ofrigt afslutningsornament. Detta drag ensam 
ar tillråcldigt att bestiimma bildens tillkomsttid, men den bestyrkes ytterligare genom 
ett studium af bilclens rygg. Vid skulclerblaclens plats och vid hofterna åro spiral
ornament anbragta, allcleles som på djurbilder från denna tid, benens faste vid bå1en 
markeras genom en spirallinje måhånda for att genom denna beteclwa benens radig
het. Detta åro ett drag, som an fastare knyter den till vildngatiden." 

"De hår påvisade detaljerna likesom bi1dens, om jag så må uttrycka mig, oplas
tisl<a karaktår i ofrigt gor det trolig, att bilden en gång i tiden blifvit tillverkacl hår 
i Norden. 

1VIen år den gjord i Norden, år det oneldigen egenclomligt, att bilden framstållas 
sittande på {jsterliindskt satt. Men de lifliga forbindelser, som under vikingatiden 
existerade med de muhammeclanslm folken kring Svartahafvet, l<an man visserligen 
tanlm sig, synnerligast om det galler profan-foremål, men når det galler återgifvandet 
af en gud, villwn vid denna tid i århundraden for att ej saga årtusenden dyrkats 
i Norden, år elet dock synnerligen mårldigt, ty inom intet område år val lwnserva
tismen storre an inom elet religiosa. Vildngatiden, som forde norclbor i lwntal<t med 
så många olika, fråmmande lmlturer, var likevål oneldigen i det hela taget just i 
foljcl håraf en tid, då de gamla traclitionerna sutto ganska lost i sadeln. I ofrigt 
torde få tidehvarf gifvit den ensldlcle individens tycken ett så fritt spelrum som 
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Fig. 7. Sittende dyrefigur av 
bein, antagelig en amulett. Del 
av gravutstyret i en høvdinge
grav fra Østre Alm, Stange, 

Hedmark. Fra 900-årene. 
L. Smedstad fot. 

(Universitetets Oldsak
samling, Oslo) 

just denne ifrågavarande. Det ligger darfor ingen orime
lighet i att tolka vår bronsbild såsom återgifvande 
den nm·diska fruktbarhetsguden, tross det att han 
sitter på osterlandskt satt och oaktad att ofriga 
biJder af n01·diska phallusgudar, som vi nu },anna, 
varit afsedda att stå." 58 

Når Salin sier at vi ikke har noen hjelm 
av samme type som på Frøis-bildet i be
hold, så er det riktig nok - men det er 
senere fremkommet flere samtidige bilder 
av slike hje1mer.59 

I 1946 stilte jeg sammen en typeserie 
av disse hjelmbilder og viste at formen gikk 
tilbake til et sent avsnitt av 700-årene.60 

Vår hjelm er iallfall en typisk vikingetids
hjelm. 

Den religionshistoriske side av emnet 
skal vi streife senere. Inntil videre holder 
vi oss til det arkeologiske materiale, og det 
er da naturlig vi først fester oss ved en del 
av de små rund.skulpturer som er bevart 
fra vikingetiden og som ofte har vært omtalt 
i litteraturen, senest i en spesialundersøkelse 
av Haakon Shetelig i 1944.61 

Først har vi da fig. 7, Rygh 470 fra Østre Alm i Stange på Hedmark, 
graven hvori stykket er funnet må dateres til 900-årene, og utvilsomt 
karakteriseres som en høvdingegrav både på grunn av sine to skjold
buler og det fine VLFBEHRT- sverd med underhjalt dekorert i J ellingestil.62 

Som vårt bilde viser er det her tale om en liten dyrefigur av bein. 
Rygh sier i teksten s. 25 at typen er meget sjelden, men likevel har 
han antatt at dyrefiguren var en spillebrikke, fordi den er funnet sammen 
med spillebrikker.63 Forlengst har Shetelig (1931) pekt på at denne 

tolkning må være feilaktig. Dens høyde, 5.8 cm, taler blant annet imot 
dette, da den ville bli for høy til å brukes sammen med de vanlige spille
brikker fra vikingetiden. Denne dyrefigur er fremstilt sittende på en 
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stol, i menneskelig stilling, og Shetelig antar 
med full rett at den har vært en anzulett av 
samme type som de allerede omtalte Frøys
bilder og Torsbilder.64 

Yetsmykkene fra vikingetiden er som rå

stoff kommet fra Yorkshire, men den stil 
hvori flere av dem er utfart, viser at de er 

norrøne arbeider. Den lille amulett, Shetelig 
1944 fig. 2 (Brøgger 1915 s. 58) fra Voll i Lær
dal, Sogn og Fjordane, er så helt preget av 
norrøn stilfølelse at den godt kunne ha vært 

skåret i Vestfold i 800-årene. Men den kan 
like godt være utført på Vesterhavsøyene 

som i Sogn. 
Nærmere Rygh 470 står en dyrefigur av 

rav fra Haugsten, Råde, Østfold (avb. Brøg

ger s. 59) (vår fig. 9) som synes passende til 
å bæres i skinnpung, kanskje i mindre grad 

til å bæres i halskjede. 
Typiske amuletter til å bære i halskjede 

er de to dyrefigurer som tumler seg på smyk
ket fra Tresfjorden, Vestnes, Nordmøre 
(Shetelig 1944 s. 9, avb. Brøgger 1915 s. 59), 
og det samme er også tilfelle med det rav
smykke som min hustru Else Grieg i 1921 
fant i toppen av en gravhaug på Gullen i 
Gran på Hadeland (detalj avb. :flg. 10).65 

Fig. 8. Amulett av bronse 
i form som et mannshode. 

Fra vildngetiden. 
Fra Vidarshof, Vang, Hed

mark L. Smedstad fot. 
(Universitetets Oldsak

samling, Oslo) 

Det er ringformet, med god åpning for snor eller halskjede og prydet 
med karolingisk dyreornamentikk med nzasker som vender utover (fig.10). 
Stykket ser ut til å være utført i Borre-stil. 

At amuletter her har vært båret i kjede om halsen, avgir sølvkjeden 
fra Trå i Granvin, Ulvik i Hordaland sikkert bevis for.66 

Vi skal nå vende oss til en helt annen gruppe av amuletter, nemlig 
heng"esmykker i form av 1nasker. 
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Fig. 9. Amulett av rav 
fra vildngetiden. 

Dyrefigur som holder 
seg :-:elv i beina. 

Fra Haugsten, Råde, 
Østfold. (Universitetets 

Oldsal,samling, Osl~) 

Vi kan da passende begynne med det lille 

mannehode, :Jan Petersen: Vikingetidens 
Smykker fig. 164 (her fig. 8), fra Vidarshof 

i Vang på Hedmark, som er 3.5 cm høyt. 
Petersen stiller det sammen med Montelius: 
Svenska Fornsaker 605, et arbeid i sølvfili
gran, men dette er langt mer oppløst enn 

vårt stykke. 
Det er noe alderdomlig over vår maske 

som peker bakover mot folkevandringstiden. 
Karakteristisk er den store knebelsbart og de 

litt skjeve øynene. Disse trekk finner vi igjen 
på et svensk hengesmykke fra Hagebyhoga 
i Oster-Gotland, Sverige (avb. Gustaf Nas
strom I s. 71). Men kanskje enda nærmere 
vårt stykke kommer et maskeformet henge
smykke av bronse fra grav 642 i Bit·ka i 
Sverige (avb. Arbman: Birka Tafel. 92, fig. 

5 a-b) (sammenlign l. c. fig. 3 og o). Arbman avbilder også et lignende 
stykke som er av den største betydning for oss. Det er et lite henge
smykke av bronse hvor masken er gjengitt med skjeve øyenbrynsbuer, 
stor nese, kraftig knebelsbart og hakeskjegg. 

Dette stykke, som er fra grav 865 og so1n må dateres til 900-årene, 
står mannehodene på Osebergvognens forreste bukk meget nær. Dette 
synes å tyde på at den grav hvori amuletten ligger, er betydelig yngre 
enn denne (se Arbman, Textband s. 338 ff.). 

Vender vi nå tilbake til masken fra Vidarshof, er det lett å se at 
typen er gammeldags. Og at formen er meget gammel ser vi av 
at en slik maske gjenfinnes på en relieffspenne fra folkevandrings
tiden fra Skrautvål, Nord-Aurdal, Valdres, Oppland (avb. Hougen: 
1936 fig. 22).68 

Her møter vi både de skjeve øyne, den svære knebelsbarten, ja til 
og med hakeskjegget som vi kjenner så vel fra de forreste mannehoder 

på Osebergvognen. 
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Fig. 10. Detalj av hengesmykke (amulett) fra vildngetiden. 
Fra Gullen i Gran, Hadeland. Her er bare gjengitt en 

av maslwne som pryder ringen. L. Smedstad fot. 
(Universitetets Oldsal\sam1ing, Oslo) 

Dette er ikke min oppdagelse. Den er forlengst 

gjort av Bjørn Hougen (se bildene i Kunst og 

Kultur 1942 s. 90-91).69 

Og "mannen med bart" kan følges ned i mellom

alderen. Det er nok å nevne det klassiske hoved

verk i denne genre, kong Eystein fra Munkeliv kloster i Bergen {avb. 

Einar Lexow: Norges Kunst, Kr.a 1926 s. 61). 

For oss har dette den betydning at det viser de lang·e linjer som 

vi må regne med å måtte følge både i det religiøse forestillingsliv, 

i lovgivningen og i billedkunst og kunsthåndverk. 

Tradisjonen fra folkevandringstid til mellomalder er like sterk innen

for alle disse tre områder av våre forfedres åndsliv. 

Som andre eksempler på slike maskeformede hengesmykker fra 

vikingetiden kan nevnes to funn, begge fra Nordfjord, Sogn og Fjordane. 

Det ene er fra ukjent sted innen dette område, og er avbildet Gustafson: 
Norges Oldtid fig. 522-24 (Kr.a 1906). 

Vi avbilder her det maskeformede smykke av bronse (fig. 11 a), de to 

andre består av en orm og et vanlig rundt hengesmykke av bronse 

prydet med filigran-ornamentikk (fig. 11 b-e). Sikkert har alle tre opp

rinnelig vært montert på en kjede i likhet med sølvkjeden fra Trå i 

Granvin (se s. 185). 

Det maskeformede smykke er langt mer stilisert enn amuletten fra 

Vidarshof. Men også her møter vi den kraftige knebelsbart, de runde 

øynene og det spisse hakeskjegg - alt sammen her behandlet som 
båndfletning. 70 

Fra Arnestad, Gjemmestad s., Gloppen pgd. i Nordfjord, må omtales 

et sett amuletter fra en kvinnegrav fra ca. år 900. De har sikkert også 

vært n1ontert på kjede og består av fem "brakteatlignende" henge

smykker av bronse lik Gustafson: Norges Oldtid fig. 524, og et 2.1 cm 

langt hengesmykke lik l. c. fig. 523 - altså av den maskeformede type.7 1 
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Fig. 11 a-c. Tre amuletter av bronse fra vikingetiden, fra Nordfjord. 
Sikkert har alle tre opprinnelig vært montert på l<jede. Foto Espevoll. 

(Historisk Museum ved Universitetet i Bergen) 

Et lignende sett maskeformede stnykker foreligger fra Gile, Hof, 
Østre Toten.72 

Endelig tror jeg å ha oppdaget enda en a1nulett prydet med maske, 
men i dette tilfelle ikke et hengesmykke, men en amulett av bein til 
å bære i en skinnpung. Det er det velkjente stykke Rygh 472 (her 
fig. 12) fra Asak, Skedsmo, Akershus, som med Sonuners samling er 
kommet til Nationalmuseet i København. Rygh anfører i teksten til 
Norske Oldsager s. 26 at det er funnet sammen med andre spillebrikker 

og at det er et hull i toppen på figuren, hvori det har sittet et metall
beslag (1. c. s. 25). 

Imidlertid viser Undsets funnopplysninger (l. c. s. 31) at man vet 
svært lite om dette funn. Blant alle spillebrikkene fra vikingetiden er 
dette den eneste som er utstyrt med maske.73 Jeg tror derfor at stykket 
har vært en a1nulett eller iallfall har hatt en eller annen magisk be
stemmelse og i tidens løp er blitt omdannet til spillebrikke ved at hele 
maskens hakeparti er skåret bort. Hullet i toppen for et metallbeslag 

har snarest vært utstyrt med en bronsehempe hvori det har vært festet 
en liten lærsnor. 

Men la oss nå se nærmere på masken med de skjeve øynene og 
den markerte knebelsbart. Det all grunn til å gjette på at det er et 
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magisk stykke, og hvorfor da ikke en anzulett eller "hu8g·ud". Parallellen, 

rnannehodene på Osebergvognens forreste bukker, faller en usøkt i 

pennen. Men også i mellomalderen synes slike magiske masker å ha 

vært kjent. Fra Sommers samling avbilder Undset en eiendommelig 

øks av bronse og jern fra eldre mellomalder (fig. 13 a), som på bladet er 

prydet med en magisk 1na8ke av bronse i høyt relieff (fig. 13 b ). Også 

her møter vi de karakteristiske trekk som vi kjenner så vel fra vikinge

tiden (sml. fig. 8) i de skjeve øyne, den lange nese, den kraftige knebels

bart og det lange hakeskjegg. 
At dette er et skremmende og vernende stykke skulptur, som øksens 

eier har latt utføre til sitt eget vern, fremgår av det faktum at det på 
øksens annen bredside er anbrakt et annet magisk tegn, nemlig en 

halvmåne. 74 

Da stykket dessuten er utstyrt med en runeinnskrift, er det all grunn 

til å tro at vi her har for oss en "ættarøk8". 
Et slik klenodie omtales i et forlik fra Væting, Moland s., Fyresdal 

pgd., Telemark fra 1450, da Torgrim Helgesson til fullt og godt forlik 

ga Olav Thorvildson "i winsæmdh" (dvs. vennegave) en "brei5øxe", 
som ikke var et alminnelig våpen, da den hadde vært Olavs "ættarøx" .75 

Endelig har vi de ormformede anzuletter. Shetelig (1944 fig. 3) om~ 

taler s. 11 et merkelig stykke av jet fra Longva, Haram pgd., Sunnmøre, 

av en form sotn unndrar seg stilhistoriske bestemmelser. 
Men vi har nok av eksempler likevel. En god prøve avgir Rygh 

690 fra Hon, Eiker, Buskerud (avb. Sigurd Grieg: Vikingetidens Skatte

fund s. 189, fig. 21, tekst s. 198, Univ. Olds. Skr. Il). At dette stykke er 

en amulett, kan neppe være tvilsomt. Hertil kommer at jeg alltid har 

ment at Honskatten er en tempel8katt (l. c. s. 191 og 193), men jeg inn

rømmer at det er vanskelig å bevise det, og at funnet er gåtefullt på 
flere måter. To sidestykker til dette smykke har vi i det ene av henge

smykkene fra Nordfjord (fig. 11 c70), og i et dansk hengesmykke (avb. 

Jan Petersen fig. 163). 
En orm finnes også blant de småsakene som henger i sølvkjedet fra 

Trå i Granvin (avb. Shetelig 1944 s. 12). Et skjegget mannehode er gjen

gitt sammen med en 8piralornz og et kors med ring finner vi på en av 
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Fig. 12. Amulett (?) av bein fra 
vikingetiden. Fra ukjent sted 
i Norge. .Maskens hakeparti er 
sl,året bort. Nationalmuseet, 

København. (Etter Rygh) 

teltvinnskiene i Osebergfunnet - alt 

sammen magiske tegn som skulle verne 

dem som sov i teltet mot onde makter. 

Endelig kan nevnes to eksemplarer 
fra Birka i Sverige, henholdsvis fra grav 

632 og grav 844 (Arbman: Birka I, Tafel 
97, fig. 28-29). I grav 632 henger dette 
ormformete smykke til og med i en 

perlekjede med forskjellige slags amu
letter (Arbman: Tafel119). Et nærmere 
studium av dette interessante kjede lev
ner ingen tvil om at vi her står overfor en 
amulett-kjede som en kvinne i det gamle 
Birka engang i 800-årene har båret skjult 
eller åpenbart til vern mot alt ondt.76 

At ormen er et meget gammelt 
magisk tegn, behøver ingen nærmere påvisning- den kjennes jo f. eks. 
fra gullbrakteatene. 

Torshamrene av sølv var først og fremst amuletter) og mulij]"vis 
også symboler på den hedenske tro i motsetning til krusifikset, slik 
som flere svenske forskere med Oscar Montelius i spissen har hevdet.77 

Den danske forsker Roar Skovmand har så sent som i 1942 gitt 
en oversikt over Torshamrene i de danske skattefunn, som også gir et 
nøkternt grunnlag for behandlingen av det norske materiale. 

Skovmand peker på at Torshamrene fra det gamle danske område 
forekommer i skatter som må være nedlagt i tiden 960-1030 e. Kr., 
men hyppigst i skatter nedlagt før år 1000. I gotlandske og nordtyske 
funn opptrer Torshamrene først lenge etter år 1000) og de er relativt 
få i forhold til det store antall funn vi kjenner fra disse områder. 
Hammersmykkenes utbredelse tyder altså på at de hører hjemme i 

Sør-Skandinavia og Norge (sn1l. kartet l. c. fig. 46). 

"At disse Thorshamre er smedet hm·hjemme kan ansees for givet. Paa Øen Eg
holm i Storebælt er fundet en Støbefonn af Vegsten (d. v. s. klebersten) beregnet til 
Støbning af '1 korte Barrer og en Thorshammer, hvor Hovedet og Skaftet har netop 
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Fig. 13 a. "Ættarøhs av bronse og jern, fra mellomalderen, prydet med 
en maske på bladets ene side og en "halvmåne" på den annen. 

Fra ukjent sted i Norge. L. Larsen foto. (Nationalmuseet, København) 

den Foi·m og Størrelse, som almindeligt træffes ved Hængesmyldwrne.78 Dertil kommer 
at Thors-hamre ikke blot lavedes af Sølv. Fra alle Nordens Lande lwndes Thorhamre 
af Jern, der er fundet nedlagt i Gra ve; i Hede by har man fund et Thorshamre af 
Bronze, i en jysk Grav et Thorshammersmyldw af Rav.79 Paa Læborg-Runestenen (900-
Aarene) er Hammermærket- af lignende Omrids som Sølvhamrenes - indristet som 
et fremtrædende Symbol, det samme gjælder yngre Runestene fra Sverige og Dan
mark. Hammeren var Guden Thors A ttribut og Symbolet paa Runestenene maa have 
haft samme Hensigt som Formelen "Thor vie disse Runer", der forelwmmerpaa Glaven
drup-Runestenen (900-Aarene) og andre danske Runestene. Ligesom Paakaldelsen 
eller Hammermærket paa Runestenen skulde vie og værne Mindet om den Døde og 
ligesom J ernhammeren i Graven slmlde beskytte den Døde selv, saaledes har ogsaa 
Sølvhammeren haft sin magisl{e Betydning -ved Siden af mange andre magiske 
Tegn; her skal blot nævnes dem vi træffer blandt Sølvsagerne: Korsets Tegn, Ildstaal
smykket og Amuletten med det løbende Hjul. De hører alle hjemme i Skattefund 
fra Slutningen af 900-Aarene." so 
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De norske funn av Torshamre er i alt bare fem: 
1) Det eldste daterte av disse er B. 4318 fra Pela) Sand) Ryfylke (Univ. 

Olds. Skr. Il s. 205). Det består av to små Torshamre av sølv avb. 
Ah 1885 fig.17. Begge er dannet av en båndformet sølvplate som er 
ganske glatt (sml. Månadsblad 1882 s. 103, fig. 39 og Rygh 679) 
(Ab. 1885 s. 75 nr. 20). 
Til skatten, som i alt veier 300 gram, hører også ti kufiske sølv
mynter, hvorav fire synes å ha samme ;preg som Montelius: 
Svenska Fornsaker 629, som er preget i Samarkand i begynnelsen 
av 900-årene. 

2) C. 21858, Tråen, Rollags. og pgd., Buskerud. 
Fra denne lokalitet foreligger et av våre rikeste skattefunn fra vikinge
tiden (Univ. Olds. Skr. Il s. 213, avb. s. 215 fig. 47). Der ble funnet en 
hel del sølvsaker sammen med 128 sølvmynter. 
Til denne skatt hører en Torshammer av sølv, avb. Oldtiden VI 
s. 285 e, korsformet med rektangulær avlutning nedentil, brutt ved 
skaftroten. Stykket er blant annet prydet med fire dobbelte spiraler, 
sotn er utført i filigran. Om myntene se l. c. s. 216. Tråenskatten er 
kommet i jorden omkring år 1000. Se L. B. Stenersen: Myntfundet frå 
Tråen i Numedal. (Avhandlinger viet Sophus Bugges Minde, s. 232), 
Oldtiden VI s. 284, nr. 365. 

3) Bråtveit) Suldal) Rogaland. 
I eller før 1854 fantes en liten sølvring som Rygh 712, et snodd stykke 
sølvtråd, en Torshammer av sølv uten ornamenter, avb. Rygh 679. 
Sølvsakenes vekt er 7,2 gram. Sammen med disse fantes to angelsak
siske mynter av Ethelred Il (978-1013 og 1014-16) (Univ. Olds. 
Skr. Il s. 223. Nicolaysen: Norske Fornl. s. 333, Rygh 679. Teksten 
s. 35). 

4) C. 21828. Gjulem, Rakkestads. og pgd., Østfold. 
Skattefunn bestående av fire armringer. Til en av disse av form som 
Rygh 712 er ved hjelp av en mindre sølvring festet en liten Torsham" 
nier av sølv, avb. Oldtiden VI s. 272 d. 

I dette tilfelle kan det altså ikke være noen tvil om at vi står 
overfor en amulett. 
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Skatten er ikke tidfestet ved 

mynter, men må likevel være fra 

900-årene eller 1000-årene. (Univ. 

Olds. Skr. Il s. 230, Oldtiden VI 

s. 271, 335). 
5) B. 8602. Perdalen) Nord-Trønde

lag·. 
Torshammer av sølv av form som 

Rygh 679, men sterkere tilspisset 

(avb. Bergens Mus. tilvekst 1934 

s. 35, fig. 4). 

Stammen avsluttes i en kantet 

knott og en løkke til opphengning. 

Begge flater er dekket av inn

stemplete sirkler eller hjerte

formete mønstre. Lengde 4,1 cm. 

Løkken til opphengning viser at 
vi her har en an1ulett. (Bergens 

Mus. Arbok 1934, Hist. antikv. 

rekke Nr. 2 s. 35, nr. 61). 

Fig. 13 b. 

Også i Norge er som nevnt funnet Torslza1nre av jern. En jernring 

med 8 a 10 vedhengende Torshamre av jern er funnet på Hilde, Innvik 

pgd., Sogn og Fjordane (avb. Gustafson· Norges Oldtid, flg. 525). 81 

I en klassisk avhandling fra året 1900 har Oscar Montelius forsøkt å 
kombinere solgudens øks og Tors hammer.82 Vi skal ikke her ta opp 

dette spørsmål i hele dets bredde, men vise til de avsnitt i dette arbeid 

som handler om "Tors hammer" og alle mytene om dem, s. 288-295. 
Muligvis er det krusifikset som gradvis ble kjent sørfra, som om

kring år 1000 har ført til den skikk å bære Torshamre i rike kjeder, 

f. eks. det praktfulle stykke fra l\1andemark på Møen (avb. Skovmand 

1943 s. 101, fig. 21). Men det som sikkert fremgår av Montelius' under
søkelse, er at de som bar Torshamre på dette vis følte seg viet til 
Tor, på grunn av at de bar denne amulett. Da Balder lå på bålet 

viet Tor bålet med Mjølner, og på et par nordiske runesteiner kan 
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vi lese bønnen: "Tor vie disse runer" eller "Tor vie dette kummel ". 

(Se ovenfor s. 191.) 

Tor regnes for å være en ung g·ud) og det er derfor ikke så merkelig 

at vi i forbindelse med hans kult møter denne sedvane som er kommet 

sørfra - å bære amuletten i kjede - aldeles som krusifikset. 

Men om tiden på mange måter har tæret på Montelius' avhandling 

fra året 1900, så har han utvilsomt rett i at St. Olav i den folkelige 

kultus overtok Tors rolle83- et syn som endog deles av den katolske 
Sigrid Undset84. 

Til Olavsbildet i en kirke nær Simrishamn, Skåne hørte en sølvøks, 
som kunne tas løs fra helgenens hånd. Den ble helt ned i nyere tid, hvert 

år den 29. juli, nyttet til å stryke seg med for å få kraft (og helbredelse). 

Men hver tredje gang satte man øksen tilbake forat den skulle få ny 

kraft. Et annet Torsminne er utvilsomt bevart i den svenske by Tors

halla eller Torsharg, som betyr "Tors helligdom". I mellomalderen 

fikk byen et segl, og i dette ser vi fremstilt St. Olav med øksen i hånden, 

sittende i en båt (fig. 14). Vi vet jo at Tor av og til også avbildes i båt.85 

Tor overlevet både hedendommens sammenbrudd og reformasjonen. 

Han ble som tordengud regnet for å være ansvarlig for været. I Varend 

i Sverige kaltes han for "Thore-Gud" eller "Gofar og Gobonden". Han 

er av ytre en gammel gubbe med rødt skjegg (sml. St. Olav). Så sent som 

i 1629 ble en bonde i Uppvidinge herred i Sverige anklaget på tinget for 

å ha ført "hadiskt tal om Vår Herre". Han hadde nemlig sagt om regnet: 

"Hade jag den gamle gubben har nere, skulle jag hårdrages med honom 
for detta mycket regnande." 86 

La oss så for et øyeblikk vende tilbake til Torshammerens bruk. 

I sitt doktorarbeid: Den helige Eskils biskopsdome (1915) har Sune Lind
qvist søkt å føre bevis for, 1) at det i ren hedensk tid ikke var skikk 

og bruk å bære hedenske symboler på den daglige klesdrakt (her må 
innvendes at gullbrakteatene jo nettopp er religiøse symboler). 

2) Ved plassen for den første misjonen finner vi de første hengesmyk

ker båret i form av kors. 

3) Først langt senere ble bruken av Torshamre alminnelig i Malar

dalen. "I analogi clarmed bora kristna trossymboler samtidig hava burits 
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i lika stor utstdickning ehuru det be
fintliga ej Himpar sig lika val for detta 
brukets faststallande. 

Forklaringen av dessa forhållan
den kan endast vara foljande. Nar 
några bland inbyggarna i Svealand
skapen blivit varma anhangare av den 
kristne laran och ivrigt sokte vinna 
andra for saken, blev den kristna 
symbolen, korset, ett naturligt agita
tionsmedel, en sorts motstycke till vår 
tids många foreningsmarlcen." 87 

I sin videre utvikling antar så 
Lindqvist at de kristnes skikk å bære 
krusifiks i sin tur førte til at hed

ningene også "organiserte" sin "agita
sjon" og begynte å bære Torshamre. 

Fig. 14. St. Olav i båt med øl,sen 
i hånden. Sml. Tors bildet fig. l 8 

nedenfor. Byen Torshallas 
(o: "Tors helligdom") 
mellomalderslw segl. 

(Etter .Montelius) 

Det heter hos Lindqvist: "Då valmade de lwnservativa elementen till medveten 
realdion. Alle de som alslmde vad "gammalt och fornt" var av samhalleliga inditt
ningar och sedvanjor satte sig till motvarn och visade de varmaste intresse for de 
traditionella religions bruken vill, a de kanske tidigare behandlat med },alllilmojdhet." 88 

Jeg tror dette er en utvendig og tidsbundet oppfatning av problemer 
som våre forfedre tok dypt alvorlig, slik som Grønbechs undersøkelser 
viser. Da tror jeg Sophus Miillers forsiktig formede uttalelse i "Vor 
Oldtid" (1897) komn1er det riktige forhold nærmere. Miiller sier om 
Torshammeren: "At dette Emblen1 først træder frem i Vikingetiden 
og at det, som det er Tilfældet, alene forekommer i de Sølvfund, der 
tidligst kunne hen-føres til det 10. Aarhs. sidste Halvdel er vel merke
ligt. Dog kan det forstaaes, at man først i denne Tid, foranlediget af 
det christelige I-Iengekors, der bæres af Udlændinge og vistnok allerede 
af mangen en nordisk 1\tland har begyndt at anvende det gamle Gude
mærke som personligt Emblem." 89 
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GUDEBILDET FRA KELTERTID TIL VIKINGETID 

Dette svære emne kunne fylle et helt bind av "Viking", og her skal 
utviklingen derfor bare antydes. Allerede i 1886 skrev Oscar Montelius 

om "Manniskobild från bronsåldern" og fra dette år til i dag er det frem
kommet en rekke arbeider nettopp om dette emne. 90 

Den seneste avhandling om bronsealderens gudebilder er nettopp ut

kommet, nemlig Reidar Djupedal og H. C. Brohobn: "Marcus Schnabel 
og Bronsealderfundet fra Grevensvænge". 91 

Vår nordiske jern alders arkeologiske vitnesbyrd om kultus begynner 

og slutter med en hellig vog1z. Vognen fra Dejbjerg Præstegaardsmose 

svarer sikkert nøye til den vogn hvori gudinnen Nerthus i sin tid ble 

kjørt rundt av sine prester til fremme av fruktbarheten (Se Tacitus: 
Agricola Germanien, oversat af H. H. lefolii, Københ. 1901-1902 s. 

107: "På en ø i Ocean et findes der en ubesmittet lund og i den en in tl
viet vogn der dækkes med et teppe osv." (sml. Osebergfunnet Il fig. 8) 

(Germania kap. 40). Og alle som i Nationalmuseet i København har stått 

foran det store sølv kar fra Gundestrup, har ikke kunnet unngå å bli 

grepet av alt hva det forteller om våre forfedres religion og kultus i tidlig 
jernalder (avb. Brøndsted l. c. III, s. 90 ff). Og det samme gjelder jo i høy 

grad om gullhornene fra Gallehus- disse dyrf{riper i Danmarks Natio

nalmuseum. Selv om vi i dag bare har bevart kopiene og orginalene er 

gått tapt, vitner de like sterkt om våre forfedres religiøse fantasi og 
stiller problemt:"r som dansk forskning har vært sysselsatt med i snart 

150 år. Fra disse store monumenter skal vi vende oss til de små g·ude
bilder som er bevart. :Johannes Brønsted avbilder et par små bronse

statuetter fra Bregneberg, lVlidtfyn, og fra Køng ved Assens. 

Den siste har på ryggen innrisset runer fra folkevandringstid, 

snarest 400- eller 500-årene e. Kr. (Mackeprang)92. En rekke tilsvarende 

stykker er utførlig behandlet av Mogens B. Mackeprang i 1935, hvortil 

henvises. 93 

Her skal bare nevnes to eksempler. Det ene er et norsk stykke, Rygh: 

332, fra Frøihov, Nes, Romerike som er datert av Haakvn Shetelig til 
tidsrommet fra slutten av100-årene til slutten av 200-årene e. Kr. Funnet 
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Fig. 15. Gudebilde eller amulett fra Frøibov, Nes, 
Romerike. Fra 180-300 e. Kr. L. Smedstad fot. 

(Universitetets Oldsaksamling, Oslo) 

er utførlig beskrevet av Shetelig. Det er 
en karakteristisk "kjelegrav" med brente 
bein, den lille bronsefigur fra Frøihov (fig. 
15) har hul rygg og drakt prydet med 
runer. 94 

Likesom Mackeprangs fig. 9-11 er 
figuren åpen i ryggen. Mens den danske 
figur trygt kan kalles et gudebilde, er vår 
figur bare 7.6 cm høy, og det må over
lates til leserens skjønn om man vil kalle 
den gudebilde eller anzulett.95 Det er 
kanskje ikke helt tilfeldig at dette stykke 
er funnet på en gård som bærer det gamle 
kultnavn Frøihov. (Se Oluf Rygh: Norske 
Gaardnavne Il s. 362.) 

Derimot kan det neppe være tvilsomt 
at vår fig. 16 gjengir enten et gudebilde 
eller en samtidig avbildning av et slikt. 
Dette tnerkelige stykke er kommet for 
dagen i Rude Eskildstrups Mose, Sorø 
Amt i Danmark 

Brøndsted gir følgende beskrivelse av 
stykket (avb. Brøndsted l. c. fig. 274). 

"Figuren fandtes staaende frit i Tørven med Hovedet ragende opover Fladen. 
Den forestiller en siddende skægget Mand, saavidt sees ldædt i KjorteL Over Brystet 
er svage Spor af et Krydsbaand. Hænderne hviler i Skødet og omfatter en ubestem
melig puclelignende Genstand. Manden har Knebelsbart og Hageskæg, han bærer om 
Halsen et treringet riflet Smykke (uthevet her), øjensynlig af samme Art som tre 
kendte svenske Gulclhalshaver (med hendholdsvis tre, fem og syv Ringe) (se avb. 
Mackeprang l. c. s. 246-47). Denne egenartede Smyldwtype giver det faste Holdepunkt 
for Dateringen. Figuren },an herefter bestemmes som tilhørende Tiden 500-aarene e.Kr.; 
sandsynligvis staar vi her overfor en af Tidens nordiske Guder. Træfiguren som 
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Fig. 16. Gudebilde fra folkevandringstiden. 
Fra Rude Esldldstrup, Sorø amt, Danmark 

Nationalmuseet, København. 
(Foto Nationalmuseets fotograf) 

fot·neden har en Tap til et Fodstykl<e, er da enten selve 
Gude billed et eller en Afbilding af det." 96 

Også de velkjente Torslunda-plater fra bland97 fra 
500-årene e. Kr. (avb. Nasstrom I, fig. 46-47) må antas å 
være guder, sannsynligvis også figuren med den hornete 
hjelm.96 Derimot lmn det ikke være noen tvil om at den 
trefigur som i 1888 fantes i Broddenbjerg mose i Asmild 
sogn ved Viborg, er et gudebilde. 98 

"Figuren er dannet af en tvege, hvis to grene danner 
benene, mens hovedstammen danner luop og hoved, et 
strengt mandshoved med bistre øjne. En vinlwlstillet gren 
danner fallos, hvis potens er så sterkt fremhævet at dette 
må være den egentlige hensigt med figuren, hvilket yder
ligere bekræftes derved, at denne fallos var salvet med 
en harpiksholdig masse. Mandsfiguren stod ved en bunke 
sten, hvoriblandt lmusesten af kvartsit, og et lerkar var 
henstillet ved den. Figuren er ganske liten, bare 8.3 cm høj." 

Den har tidligere vært henført til yngre bronsealder, 
men nå synes man å være blitt stående ved keltertiden.99 

Etter all sannsynlighet er det her tale om et Frøibilde, 
hvilket blant annet fremgår av sammenstillingen med den 
sterld fallislw Frøi-statuett fra vildngetiden, som omtalt 
ovenfor s. 182 ff. Mange vil l<anskje innvende at tidsav
standen mellom de to bilder er for stor, men faktum er jo at 
Tacitus allerede i l. århundre e. Kr. forteller om frukt
barbetskultus hos germanerne i Germania, kap. 40. 100 

Med den avlekraft som ITrøi representerte kunne også guden påkalles 
gjennmn en mer rett-på-sak gående magi. Den ansvarsbevisste bonde 

gjorde fruktbarhetsguden til sin "gårdsvette" ved å oppstille en s.k. "hellig 
hvit stein", hvilket jo er en phallos, på sin eiendom. Fra Norge kjennes ca. 
50 slike steiner, hvorav mange fra toppen av gravhauger. lO! Og i Sverige 

finnes det i Bankekinds harad i Ostergotland en landsby som heter Rod
sten (navnet kjennes iallfall i dokumenter fra 1361), som kan utledes 
av en "naturalistisk" fruktbarhetsstein reist i åkeren (avb. Nasstroms l.c. 

s. 23). 102 
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Axel Olrik sier at vi innenfor de 

nordiske former for gudsdyrkelse 

kjenner to forskjellige slag, det ene er 

den naturbundne guddomsdyrkelse, 

som er den eldre som foregår i hel

lige lunder eller under åpen himmel, 

den annen er tempel- og billeddyrkel

sen- og fellesbespisningen (blotingen 

i hovet), som vi kjenner fra beret
ninger fra oldtidens slutning.I03 

Billeddyrkelsen synes å være 

kommet til utfoldelse i løpet av 

bronsealderen, men utvikler seg for 

alvor i vikingetiden. I Uppsala møter 

vi begge tradisjoner, både lunden hvor 

menneskeofring foregikk og det prakt
fulle tempel som er beskrevet av 
Adam av Bremen. Denne Bremer

klerken som skrev ved år 1080, for

teller at tempelbygningen var smykket 

med gull.ID4 Hvert niende år ble det 

i Uppsala holdt en stor offerfest, folk 

fra alle landskap i "Sveonia" samledes 
til festen. I ni dager varte den, og hver 

dag blidgjorde man gudene med blodet 

av ni levende vesener: ett menneske 

og åtte dyr, "mannlige alle". Det ble 

sunget under ofringene "mange og 

uanstendige sanger, det er best å tie 

om det". Med rette ønsker Peter 
Riismoller (l. c. s. 130) at den gode 

klerk ikke hadde vært så blyg. 

Om hovedtemplet på Sjælland i 
Hleidrar forteller den tyske historiker 

Fig. 17. Frøi-bilde fra keltertiden. 
Fra Broddenberg mose i Asmild 

sogn ved Viborg, Jylland, 
Danmark Aalborg Museum. 

(Foto Nationalmuseet i København) 
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Tlzietmar af Mer.seburg· i begynnelsen av 1000-årene at det "hvert 
niende år i januar etter vår Epifaniafest (dvs. Hellig tre konger)" hold

tes et alminnelig stevne. "Da ofrer de til deres guder. 99 Mænd og det 
samme Tal af Heste sammen med Hunde og Hage." 105 

Frøi var avleguden som ga kuer og sauer rikelig avkom, han ble påkalt 

ved bryllup og skjenker fred og velvære. I det dikterske bilde heter det 
om ham: "Frøy er den beste og bol de kjempe i Asers gård, han volder ei 
mø gråt, eller manns viv, hver fange løser han av jern." "Men i livets 
kriser vendte nordboerne seg ikke til ham, og dermed er grensen for 
hans makt angitt". 106 

Frøi ble fremstilt meget naturalisti~k i templet i Gamle Uppsala. I 

sitt grunnleggende arbeid "Uppsala Hogar och Ottarshogen" (Stockholm 
1936) har Sune Lindqvist fremlagt en oversettelse av det avsnitt av Adam 
av Bremens verk som særlig interesserer oss i denne forbindelse. 

Det heter der: 

"l dette tempel, som he1t ar smyckat med guld, dyrker folket belåten av tre guder. 
Den maktigste av dom, Thor, skulle ha sate mitt i salen, Wodan och Frico har fått 

sina platser på omse sidor. De kanneteclmas sålunda: "Thor harskar iluften" heter det, 
han råder over åska och blixt, blast och regn, god vaderlek och graden. 

Den andre ås, Wodan, el. a. Vrede, leder krig och forskaffar manniskan kraft mot sin a 
fiender. Den tredie er Frico, som skanlmr de dodlige frid och vallust. Hans bi l el 
fr a ill s ta Il es s å lun el a m e el e n v a L el i g p ri a p. M e n '"'o el a n ut s k ar e s 
bevapnacl såsom lVlars hos oss. Thor åte r ille el sin spir a (dvs. s c e p ter, elet 
ille nes her hammeren) ty c k es motsvar a Jupiter. De dyrka aven gud
domliggjorcla illanniskor, vilka de forlana oclocllighet på gruncl av stora bedrifter, 
såsom i Vita sancti Ansgari ses hava skett med lwnung Hericus." 107 

Magnus Olsen minner om den festlige historie i Flateyjarbok 108 om 
Gunnar Helming som ble dømt til døden, men frelste seg ved å spille 

guden Frøis rolle. "De gamle Sviar trodde at Frøis billede var levende og 
de hadde til prestinne gitt guden en ung og fager kvinne som blev kalt hans 
"kone". Med henne levde guden i virkelig ekteskap. Hun rådde sammen 
med Frøi for hovet og alt som derunder hørte. Om vinteren kjørte Frøi 
i mannsklær på sin vogn omkring i bygdene, han ledsagedes av sin prest
inne og blev overalt mottatt som en velkjent gjest. Virkningen av gudens 
og hans prestinnes besøk var at været var mildt og det blev så godt at 
ingen mintes det bedre. Frøi og hans prestinne var legemliggjørelsen 
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av naturens fruktbarhet og gleden var derfor stor da det efter pseudo~ 

Frøis, Gunnar Helmings samliv med prestinnen viste sig at hun var 

med barn." 

Magnus Olsen gjør oppmerksom på at de trekk ved Frøi-kulten i 

Uppsala som her er referert, i alt vesentlig går tilbake på faktiske forhold, 

selv om kilden er en sen og uhistorisk skjemtesaga. Det ser man av at det 

er en umiskjennelig likhet mellom den svenske og den skildringen av 

Nerthus-dyrkelsen smn Tacitus gir i "Germania" 109 (se ovenfor s. 196.) 

Magnus Olsen har også påvist at prestinner har spilt en stor rolle 
ved dyrkelsen av Frøi.IIO 

For oss har det en dobbelt interesse fordi det i Olav Tryggvasons 

saga (s. 173) fortelles om et Frøisbilde i Sverige at bøndene trodde "at 

det hadde ekteskapelig omgang med en kvinne som oppvartet det". Ill 

Her ser vi akkurat det samme, at prestinnen er gudens hustru. 

I Olav Tryggvasons saga i Flateyjarbok kap. 322 (I, s. 400-401 Chr.a 

1860) fortelles det om hvorledeR Olav Tryggvason ødelegger et Frøis
bilde i et hov i Trøndelagen: "Kongen steg av hesten og gikk inn i hovet 

og hugg guden ned av stallen (dvs. sokkelen). Siden tok han Frøi i sine 

armer og bar ham ut til hesten sin og lukket deretter hovet. Så red kongen 

frem til tingstevnet med Frøisbildet, der var det slått opp telter og kongen 

ble der." De langvarige forhandlinger med trønderne om å oppgi Frø is

kulten skal vi ikke oppholde oss ved her. For oss er det hovedsaken at det 

i Trøndelag har vært et stort Frøisbilde. Hvordan det har sett ut, kan 

vi gjette oss til ved å sammenholde Frøis-statuetten fra Rallingen i Soder

manland (fig. 6) med Adams skildring av Frøi i Uppsala-templet. 

Odin er kampens og klokskapens gud, historisk sett er han til tross 

for at han er gudekonge og æsenes far, den yngste av dem. Ennå i vikinge

tiden hadde han ikke fått fast fot i Vest-Norge eller på Vesterhavs

øyene. Han er dødsguden som fører sjelene bort og krigsguden som 

uvgjør kampen. Derfor dyrkes han med menneskeofring i Norden -

antakelig alt i folkevandringstiden. I :Sør-Norge har han også innflytelse 

på markens fruktbarhet og han steller med trolldom og meddeler sine 

elever samme viten. Snart blir han også skaldenes særlige vernegud, 

likesom runemestrenes. 
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"Han giver Sejr til nogle, Penge til andre, Mæle og Mandevid til 
mangen Mand." Odinskulten er enkeltmannssak likså utpreget som 

Tor samler folk i flokk om seg. 112 

Med hensyn til O el in kan vi vise til hans bilde på Stenkyrka Lilbjars I, 

en billedstein fra Gotland der han er fremstilt til hest, ridende på Sleipner, 

eller på Alskog Tjangvide-steinen I eller Ardresteinen. På de to siste har 

Sleipner åtte bein. Men slik har Odin neppe vært fremstilt i templene. 

Der må vi tenke oss et stående gudebilde slik Adam skildrer det. 113 Nylig 

har Gutorm Gjessing her i "Viking", (bind XII, 1948, s. 31 ff) skildret 

"Guden med det ene øye" og hans omfattende historie både i tid og rom. 
Men skal vi få rede på hvordan våre {o1jedre tenkte seg· Odins ut
seende) er det naturlig å vende seg til de primitive masker som finnes 

gjengitt i flere av våre stavkirker øverst på stavene, som f.eks. i Borgund 

stavkirke og i Lom kirke. Det siste sted finnes til og med en maske 

med ett øye- der er det ganske tydelig at Odin har spøkt i treskjærerens 

fantasi. 114 

"Tor trær tydelig frem ikke bare som myternes sterke gud med det 

muntre preg, men ogsaa hans religiøse karakter", sier Axel Olrik. 

"Han er Guddommen der værner mod ondt. Mytisk er han, Udrydderen af Trolde, 
religiøst er han den der paakaldes mot Sot og Sult, den med hvis Hammermærke 
Mennesket signer sig fra Vugge til Grav og som endnu værner Gravens Fred; 
ogsaa den som værner Tingets Fred, da Ugeinddelingen trængte ind blev Torsdag 
geme til Tingdag." liS 

Fra tordengud blir Tor værgud, han påkalles om styrke og blir derfor 

også krigsgud for krigeren, han er i sannhet "menneskefolkets venn". 
Vi har allerede sett hvorledes Torsbildet i Uppsala og på Hundorp 

så ut. Stort er det ikke å få ut av disse gamle skildringer utover at det 

var et stående bilde av tre hvor Tor bar "Mjølner" i hånden, og at det 

iallfall på Hundorp var rikt prydet med gullringer. En slik gullring tror 

jeg vi har bevart i den store gullring fra Han-skatten fra Eiker (avb. 

Rygh. 708) som veier 1105.6 gram- altså over et kilo. 

Torsbildet på Hundorp ble med stor høytidelighet ført ut mot Olav 

den hellige da han kom til Gudbrandsdalen for å kristne folket der (Snorre, 

Olav den helliges saga kap. 118-119). I hovedhovet på Mære i Inn~ 

Trøndelag hadde Torsbildet fått den fornemste plass. Bildet var stort og 

202 



Fig. 18. Tors fislædrett. Tor sitter i båten med snøret i venstre 
hånd, oksehodet- agnen- settes på kroken og Midgards

ormen er i ferd med å bite på kroken. 
Etter Mackeprang. Avtegning ved Mary Storm. 

rikt prydet med gull og sølv. Der var guden fremstilt 
sittende i en prektig vogn foran hvilken to kunstig 
utførte geitebukker av tre var spent. 

Både kjerren og bukkene sto på hjul, og om buk
kenes horn var slynget en kjede av sølv med hvilken 

man dro bildet. Alt skal ha vært så vel gjort at det 
vakte Olav Tryggvasons forundring da han trådte 

inn i templet. 116 

Her må vi uvilkårlig tenke på de lange tradisjoner 
fra bronsealder til vikingetid - hvor vogner spiller 

en rolle i kulten. Trundholmvognen fra bronse
alderen, 117 Dejbjergvognen fra keltertiden 11 8, og 
Osebergvognen.119 

I et hov i Gudbrandsdalen som Haalwn Jarl og Dalegudbrand eide sammen var 
Tor også fremstilt på en kJerre (vogn) og guden var smykket med gullringer. Der var 
også Haalwns skytsgudinne, Thorgerd Horgabruds bilde i sittende stilling, så stort 
som et menneslw med fall (tørkle) på hodet og en gullring på armen. A1ps, Thorgerds 
søsters bilde fantes også der og var også smykket med gullring på armen. Men kilden 
er her Njåls saga (s. 89), og meget eventyrlig (lmnskje også kristelig tradisjon om 
helgenbilder) kan her være blandet inn i tradisjonen.120 

Et Torsbilde av tre stod sammen med flere andre avgudsbilder på for

høyninger eller sokler (s.k. stallar) i et hov i Trøndelagen som tilhørte 
Finn en rik bonde.1 20 

Vi har allerede ovenfor s. 194 omtalt at Torshallas segl fra 1300-årene 
viser St. Olav i båten med øks i hånden, og at dette i virkeligheten er et 

"maskert" Torsbilde (fig. 14). 
Bevis for at dette er riktig sett av Montelius kan nå fremføres. På en 

rune- og billedstein fra Altuna kirke i Uppland ses fremstilt fortellingen 

i Snorres Edda om Tors og jætten Hymirs fiskefang·st) og der ser vi ham 
sittende i båten 1ned hamn1eren i høyre hånd (flg. 18), i venstre hånd 
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holder han snøret med (det hornete) oksehode han bruker som agn, og 

Midgårdsormen er i ferd med å bite på kroken. 121 

På Christian I's reisealter fra 1300-årene er St. Olav fremstilt ved et 

skip, og på en miniatur i Yates Thompson-samlingen ser vi ham sittende 
oppi skipet (avb. Mowinckel l. c. s. 37). Bildet er fra 1200-årene. 

Men disse bilder har intet med Tors-tradisjonen å gjøre. De sikter til 
legenden om St. Olav som skiller Hornelen fra Marø og gjør sundet far
bart. Fjellveggen blir kløyvd i to deler. 123 

Men se det er en annen historie. 



NOTER 

l Det Norske Folks Liv og Historie gjennem Tidene. IT, Fra omkring år 1000 til 
1200, av Edvard Bull. Oslo 1931 s. 47. 2 Eivind S. Engelstad: Hedenskap og 
Kristendom Is. 77 (Bergens Mus. Årbok 1927 Hist. Antikv. Reldw no 1). 3 Gutorm 
Gjessing: De norske gullbraldeatene s 164 (Univ. Oldsaksamlings Skrifter Il Oslo 1929). 
Allerede i Vimosefunnet (ca. 200-300-årene etter Kr. finnes det et lite hengesmykke, 
utvilsomt en amulett bestående av et lite stykke svovelkis i sin naturlige form inn
fattet i fire bronsetråder som øverst er samm<"nfattet til en øsl<en (avb. C. Engelhardt, 
Vimose Fundet. Købh. 1869 s. 10). En lignende amulett er funnet i Hallstatt (von 
Sacken: Halls tatt s. 56 og 85 Pl. l :U3). 4 Vi følger her Gjessing l.c s. 165-172. 
Se også Magnus Olsen: Hedenske lmltminner i norske stedsnavn. Oslo 1915 s. 197. 
Jevnfør Bernhard Salin: De nordiske guldbrakteaterna (Antikv. Tidskr. f. Sverige XIV 
2), Stockholm 1899. 5 Haalwn Shetelig: Billedfremstil1inger i jernalderens kunst 
(Arheologi, Historie, Kunst, Kultur. Bergen 1947) s. 219. 6 Arthur Norden: Le 
Probleme des "Bonhommes en Or" (Acta Archeologica Vol IX 1938) s. 151. Se Gabriel 
Gustafson: Et fund af figurerede guldplader (Fortidsfor. Arsber. 1899 s. 86 ff). Johannes 
Brøndsted tidfester gullgubbene til 6-8. århundre. (Se Danmarks Oldtid Ill. J em
alderen. Købh. 1946 s. 295-296). 7 Shetelig l.c. s. 215. 8 Norden l.c. s 161-53. 
9 Norden l.c. s. 162-63. Se "Sæmundar-Edda''. Eddukvæ3i Finnur Jonsson bjo til 
prentunar Reyl,javik 1905 s. 16 strofe 12. lO Rikard Berge: Norskt bondesylv. 
Risør 1925 s. 255 ff. Il Se f. eks. Thor Kielland: Norsk gullsmedlmnst i middel
alderen, Oslo 1926- fig. 20·-24. 1\:icolaysen: Norske Fornl. s. 705. Funn fra Håkøy, 
Skjervøy, Troms. (Univ. Olds. Skr. Il s. 229). Sml. Sigurd Grieg: Vildngetidens skatte
fund (Univ. Olds. Slu-. Il) s. 262-263. Se også Gabriel Gustafson: Sølvfundet fra Horr 
(Bergens Museum Aarbog 1896 nr. XV) og Vikingetidens slmttefund s. 219-221. 
Ingvald Undset: Norske oldsager i fremmede museer, Kra. 1878. s. 64 fig. 48. sml. 
Worsaae: Nordiske Oldsager. Købhv. 1859 fig. 516. SmL også Worsaae 512-517, alle 
danske unntatt fig. 516. 12 Berge: Norskt bondesylv s. 276. 13 Otto Schmitt: 
RealJexilwn zur deutschen Kunstgeschichte I s. 212. I. Reichborn-Kjennerud: Vor 
gamle trolldomsmedicin I, Oslo 1928 s. 168. 14 D. N. X. s 818 nr. 753. Reichborn
Kjennerud l. c. s. 108. Berge sp. 282-83, Se også Sch mitt: Reallexikon I s. 213. 
IS Reichborn-Kjenerud s. 108. 16 Hertzberg: Glossar til Norges Gl. Love (bind V) 
s. 314. 17 Norges Gl. Love I s. 211. 18 Vi følger her Berge sp. 279-80. 
19 Undset: Norske oldsager i fremmede museer s. 72. Sml. Jørgen Olrik: Borgerlige 
Hjem i Helsingør for 300 Aar siden. Købh. 1908 s. 81 og s. 83. 20 Berge l. c. sp 280. 
21 Berge l. c. sp. 284-285. 22 C. 11826. Ab. 1884 s. 57 nr. 71. Berge sp. 281 fra 
.Myrvold i Trøgstad. O. A. Øverland: Illustreret Norges Historie V, l s. 221 fig. 45. 
(Chra. 1891-95) fra Treungen. Se Berge sp. 285. I et Helsingør-sl<ifte fra 1603 om
tales "en Guldkæcle med en Portiga1øser (dvs. en slags gullmynt). Annes Fæstens
gave". (Oh·ilc Borgerlige Hjem i Helsingør. Købh. 1903 s. 82-83). Om en brud i 
Bergen i 1565 fortellerAbsalon Pederssøn at hun var "herlig w1stafferedmed en hone 
och mange guldkæder l-ring halsen". (Norsl<e .Magazin I s. 291). Om amuletter se 
Encyclopædia Britannica I s. 854 og følgende spesiallitteratur: P. F. Arpe: De 
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prodigiis naturae et artis operibus Talismanes ,et Amuleta dictis (1717); J. Emele: 
Ueber Amuletten (1827) .. M. F. Kopp: Palaeographica Critica, Vols. iii and iv (1829): 
23 Norges Gl. Love I s. 383. Uthevelsene av meg. 24 Edv. Bull i Det N01·sl<e 
Folks Liv og Historie Il s. 57. 25 Jeg bringer professor Magnus Olsen min beste 
takk for opplysningene, hvorav flere er nyttet i denne artildwlen. 26 Vilhelm 
Grønbech: Religionsskiftet i Norden. Kø bh. 1913 s. 33. 27 l.Vlartin P. Nilsson: 
Primitiv Religion. Kø bh. 1912s. 85. 28 Konrad 1\'laurer: Die Belwhrung des nor
wegischen Stammes zum Christen-thume II, Miinchen 1855 s. 420, se også s. 418-20 
29 C. 9358-54 Ah. 1879 s. 28-29 nr. 11. Se også l. c. s. 49-50. 30 Johs. Bøe: 
Jernalderens keramikk i Norge. (Bergens Museums Skrifter nr. 14. Bergen 1931) 
s. 71 og 159. 31 Norges Gl. Love I s. 355. Jeg skylder å takke professor dr. 
Knut Robberstad for hjelp med denne henvisning. 32 Ebbe Hertzberg I Norges 
Historie Il (Kra. 1915) s. 87. 33 Ah. 1893 s. 92 nr. 5. 33 C 17824. 
Ah. 1893. s. 92 nr. 5. 34 Se Ah: 1893 s. 91-104. 35 Jeg skylder å tald<e 
konservator Anders Hagen, Oslo, for denne henvisning. Likeledes takker jeg konservator 
Aslak Liestøl, Oslo, for henvisning til litteratur om emnet. 36 Snorre Sturlason 
"Edda", utgitt av Anne Holtsmark, Oslo 1950 s. 105 ff. Uthevelsene av meg. 37 Finnur 
Jonsson: Tilnavne i den islandske Oldlitteratur (Aarbøger for Nordisl< Oldk og Hist. 
1907) s. 340. 38 P. A. Munch: Norrøne Gude- og Heltesagn. Tredje utgave ved 
Magnus Olsen, Kra. 1922 s. 57 ff. 39 Vi vi Laurent-Tåckholm: Faraos blomster. 
(Natur och Kultur) Stocld10lm 1951 s. 159-151. 40 Haakon Shetelig: Arkeologiske 
Tidsbestemmelser av ældre norske Runeindshifter (Norges Indsh.rifter med de ældre 
Runer Ill) s. 33. 41 Vi følger her Magnus Olsen: Norges Indskrifter med de ældre 
Runer Il Kristiania 1917 s. 548-552. 42 L c. Il s. 552-570. 43 l. c. s. 554. 44 Axel 
Oh·ilc Danske Studier 1907. 45 Magnus Olsen: l. c. s. 558. 46L c. 550. 47 l. c. 
s. 555. 'l8 Norges GL Love IV s. 178. 49 Magnus Olsen: 1. c. s. 555-57. 50 l. c. 
s. 558. 51 Georg Sverdrup: Da Norge ble histnet. En religionshistorisl< studie. 
Oslo 1942 s. 55. 52 l. c. s. 54-57. 53 Om usguder hos lappene se Gutorhm 
Gjessing: Menneslwt og kulturen. II, Oslo 1953, s. 303-304. 54 Brev av 3. mars 
1954. 55 Avb. Haakon Shetelig: Bil1edfremstillinger i jernalderens lmnst (Arl<eologi, 
Historie, Kunst, Kultur. Bergen 1947) s. 227 flg. 89. 56 Islandske Ættesagaer. 
Under redaksjon av Hallvard Lie Il Oslo 1s:>52. Sagaen om Vatsdølene oversatt av 
Sigurd Angel Wiik s. 314-315 og s. 315-317. Vatsdælasaga udgivet for Samfund til 
Udgivelse af Gammel Nordisk Literatur ved Finnur Jonsson, Købh. 1934 s. 23 ff. Sml. 
Rudolf Keyser: Efterladte Skrifter II. Chra. 1868 s. 321. 57 Brev av 3. mars 1954. 
58 Bernhard Salin: Några ord om en Fro bild (Opuscula Archaeologica. Oscari Montelio, 
Septuagenario dicata). Stockholm 1913 s. 405 ff. 59 Se f. el<s. Gustaf Nasstrom: 
Forna Dagars Sverige .I. Stocl<holm 1941 s. 72, jfr. flg. 22. 60 Sigurd Grieg: 
Gjermundbufunnet. En høvdingegrav fra 900-årene fra Ringerike. Oslo 1947, flg. 23-32. 
Se s. 45-48. 61 Haakon Shetelig: Smykker av jet i norske vildngefunn (Bergen 
1\1useums Arbok Hl44. Hist. antikv. rekke nr. 1). A. W. Brøgger: Vikingetidens l,arika
turer (Kunst og Kultur 1915) s. 57 ff. 62 Sigurd Grie:;4: Samfundsforhold på Hed
mark i vildngetiden. (Viking Bind Il Oslo 1938) s. 89. 63 Rygh: Norske Oldsager 
470. Tekst s. 25. C. 9333, AL. 1855 s. 88, AL. 1877 s. 188. 64 Haalwn Shetelig: Billed-
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fremstillinger i jernalderens lmnst. s. 227. Selv har jeg så sent som i 1846 gjettet på 
at figuren fra Østre Alm likevel kunne være en spillebriH:e (se Sigurd Grieg: 
Gjermundbufunnet, Oslo 1847 s. 64); men jeg er senere kommet til et annet resultat. 
65 C. 22777. Sigurd Grieg: Hadelands eldste bosetningshistorie. Oslo 1826 s. 131 fig. 81 
s. 130-132. 66 Avb. Haakon Shetelig: Smykker av jet i norske vildngefunn. 
67 Jan Petersen: Vildngetidens smykker. Stavanger 1828 s. 141. 68 Bjørn Hougen: 
The Migration Style of Ornament. (International Congress of Prehistoric and Pro
historie Sciences. Catalogue of Norwegian J ewellery from the Migration Period.) 
Oslo 1836 fig. 22. 69 Bjørn Hougen: Nordisk billedkunst i jernalderen (Kunst 
og Kultur 28. Arg. 1942) s. 80-82. 70 B. 5525 fra Nordfjord. (Berg. Mus. Aarb. 
1804 nr. 6 s. 25, nr. 119 d avb. s. 26 fig. 8). 71 B. 7653. Johs. Bøe: Berg. Mus. Til
vel,st av oldsalwr 1824. Berg. Mus. Aarbok Hist. Antil,v. række nr. 2) 37 d. e. 
72 Jan Petersen l. c. s. 141. C. 22764. Univ. Olds. Arbok 1843-44 s. 24. 73 Se herom 
Jan Petersen: Brettspillet i Norge i forhistorisk tid. (Oldtiden IV) s. 75 ff. Sigurd 
Grieg: Gjermundbufunnet. Oslo 1847 s. 53-64. 74 Om Asaldunnet se Undset: 
Norske Olds. i fr. Museer s. 31 Mus. no. 764. Om mellmnalderøksen fra ukjent sted 
i Norge, se Undset l. c. s. 57 ff. Mus. no. 768 i Nationalmuseet i København. Ifølge 
velvillig meddelelse fra konservator Aslak Liestøl i brev av 17. mars 1854 er rune
innslu1Jten for ufullstendig til å kunne to11-::es. Jeg bringer hr. Liestølmin beste takk 
75 Dipl.Norv. X, s. 157. Sml. Vil11. Grønbech: Vor Folkeæt i Oldtiden Ill, Købh. 1812 
s. 15 og Hjalmar Falle Altnordische Waffenkunde. Kra. 1814 s. 118. 76 Holger 
Arbman: Bil·ka I, Die Gr aber, Tafeln, Tafel 87 fig. 28-28 og Tafel 118. Samm CP verk: 
Textband s. 211, s. 318. En amulett av en helt annen karakter er gullringen som det 
fortelles om i Harald Gråfelds saga kap. 34. Det heter at Eyvind skaldespiller hadde en 
stor g·tdlring· som ble kalt "Molde" og veide tolv ører. Den var lenge før tatt opp av 
jorden. Denne oppl~ysning viser at det var noe "mystisk" ved ringen. (Harald Gråfelds 
saga kap. 34. Sml. Fagrsldnna. En norsk kongesaga, oversatt av Johan Schreiner. Oslo 
1826 s. 57.) Se Helge Gjessing: Snorre Sturlasons arkeologiske lnmnskap s. 8 (Oldtiden 
I). De bekjente hesteformede vektlodder- fra Haakon den femtes tid ble i nyere tid 
ofte nyttet i ma/Jien, f. eks. til å helbrede syke lmer. Nicolaysen meddeler at et slikt 
hesteformet vektlodd og en ulv av bronse "fandtes i \V"orms eje og vare komne fra 
Bergen hvor det omtrent i 1630 blev grebet nogle troldkjærringer, som tilstoede, at 
de havde nedsænket dem et sted i søen for at skræmme fisken bort for fiskerne". 
(Se Mus. Worm. Hist. p. 352). Nicolaysen: Norske Fornl. s. 430 note 2. 77 Oscar 
Montelius: Solgudens Yxa och Tors Hammare (Svenska Fornminnesforeningens Tid
shift X, Stockholm 1800) s. 228, men særlig møter vi dette syn i Sune Lindqvist: 
Den heliga Eskilds bislwpsdome. (ATS Del. XXII Nr. l) Stocld10lm 1815 s. 122 (se 
s. 114-125). 78 Nationalmuseet, København 7688. Sophus .Miiller: En Støbeform 
til Torshamre (Aarbøger for Nordisl, Oldk og Historie 1800) s. 188 ff. 79 lVlogens 
B. Mackeprang: Thors Hammer. (Tilskueren 1838 Il) s. 170 ff. s. 172. H. J ahnlwhn: 
Haithabu 1837 s. 25, 125. so Vi siterer her Roar Slwvmand: De Danske Sl,atte
fund fra Vikingetiden og den ældste Middelalder indtil omkring 1150. (Aarb. for 
Nordisk Oldk og Historie 1842) s. 64. Uthevelsene er foretatt av nærværende for
fatter. Etter Slwvmand s. 64 note l anfører vi her en liste over den nyere arkeologiske 
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litteratur om nordiske Torshamre fra vildngetiden. Oversild over de danske Torshamre 
fmnes i Mogens B. Mackeprangs artild~el i Tilskueren 1938 Il s. 170. - Oversikt over 
Torshamre fra det nuværende Sverige finnes i Månadsblad 1872 s. 49, 1877 s. 504. 
(H. Hildebrand). Jfr. Månadsblad 1882 s. 103, 1895 s. 102. Hallstrom: Bh·lm I 1913 
s. 56 f. Holger Arbman: Bh·ka I. Die Graber, Tafeln. Stockholm 1942 s. 104-105. 
For Norges vedkommende se Sigurd Grieg: Vildngetidens sl,attefund (Univ. Olds. 
Skr. Il 1929) s. 303 f. Bergens Mus. Arbok l 934. Tilvel,stfortegnelse s. 35. Om England: 
Shetelig: Vikingeminner i Vest-Europa 1933 s. 148 og British Museum. Guide to the 
Anglo-Saxon Antiquities, London 1923 s. 107. Nord-Tyskland se Mannus 1936 s. 200, 
202 (H. A. Knorr) og P. Paulsen: Der Goldschatz von Hiddense. Tafel XIX 4 s. 67 ff. 
81 Se også Shetelig: Vestlandets ældste Kult urhistorie. Bergen Hl09 s. 79 og fig. 109. 
82 Oscar Montelius: Solgudens Y xa och Tors Hammare (Svenska Fornminnesforeningens 
Tidsluift X) s. 277. Stockholm 1900. 83 Montelius: l. c. s. 292-295. 84 Sigrid 
Undset: Norske helgener. Oslo 1937 s. 148. SmL Rolf Mowinckel: Vor Nationale Billed
lnmst i .Middelalderen. Oslo 1926 s. 42. 85 Montelius l. c. s. 294 86 l. c. s. 294. 
87 Linclqvist 1915 l. c. s. 121-22. 88 l. c. s. 122. 89 Sophus Miiller: Vor Oldtid. 
København 1897 s. 678. Jeg har selv tidligere hatt en annen oppfatning. Se Vildnge
ticlens skattefuncl (Univ. Olcls. Skr. U) s. 305. 

Om steinaldersaker som amuletter se Oluf Rygh i Aarbøger for Nordisk Oldk og 
Historie 1877 s. 180. Chr. Blinkenberg: Tordenvåbenet i danske oldtidsfuncl. (Festskrift 
til H. F. Feil berg, København 1911 s. 58 ff.). 90 Månadsblad 1886 s. 42. Johannes 
Brøndsted: Danmarks Oldtid Il, Bronzealderen. Købh. 1939 s. 237-38. Sophus Muller: 
Bronzealclerens Kunst fig. 186. Samme forfatter i Aarbøger 1920 s. 151. H. C. Broholm 
i Aarbøger 1935 s. 263 fig. 8-9. H. C. Broholm: Danmarks Bronzealcler Il, Købh. 
1944 s 201 fig. 75 Samme forfatter: Danmarl\S Bronzealder IV, Købh. 1948 s. 264 ff. 
91 Aarbøger for Nordisk Olclk. og Historie 1952 s. 5 ff. 92 Brøndsted: Danmarks 
Oldtid Ill, Jernalderen s. 295. 9.3 Moge'ns B. Mackeprang: Mensecenclarstellungen 
aus eler Eisenzeit Danemarks (Acta Archeologica. Vol. VI Fase. 3 1935) s. 228 f. 
94 Sophus Bugge: Norges Indshifter med cle ælclre Runer I s. 46 ff. 95 Haakon 
Shetelig: Arkeologiske Tidsbestemmelser av ælclre norske Runeindshifter (Særtrykk 
av Norges Inclshifter med de ældre Runer III) KTa. 1914 s. 14-20. Daterings. 18 avb. 
s. 19 fig. 26. 96 Brøndstecl: Danmarks Oldtid Ill. Jernalderen s. 295. Utførlige opp
lysninger om dette stykke er anført hos Mackeprang l. c. (1935) s. 248 ff. Jeg tillater 
meg herved å fremføre min ærbødige takk til Nalionalmuseet i København for en 
rekke fotografier av denne figur som er stilt til rådighet for meg. Jeg fremfører enn 
videre min takk tilmuseumsinspektør Georg Kmrwald, Nationalmuseet, for god hjelp. 
97 Sigurd Grieg: Gjermunclbufunnet s. 34 og fig. 10. 98 Arthur Fedclersen: To 
lYlosefuncl (Aarbøger for Nordisk Oldk og Historie 1881) s. 369 ff. 99 Peter 
Riismøller: Frøya fra Re bild. "Kuml" (Arhog for Jysk Arkeologisk Selskab 1952) 
Aarhus. 1952 s. 127. Brev fra museumsinspektør Georg Kunwald av 22. februar 1954, 
hvorfor jeg bringer min beste tal-k 100 Gudmund Schiitte: Offerpladser i Over
levering og Stedminder (Studier fra Sprog og Olclticlsforslming 1918 nr. 111) Køben
havn 1918 s 17. 101 Th. Petersen: Nogle Bemærlminger om cle saakaldte "Hellige 
hvicle Stene" (Det Kgl. Norske Videnskabers Selsk Skrifter 1905 no. 8). I02 Se 
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detaljopplysninger hos Nasstrom I s. 22-23. 103 Axel 01rik: De nordiske Folk i 
Vildngetid og tidlig l\1lddelalder. (Verdenskulturen Ill) Københ. 1908 s. 271. 
104 Fredrik Paasche: Landet med de mørke skibene. Oslo 1938 s. 251. Sune Lindqvist: 
Uppsala hoger och Ottarshogen. Stoclzholm 1936 s. 86 ff. 105 Schiltte l. c. s. 19. 

Lindqvist l. c. s. 87. I sitt merl,elige v~d: "Danmarks Heltediktning" I, Købh. 1903 
s. 188 har Axel Olrik underkastet Tietmars beretning en },ritisk prøve. Han påviser 
at ofringene ildm foregild, på Tietmars egen tid, men at de er ca. 60 år eldre og 
"kendes altsaa kun af bedstefaderfortællinger". Sammenholdes disse med Adam av 
Bremens sl,ildring av Uppsala, ser vi stral\s at de enlwlte trekke~· noenlunde riktige, 
"men omfanget synes i høj grad overdrevet" (l. c. s. 193). Se for øvrig Olrik s. 188-200. 
106 Olrilz l. c. s. 273. 107 Lindqvist (1836) s. 89. 108 Flateyjarbok I s. 330-339. 
109 Magnus Olsen: .Ættegård og Helligdom. Oslo 1926 s. 248-249. IlO l. c. s. 250 ff. 
Ill Rudolf Ke~rser: Efterladte Skrifter Afh. Chra. 1868 s. 323. 112 Olrik l. c. s. 274: 

113 Sune Lindqvist: Gotlands Bildsteine I. Stocldwlm 1941 flg. 110, 137 og 139. 
114 Anders Bugge: Norske stavkirker. Oslo 1953 pl. 8-9. Tekst s. 10 I Lom ldrke 
har jeg sett slike enøyde Odinsmasker i september 1953. Om Odinskulten 
henvises til følgende spesia1litteratur: Betnhard Salin: Heimskringlas Tradition 
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Alan J. B. Wace 

THE ARRIVAL OF THE GREEKS 

In days gone by textbooks written by distinguished historians and 
archaeologists have tried to teach us first that Troy and later that 

Knossos held the clue to the secret of the origin of the Greek race. It is 

true that the culture of Troy reaches back to the dawn of the Bronze 
Age and that the history of Knossos begins in the Neolithic period. 
Neither of these sites, however, can be said logically to be the base 
of the Greek people and of the development of Greek culture. It would 
be a truism to say that we must seek the beginnings of the Greeks on 
Greek soil, that is to say on the Mainland of Greece itself. That was 
the natura! centre for the evolution of the Greeks. 

The archaeological exploration of the Greek Mainland since Schlie
mann's discovery of a 'new world for archaeology', as he truly claimed 
in the 1870's, has shown us the sequence of the archaeological strata 

fron1 the Neolithic Period down to the fu11 bloom of the Greek genius 
in the fifth and fourth centuries B. C. A careful examination of the 

archaeological strata should therefore provide us 'Nith a basis for trying 
to determine at what date or at what stage in the succession of the 
archaeological strata the Greeks can be presumed to have arrived 
in Greece. 

We do not yet know when the Neolithic Period on the Greek 
Mainland began. Its beginnings lie far back in the fourth n1illenium 
B. C. and the Neolithic culture seems to have been fairly distributed 

over the various regions of Greece, though natural]y more thicldy in 
the more habitable parts, Thessaly, the open valleys and coastal areas 

of Central Greece and the Peloponnese. They bad already developed 
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Fig. l. Early Helladic Bo\\rls; Mycenae, Schliemann's Grave Circle, 
found by Stamatakes, March 22nd, 1878. 

the art ot rna king pottery, but to judge by their pottery and other arte
facts they had no relationship with the contemporary inhabitants of 
Crete. The Neolithic inhabitants of the Mainland developed several 
styles of attractively painted pottery. The Neolithic Cretans never ad
vanced beyond incised decoration sometimes filled in with white. 

The N eolithic people comprise the first ethnological stratum of the 
Greek Mainland, but we have no real evidence for any conjecture about 
their racial affinities. There is a marked archaeological break between 

the Neolithic Period and the Early Bronze Age. There is a definite 
change in the stratification which is clearly seen at sites like Hagia 
1\1arina and Lianokladi and is also noticeable at Orchomenos, Tsani 
Magoula, Asea and Lerna. The newcomers of the Early Bronze Age 
lived in many cases on the same sites but the reinhabitation seems to 

have been preceded by a destruction of the Neolithic settlements. 
Apparently about the beginning of the third millenium B. C. the Greek 

Mainland was invaded by people who seem to have come from the 
islands and probably the southwestern coast of Asia Minor. This folk 
seems from its culture to have been akin to the Em·ly Bronze Age 
peoples of the Islands and of Crete, the peoples called Early Cycladic 
and Early Minoan. They seem to have introduced into the Greek 
Mainland and other regions where they have lived the words ending 
in -inthos (Korinthos, asaminthos), -ssos and -ttos( Parnassos, Lykabet
tos), and -ene (Mykene). These forms are especially noticeable in place 
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names and in the names of plants. They also introduced the use of 
bronze and some other metals such as gold and silver. Apart from the 
fact that they developed a prosperous culture we know all too little about 
this people. The y were, however, in all probability not of IndoaEuropean 

stock. The period when they flourished was the Early Bronze Age (Fig.l) 
which seems on the whole to have been parallel 'vith the Early Kingdom 
in Egypt and thus probably came to an end soon after the beginning 

of the second millenium B. C. 
With the opening of the Middle Bronze Age another new people 

appears on the Greek Mainland. Again there is an archaeological break 
in the stratification between this and the preceding period. lt is to be 
seen at many sites, Lianokladi, Tiryns, Hagia Marina, Orchomenos, 
Eutresis, Lerna, Korakou, and many others. The new folk introduced 
the use of the potter's wheel and a new kind of pottery, an easily 
recognisable grey ware with metallic shapes which is known to archae
ologists as Minyan Ware, the name first given to it by Schliemann. 
The provenance of this new folk is still a mystery, but they apparently were 

the san1e as those who about the same time settled at Troy and founded 
the Sixth Settlement there. They established themselves all over the 
Greek Mainland from the Macedonian littoral to the Peloponnese. With 
their arrival many of the principal sites of prehistoric Greece, such as 
Mycenae, now rise to importance. These newcomers lived in houses 
which in plan anticipate the megaron of Mycenaean times. They seem 
to have been active and energetic because in a comparatively short 
time their culture developecl remarkably. This is easily seen in the 
contents of their tombs and the evolution of theirp ottery (Figs. 2, 3.) 
Towards the end of the Middle Bronze Age this people who seem to have 
been active seafarers came into touch with the Minoan culture of Crete. 
They absorbed much from it and its influei1ce rapidly impregnated their 
life and culture. The impact of the two cultures can be seen at Phylakope 
in Melos and at Ialysos in Rhodes where the two strains, the Cretan 
and the Mainland, met. The influence of the Minoan civilisation was 
largely responsible for the change which marks the evolution of the 
l\1iddle BrotlZe Age (lVliddle Hellaclic) culture of the Mainland into the 
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Fig. 2. Middle Helladic Pottery; Mycenae, Palace. 

Late Bronze Age (Late Helladic) culture. It is possible that about (Fig. 4) 

the same time there was an intrusion of some other influence, perhaps 
from Asia Minor. There is, however, no archaeological division in the 
transition from the Middle to the Late Helladic period. The earlier period 
evolves gradually and uninterruptedly into the later. This is made espe~ 
cially clear by the contents of the graves in the late Middle Helladic 

Grave Circle excavated by Dr. Papademetriou at Mycenae. 

From this time onwards culture on the Greek Mainland develops 
gradually and irresistably with no archaeological interruption. The Late 
Helladic culture is the developed successor of the 1\1iddle Helladic. 
In the Late Helladic period the ~ulture of the Mainland, the Mycenaean 
culture, reaches its zenith (Figs. 5, 6). It spread far and wide from Lipari 
in the West to the Syro-Palestinian littoral in the East, from Troy in the 
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Fig. 3. Middle Helladic Pottery; lYlycenae, Prehistoric Cemetery Tomb XXIII. 

North to Egypt in the South. It was roughly contemporary with the 
New Kingdom in Egypt and with the XIXth and XXth dynasties. In 
its later phase in the 13th century B. C. the Late Helladic civilisation 
began to show signs of weakness. This was probably caused by internal 
troubles such as the War of the Seven against Thebes and the civil 
strife between Atreus and Thyestes. Not long before the close of this 
period and of the Bronze Age would have come the Trojan War which 
tradition assigned to the beginning of the 12th century. The Trojan 

War, however, was not an enterprise to be undertaken by a power in 
decline, though a major war of long duration may have had an exhaus
ting effect on the Mainland. 

According to Thucydides eighty years after the Trojan War came 

the "Return of the Heraclidae" or the "Dorian Invasion" as modern 
historians call it. This coincided approximately with the end of the 
Bronze Age and the transition to the Age of Iron. The Dorians spoke 
Greek and every tradition indicates that when they "returned" to Greece 
they found Greeks there. There is never any suggestion that the Dorians 
-were the first Greeks to arrive in Hellas. The mere fact that the Greeks 
spoke of this event as a 'Return' shows that the Dorians were neither 
complete new-comers nor "barbarians" in the Greek sense. 
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Fig. 4. Late Helladic I-Il Pottery; Mycenae, Prehistoric Cemetery, Tomb Ill. 

Archaeologically there is no interruption between the Bronze Age 

and the Iron Age; the former develops naturally in to the latter. This 
is visible in the .pottery in Attica, in Argolis, in North Greece and 

elsewhere. It is true that the principal Mycenaean sites, the palaces 

especially, were destroyed at this time. This, however, seems to have 

been a political and not a racial disturbance. The palace at Tiryns 

was reoccupied. After the burning of the Mycenaean buildings the 

citadel of Mycenae was reinhabited. The .Dorians were Greeks, and 

their predecessors were Greeks. Thus presumably the Mycenaeans 

were Greeks, and the first Greeks must have entered Greece before 

the great days of Mycenae. We know that from the beginning of the 

Iron Age onwarcls there was no new racial factor in Greece. As statecl 

the Bronze Age clevelops into the Iron Age, the Geometric periocl of 

the Early Iron Age evolves into the Archaic periocl and that in turn 
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Fig. 5. Late Helladic Il Jar; Mycenae, Treasury of Atreus. 

into the Classical period. Since we kno·w that the inhabitants of Greece 

throughout all this period were Greeks and spoke Greek, 've must look 
for their coming at some earlier stage. Their coming therefore must be 

reflected in one of the two previous obvious archaeological interruptions. 

Of the Neolithic people we know all too little. Their successors the 

Em·ly Helladic folk were probably not Indo-Europeans. Thus the conclu
sion seems inevitable that the newcomers of the 1\1iddle Bronze Age 

1nust have been the first Greeks to arrive in Greece. So we may assume 



that the new race with a new culture which entered Greece at the 

beginning of the Middle Bronze Age was the Greek race, the first 
I-fellenes to come to Greece. Other waves of Greek speaking tribes 

like the Dorians probably came into Greece at different dates in later 
times, but the Middle Helladic people were the first Greeks. After their 
arr i val they would have coalesced with the existing population w hich 
was no doubt a mixture of the Neolithic and Early Bronze Age peoples. 
The substance of this archaeological argument is that the Mycenaeans 
of the Late Bronze Age would have been Greeks and would have spoken 
Greek. The Mycenaean culture therefore is the first manifestation of 
Greek art and civilisation. 

In Grete Evans discovered three forms of writing. The first consists 
of hieroglyphs. The second and third are syllabic scripts known as 
Linear A and Linear B. The hieroglyphs are older and were developed 
in the Middle Bronze Age in Grete where the people then di:ffered 
racially from those on the Greek Mainland. This was succeeded by 
the Linear A script which was in general use in the various centres 
of culture in Grete. In Grete the Linear B script has been found on1y 
at Knossos where it followed Linear A while the rest of Grete con

tinued to employ the Linear A script. The origin and development of 
Linear B must remain an open question especially in view of the 
extremely perishable nature of the tablets. Now the discovery of clay 
tablets inscribed in the Linear B script on the Greek Mainland at Pylos 
and Mycenae (Figs. 9, 10) and of inscribed vases at Orchomenos, The bes, 

Eleusis, Tiryns, and Mycenae shows that this script was freely used 
in Mycenaean Greece in the Late Bronze Age. 

Hitherto scholars who have endeavoured to decipher the Gretan 
scripts have proceeded on the assumption that the language of Grete 
was throughout non-ludo-European. Now that it is realised, however, 
that Linear B represents the language of the Greek Mainland whose 

population at that date archaeologists believe to have been Greek, 
a young scholar, Michael Ventris, has worked at it with the idea that 
it might be Greek. He has had substantial aid from John Chadwick, 

on the linguistic side, and from Emmett Bennett whose analysis and 
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Fig. 6. Late Helladic II-III A Mug; Mycenae, 
Treasury of Atreus. 

classification of the tablets and of the signs and words on them is 

invaluable. The cooperative work on this basis has heen remarkably 
successful and they can now read enough words on tablets from Knossos, 
Pylos, and Mycenae to n1ake it practically certain that the language 
is an early form of Greek, Old Achaean as it is called for the present. 
It is of course a truism that if the Mycenaeans were Greek they should 

have written in Greek It is now recognised also that the Linear A script 
represents a different language, presumably the Cretan language. This 
n1ay be "Eteocretan" which is believed to have survived in inscriptions 
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from Praisos, of the 4th century B. C. which are in Greek characters, 

but not in Greek. At any rate if the language of Linear B is Greek 
the re must ha ve be en Gre eks at Knossos at the time when the Knossian 

Linear B tablets were written, that is to sa y Late Min o an Il, 1500-1400 B. C. 
Towards the end of the Middle Bronze Age the people of the Greek 

Mainland, the Greeks, came into contact with the Minoan culture of 
Crete and adapted and adopted much from it. Some archaeologists 
have believed that this represents a conquest and colonisation of the 

Mainland by the Cretans. Others have believed that this was analogous 

to the spread of Greek culture and art in Etruria and reflects a spread 

of influence but not a conquest or colonisation. The Greeks, though 
their art and alphabet were widely adopted by the Etruscans, never 
conquered or colonised any part of Etruria. It was also pointed out 
that in Late Minoan Il at Knossos, which at this date differs from the 

rest of Crete, there appear several features which are characteristic 
of the Mainland. These are beehive tombs, throne rootns, alabastra, 
Ephyraean goblets, the "Palace Style". The style of the Knossian fres
coes of this period is more akin to that of the Mainland frescoes than 
to that of the rest of Crete. In other words the 'Palace Period' at 
Knossos, which Evans had already recognised as a new regime and 

as distinct from the culture of other Cretan centres, is a period of strong 
Mainland influence at Knossos. This is the period of Linear B tablets, 
which are written in Greek and in the script of the Mycenaean or 
Greek Mainland. The obvious conclusion is that at this date, Late 
Minoan Il, Knossos was in the hands of the Greeks. 

Thus the decipherment of the Linear B tablets as Greek gives 
linguistic support to two archaeological conclusions previously deduced, 
1) that the Mycenaeans were Greeks, 2) that in Late Minoan Il, the 
"Palace Period", Knossos was Greek, or at least under strong Greek 
influence. These results based both on linguistic and on archaeological 

evidence are of the utmost importance for the early history of Greece 
and the Greeks and can be supported by further archaeological evidence 
from Phylakope in Melos, Ialysos in Rhodes, Cyprus and eJse·where. 

\!\Te can perhaps summarize it as follo·ws: 
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At the beginning of the Middle Bronze Age the first Greeks entered 
Greece, dominated and coalesced with the previous inhabitants. During 
the Middle Bronze Age the Greek people advanced rapidly in culture 
especially after they canw in contact with the Minoan culture of Grete 

in the latter part of the period. Mycenae achieved supremacy on the 
Mainland during the first phase of the Late Bronze Age when the 

Greeks absorbed tnuch from Grete. By the opening of the second phase 
of the Late Bronze Age (Late Helladic II) the Greeks established themG 
selves at Knossos and so controlled the resources which the Minoan 
civilisation had developed. In doing so they overthrew the other Cretan 

centres outside Knossos. The fa11 of Knossos itself about 1400 B. C. 
when the third phase began was perhaps due to a revolt of the Cretans 

against the Greek intruders but it did not affect the position of Mycenae. 
Her Cyclopean fortress was built not because her rulers were afraid 
of raids by enemies. The recent excavations have shown that in the 
14th and 13th centuries B. C., Late Helladic III A and B, large and 

·wealthy houses (Fig. 8) were built at Mycenae well outside the protection 
of the Cyclopean walls. The existence of rich houses in this position 
shows that Mycenae then enjoyed not only great prosperity but also prom 
found peace. If there had been any real danger of raids by 'Dorians' or 
'Peoples of the Sea' no one would have ventured to build such houses 
in unfortified areas. We must modify the old idea which drew a distinc
tion between the undefended palaces of Grete guarded by sea power 
and the Cyclopean citadels of the Mainland whose rulers ·were in 

constant fear of land and sea rovers. The fortresses of the Mainland 
were symbols of strength, not of weakness. They were not, however, 
mere detnonstrations of power and pride, for they presumably were 

intended for a practical purpose to shelter the outside population from 
impending attack, if ever that need were to arise. 

During the Late Bronze Age the Greeks, the Mycenaeans, spread 
'ividely about the Aegean and Mediterranean. They spread through 

the islands to the coasts of Asia Minor, to Cyprus, Syria, Palestine 
and Egypt. They reached the littoral of Macedonia and Thrace and 
Troy and were in contact with the ruling powers of Asia Minor and 
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the Near East. Westwards they touched the Lipari Islands and Ischia 
and so presumably the coasts of Sicily and southern Italy and perhaps 

Malta. The active enterprise of the Mycenaeans in the Mediterranean 

and the Levant foreshadowed that of their descendants in the great 

age of Greek colonisation from the eighth cen'tury onwards. 
There are yet two other points. It is not correct to say that the 

Mycenaean culture decayed in the later stages of the Bronze Age. Art 
tended to conventionalisation (Fig. 7) and it is probable that Mycenaean 
society suffered shocks which caused material damage. The shocks, 

however, 'vere probably not due to external enemies, but to internal 
dissension as already suggested. 

Further many archaeologists and historians have long tacitly assumed 
that at the end of the Bronze Age and the beginning of the Iron Age 

there was a definite interruption in the evolution of culture of Greece 
caused by the "Dorian Invasion". It is true that many sites such as 
Mycenae were burnt and destroyed at the end of the Bronze Age, but 
there is no sign of any interruption in the evolution of culture. In 

Attica, in Argolis, in Northern Greece, and in some islands there is 
clear evidence that from the end of the later days of the Bronze Age 
right through a period of transition down into the mature Iron Age 
there is a steady development of culture, but nowhere any break. This 

presumably means that the effects of the "Dorian Invasion" or the 
"Return of the Heraclidae" have been overemphasized by historians. 
The "return" of the Dorians or the coming of any other fresh tribes 
of Greeks seems not to have caused any racial or cultural break, but 

only political or physical disturbances in which the seats of the mighty 
were overthrown. Both archaeologists and historians are apt to assume 

that this period from the Late Bronze Age into the mature Iron Age 
was a "Dark Age" when the Greeks who had been using the Linear B 
script would have forgotten how to write and read and degenerated in 

culture. The age is "dark" only because we have little or no evidence for it, 
archaeological, historical, linguistic. Our principal evidence comes from 

tombs. No inhabited site of the period has been excavated. Sites which 
have been excavated, like the Acropolis of Athens, were disturbed by 
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Fig. 7. Late Helladic Ill C Pottery; Mycenae, a. from grave by 
Lion Gate, b. from Granary. 

later classical building or elsewere excavated in times \vhen excavation 
technique had not been developed. It is hard to believe that a people 
as intelligent as the Greeks would have forgotten how to write and 
read once they learnt to do so. 

Linear B tablets have been found not only in palaces as at Pylos, 
but in private houses at Mycenae (Figs. 8, 9, 10) and this fact and the 
use of the script in inscriptions on vases indicat8s that the Mycenaeans 

were more literate than has hitherto been supposed. Indeed the analysis 
of the inscriptions on the tablets shows that, to judge by the variations 
in handwriting, they were written by a surprising number of individuals. 

The gap thus seen at present between the Linear B script and the 
adoption of the Phoenician alphabet ntay well therefore be due merely 
to the accidents of discovery or rather non-discovery. If an inhabitated 
site of the Early Iron Age could be found and excavated it is by no 
means impossible that inscribed clay tablets might come to light. It 
\Vould not be surprising if the Linear B script and the Phoenician 
alphabet were found to overlap. In later Cyprus the local syllabary and 
the Greek alphabet overlapped and represent the same language. In later 
Grete the Greek alphabet was used both for Greek and for 'Eteocretan' 
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Fig. 8. Late Helladic III B Stirrup Jar; 
Mycenae, House of Oil Merchant. 

at Praisos. In recent times 
the Roumanians and the 

Turks have changed their 
alphabets. The Croats and 
Serbs use different alphabets 

for what is practically the 
same language. Even today 
two scripts are in use for 

German. 
The most remarkable 

feature of recent develop
ments in the study of pre
historie Greece is that the 
decipherment and the linguis

tic evidence confirm the ob
servations and deductions 
previously made by archaeo
logists. As stated above, these 
deductions are two, that the 

Mycenaeas were Greeks, the descendants of Greeks who first entered 
Greece at the beginning of the Middle Bronze Age, and that Knossos 

in the period called Late Minoan Il, Evans' great Palace Period, was 
much influenced by, if not under the domination of the Greek Main
land, in other words that Greeks had already by that time reached 
Knossos. It was the archaeologists' deduction that the Mycenaeans 
were Greeks that led Michael V entris to try to see whether the Linear 
B script, which is the script of the Mycenaean Mainland, could be 
Greek. Previously it had been assumed that it represented a non-ludo

European language. Thus archaeology and linguistic study support each 
other. The methods of both are triumphantly vindicated. 

The first results fron1 the decipherment have been outlined above. 
As the work of decipherment proceeds more light on pre-Hornede Greek 
may be expected. Further as excavation proceeds at key sites like Pylos 

and Mycenae 've may expect that more tablets and written documents 
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Fig. 9. Clay Tab let lnscribed in Linear B Mycenaean Script; 
Mycenae, House of OillVlerchant. Ah. natura! size. 

15 -Viking 195,_1;. 



Fig. l O. Cl a y Tablet inscribed in Linear B Mycenaean Script; 
Mycenae, House of Oil Merchant. 

will be discovered. If letters or records could be found we may even
tually possess historical information which will make prehistoric Greece 
historie. When Schliemann first began work it was believed that our 
knowledge of Greece could not antedate the first Olympiad about 

776 B. C. Now Aegean Archaeology which Schliemann initiated has 
traced the beginning of the Greeks back to the opening of the Second 
Millenium B. C. Mycenaean culture is the earliest Greek culture and 
we must train ourselves to think of Preclassical and Classical Greece 

as an essential whole. They cannot be separated. Classical Greece 
evolved naturally and automatically from Preclassical Greece and we 
should not study Classical Greek art without studying its Preclassical 

ancestor. Both proceed from the same race and from the same spirit 
which we call the Greek genius, which is equally represented for us 
by the Treasury of Atreus and the Parthenon. 



Kristian Kielland 
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Under denne overskrift har Elli og Paul Heinsius i "Viking" 1953 en 

artikkel som er nokså uklar, men enten de nu mener at viking

skipenes rå sto helt fast på siden av masten eller at den kunde dreies 

en aldri så liten smule, så ligger det noen slemme feiltagelser til grunn 

for deres teori om at vikingene holdt råen slik - som det beskrives i 

artilden - pennanent på .siden av masten) pekende omtrent langskips. 

Forfatternes henvisninger til senere norske fiskerbåter, hvorav de 

gjengir en i tegning, viser aller best deres feiltagelser. Den avbildete 

norske båt er av en type som var vanlig i både Nordland og Nord

Trøndelag inntil ca. 1860-80. Råen og seilet er riktignok tegnet på hver 

sin side av 1nasten, hvilket naturligvis er en lei feil (og tyder sammen 

med utførelsen av andre tegninger i artiklen på at det ikke er en enkelt 

lapsus, men skyldes ukyndighet). I hvert fall det forreste vant ser dess

uten ut so1n det er festet under råen, hvilket likeledes er feil. Men 

for øvrig er tegningen korrekt nok til å vise nøyaktig hvilken båttype 

den skal fremstille, og dermed viser den med all ønskelig klarhet at det 

nettopp ikke er som forfatterne tror. Råen er naturligvis dreibar om 
1na.sten til begge sider - via midtstilling en foran masten- og så langt 

til begge sider som vant og stag tillater. Råen med seilet brases selv

sagt etter vindretningen (i forhold til fartsretningen) således at når vinden 

kommer rett akterinn, står råen midt på forsiden av n1asten pekende 

tverrskips, og jo mer vinden kommer fra siden, desto mer brases råen 

over til den andre siden i henhold hertil, og med en bogline fra baugen 

til forreste liket på seilet. Boglina er tegnet tydelig og korrekt nok. 

Hverken braser eller rakke er derimot tegnet, men hører med forat 
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råen skal være tilstrekkelig stillbar og under kontroll. {Denne båt

type er representert både i original og i modell på Norsk Sjøfarts

museum, i modell på Bergens Sjøfartsmuseum og på Marinemuseet 

i Horten, osv.) 
Når man i tegning av en råseiler sett fra siden vil vise hvordan 

både skrog, rigg og seil ser ut, tegner man naturligvis råen med seilet 

braset over til siden så de sees ordentlig på tegningen, hvilket altså 

ikke betyr at råen står slik uansett vindretningen. Den regel man vanlig

vis har brukt, ved ellers helt eksakte tegninger, er at skroget tegnes 

i geometrisk korrekt langskips gjengivelse, og tilhørende råseil projiseres 

inn på samn1e tegning i en tenkt stilling parallell med billedflaten 

{parallell med kjølen), nemlig forat man på samme tegning skal både 

se og direkte kunne måle den virkelige størrelse på rå og seil. Det er 

da underforstått at i virkeligheten kan ikke rærne stå slik som man 

pleier tegne dem i forhold til skroget, da vantene hindrer en sådan 

stilling. {Og om det gjaldt en skute med en mast uten vant- og den 

slags konstruksjon kjennes også fra virkeligheten - så vilde, i minst 

like høy grad som ellers, enhver med selv det minste begrep om råseil 

brase råen etter vindretningen når han skulde seile.) 

Forfatterne henviser videre til et par av konservator Bernhard 

Færøyviks oppmålingstegninger av vestnorske båttyper. Disse tegninger 

er ikke vist i artilden. De er imidlertid helt uklanderlige (gjengitt i 

Bergens Sjøfartsmuseums årshefte 1931), og heller ikke de viser derfor 

det som forfatterne tror, at råen alltid står på siden av masten, men 

bare en velkjent anbringelse av almindelige råseil (i det ene tilfelde et 

usymmetrisk råseil). - Også det gjengitte fotografi av en østpreussisk 

"Lachsangelkahn" viser granngivelig en helt almindelig og velkjent 

stilling og bruk av råseil, og ikke det forfatterne tror. (Selv om foto

grafiet er retusjert, er retusjen gjort riktig for det punkts vedkommende 

som interesserer her.) 

Forfatterne henviser dessuten til den kjente beretning hos Snorre 

om Sigurd Jorsalfars ferd til Miklagard- hvordan han ventet med inn· 

seilingen til han fikk sidevind så de flotte dekorasjoner på seilene 

kunde sees godt fra stranden. Heller ikke denne beretning er- m.h.t. 
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Fig. l. "Viking" under Ameril<aferden i 1893. 

det foreliggende spørsmål -noe annet enn en bekreftelse på det meget 

velkjente, at slike råseil som den1 n1an kjenner på vikingskipene (like
som råseilene på deres direkte etterkommere blant de norske fisker

båter, og på alle velkjente skværseilere opp til de 4- og 5-mastede) 
kan brases så de står med råen i bare liten vinkel med kjølretningen, 

og skuta kan seile med vinden fra siden. 

Hovedutgangspunktet for forfatternes teori on1 at vikingene hadde rå

seil som alltid sto med råen på siden av masten og pekende on1trent lang

skips, er imidlertid gotlandske billedsteiner fra 600- og 700-årene. På disse 

avbildninger står rå og seil i en sådan stilling, det er nok så. Men at 
de i virkeligheten sto slik på båtene uansett vindretningen, kan man 
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naturligvis like lite slutte seg til av disse avbildninger som av de foran
nevnte tegninger. - Foruten det tidligere anførte kan det f. eks. minnes 

om at man har pleid å tegne et vanlig stokkanker med stokken i samme 
plan so1n armene, mens den jo i virkeligheten står loddrett på dette. 
Og de gamle egyptere tegnet f. eks. sine menneskefigurer med ansiktet 

sett rett profil, men øynene en face og overkroppen likeså, og bena 
igjen tegnet sett fra siden. Det er en billedstil vi har for oss, i de 
egyptiske såvel smn i de gotlandske avbildninger. Og denne billedstil 

er- som det fremgår foran -meget mer selvfølgelig og naturalistisk 
når det gjelder rå og seil på de nevnte vikingskipsgjengivelser, enn den 

er i egypternes menneskefigurfremstillinger. 

Den konstruksjonstype vikingskipene tilhØrer er egentlig mer en 

robåt-type enn en seilskips-type, i hvert fall like meget. Vikingskipene 
kunde roes med god fart i vindstille og svak vind, og kunde jo også 
roes rett mot vinden når denne ikke var altfor voldsom. Både årer og 
seil kunde brukes smntidig, når det var ønskelig. Under tilstrekkelig 
gunstig bør bruktes naturligvis helst bare seilet, når ikke f. eks. hast
verk tilsa bruk av årene samtidig. I motvind kunde vikingskipene krysse. 
De kunde gå over stag ved hjelp av årene, enten disse allerede var 
ute eller årer ble lagt ut for denne manøvre, eventuelt under hurtig 

firing og heising igjen av seilet. 
Alt dette skulde være temmelig selvinnlysende. Men Elli og Paul 

Heinsius har åpen bart ikke vært oppmerksom på hva som inne bæres 
i det iøynefallende faktum at vikingskipene hadde årer. 

At vikingskipene imidlertid også i utallige tilfelder kunde gå over 
stag uten hjelp av årene, har dertil bl. a. vært bevist ved like utallige 
slike manøvrer med våre fiskerbåter av ~amme konstruksjonstype som 
vikingskipene. 

Det enkle, symmetriske råseil skulde det ikke så meget til å opp· 
finne. Så sant man overhodet hadde brukbare vevninger, frembød det 
seg jo bentfrem selv som hjelpemiddel til å utnytte akterlig vind til 
fremdrift av båter. I medvind ble råen med seilet selvfølgelig satt opp 

på tvers av vindretningen- for å fange vinden inn i seilet best mulig-

230 



Fig. 2. "Den Siste Viking" på Trondheimsfjorden i 1930-årene. 

og således n1ed råen pekende tverrskips. Når et slikt ordinært råseil 

med sin rå ganske enkelt svinges om masten etter vindretningen, er 
det også tjenlig under side- og bidevind, og det har vært i prinsipielt 

samme bruk opp gjennom tidene, f.eks. på de store skværseilere med 

opptil 5 111aster og over 20 råseil (pluss leseilene som var en ytter

ligere forøkelse av råseilene) som i 1800-årene krysset alle hav og under 

gunstige omstendigheter logget over 20 knop. 

Vikingenes skarpe båter, med proporsjoner og vannlinjer som minner 

om klippernes - alle tiders hurtigste seileres - i 1800-årene, viser jo 

en form og konstruksjon så hensiktsmessig at den knapt kan overgåes 

innen denne klinkbygde type for årer og seil. Det sier seg selv- etter 

funn og beretninger, bedømt etter almindelig kjennskap til sjø og vind, 

båt og seil - at vikingene kunde bruke sine seil på en noenlunde 

like hensiktsmessig måte for å få størst mulig fart. Endog vikingenes 
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spesielle krigs- og sjørøverteknikk hang jo sammen med den hurtighet 

hvormed de kunde anfalle og igjen forsvinne. Også deres oppdagelse 

av Amerika ca. 500 år før Columbus var bl. a. et resultat av skutenes 

fartsegenskaper og mannskapenes fremragende dyktighet. At vikingene 

skulde ville hindre sine båter i å kunne seile hurtigst mulig unna for 

vinden- hvilket de vilde ha gjort om de uansett vindretningen hadde 

holdt råen på siden av masten, pekende langskips -det er en helt 

absurd tanke. 

Muligvis er det et visst kjennskap til sneiseil eller eventuelt lugger

eller latinerseil el. lign. som har villedet de to forfattere så beklagelig. 

Også slike seil er for øvrig med sine gafler, bommer, rær og spri osv. 

svingbare om masten så meget som vant og stag tillater. Men vikingene 

hadde råseil - symmetriske råseil - det er nettopp det som også de 

gotlandske billedsteiner viser, og vikingenes seilteknikk kjenner vi der

for forlengst i alle vesentlige trekk. 

Om vikingene, til sine tider og på sine steder, eksperimenterte med 

slike ting som f. eks. de mange "skjøter'' som de gotlandske billedsteiner 

viser, er bare en detalj fra en viss periode. Sunnmørsbåtene, av samme 

konstruksjonstype som vikingskipene, hadde også i en viss periode noen 

trekk som på oss nulevende virker like merkelig som de gotlandske 

"skjøter" - når man ikke kjenner de spesielle grunner for disse sær

egenheter, som så ble forlatt igjen. For øvrig er betegnelsen "skjøter" 

ikke særlig korrekt når det gjelder taugverket fra underliket. Gamle 

norske råseilere har i underliket festet taugverk som nordenfjells kalles 

priar, på Vestlandet kabbe. Dettes bruk er forklart f. eks. i Bernhard 

Færøyviks beskrivelse av Nordfjordbåten (Norsk Sjøfartsmuseums skrift 

nr. 6, i årboken fra 1929). På enkelte av de gotlandske billedsteiner 

ligner taugverket fra underliket atskillig på vanlig priar eller kabbe, 

og er derfor ikke noe problematisk, men en forholdsvis kjent ting. Det 

kan også henvises til Magnus Andersens Gokstadskips-kopi "Viking" 

som hadde priar (vedstående fig. 1), men naturligvis like fullt hadde 

et normalt råseil1ned råen svingbar om 1nasten. Denne bekjente viking

skipskopi bygdes Sandefjord og dro på sin berømmelige ferd til 

Amerika i 1893. I 1949 bygdes i Danmark, også som en kopi av 
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Fig. 3. "Den Siste Vildng" på Trondheimsfjorden i 1930-årene. 
Fot. Hilfling 

Gokstadskipet, et vikingskip ("Hugin") som ble bemannet med øvede 
danske roere og seiltes og roddes til England. I 1950 bygdes i Sverige, 
likeledes etter forbilde av Gokstadskipet, et vikingskip ("Ormen Friske") 
som for øvrig led et sørgelig forlis i storm over Nordsjøen, sannsynlig
vis fordi dette eksemplar ikke ble bygget solid nok og ikke ble be
mannet med tilstrekkelig stort og kyndig mannskap. Ulykken hadde ingen 
overlevende øyenvitner. - Til den utstilling som var planlagt i Bergen 
til 1940, men ble avlyst p. g. a. krigen, var det foreslått å bygge et 
vikingskip på størrelse med "Ormen Lange" (omtrent dobbelt så langt 
som Gokstadskipet) og naturligvis med samme slags rigg son1 de tre 
forannevnte. Tegninger var utarbeidet. Også flere vikingskipsetter
likninger er laget, f.eks. et par i Rana i 1930-årene som hadde installert 
motor til hjel p og som derfor hadde mindre typologisk interesse, om 
de enn bl. a. hadde den vanlig kjente riggtype med stort råseil. 
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Det foreligger imidlertid intet som tyder på at både dansker, svensker 

og nordmenn har rekonstruert galt sin vikingskipsrigg, når de som en 
teknisk selvfølgelighet har gjort råen dreibar om masten til begge sider 

etter vindretningen, slik som det også stemmer med detaljer på både 

Gokstad- og Oseberg-skipet, og med råseilriggen på de norske fisker

båter som er vikingskipenes direkte etterkommere. 

Foruten Gokstadskips-kopien "Viking" under seil, gjengis her en av 

vikingskipenes mest direkte etterkommere, staværingsbåten "Den Siste 

Viking" (Afjordstype) i to fotografier, det ene tatt under slør og det 

andre idet båten går opp i vinden (fig. 2 og 3). Man ser på det sist

nevnte et par årer stikke frem foran stamnen. De er sikkert lagt slik 

for å være rede til å legges ut for stagvending og eventuell annen man

øvrering. Denne båten ble bygd i 1930 som den- etter alt å dømme

siste så store fiskerbåten (ca. 16 meter lang) av vikingskiptype. Frem
deles bygges færinger og seksæringer (ca. 5 til 8 meter lange) av både 

denne og andre lokale norske båttyper av vikingskipsart. (Seksæring 

er ingen type som Heinsius kaller den, men en størrelse, nemlig passende 

for seks årer, likesom færing bare betyr en båt for fire årer.) Det bør 

kanskje tilføyes at "Den Siste Viking" ikke hadde noen maskin til frem

drift, selv om det på det ene bilde kan se slik ut av kjølvannet og 

stillingen på jollen. Fotografiet gir derimot et godt inntrykk av hvor 

stor fart denne båttype kan oppnå i medvind når det svære råseil er 

braset riktig og båten i det hele tatt er manøvrert som den skal. 

Det foreliggende emne har vært behandlingen av det symmetriske 

råseil på vikingskipene, og analoge seil fra senere tid. Om noen av 

vikingene brukte usymmetriske råseil i likhet med f. eks. senere vest

landske (Sunnmørs-seil, lår-seil) som er nevnt foran, så kjenner vi også 
godt deres teknikk med slike seil, og den er nok heller ikke som 

Heinsius fremstiller det. 

Om vikingene brukte flere slags seil kunde det være en oppgave å 

trekke dette forhold frem i lyset og behandle det teknisk-historisk. 
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ORSK O LOG IS 

Statutter 

vedtatt 23. november 1936, 23. november 1937 

med endringer vedtatt 23. november 1942. 

SELS 

l. Norsk Arkeologisk Selskap er stiftet for ved størst mulig deltagelse 
fra almenheten å støtte det arkeologiske arbeid i Norge på om

rådene forhistorie og middelalder, som ikke direkte omfattes av 
statens plikter. Det skal søke å fremme spredningen av resultatene 
av norsk arkeologisk forskning bl. a. ved utgivelsen av et tidsskrift 

og eventuelt andre publikasjoner, ved å holde årlige møter i til
knytning til viktigere fortidsminner og for øvrig på enhver måte 
som Styret bestemmer. Selskapets sete er i Oslo. 

2. Selskapet består av: 
a. Representantskapsmedlemmer, som betaler kr. lOO.oo i årlig 

kontingent. 

b. Vanlige medlemmer, som betaler kr. lO.oo i årlig kontingent. 
Ved på en gang å innbetale kontingent for 15 år oppnåes livs

varig medlemskap i henholdsvis gruppene a og b. Selskapets 

tidsskrift tilstilles samtlige medlemmer gratis. 
3. Selskapets samtlige medlemmer utgjør dets øverste myndighet som 

utøves gjennom generalforsamlingen. De under 2 a. nevnte med
lemmer utgjør et representantskap som i forening med Styret, der 
er uten stemme i representantskapet, forbereder alle saker til 
generalforsamlingens avgjørelse, hvor samtlige medlemmer deltar 
på like fot. Representantskapets møter ledes av Selskapets preses. 

4. Selskapet ledes av et Styre på 5 -fem- medlemmer, som alle 
velges av generalforsamlingen således: 
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a. Selskapets preses, som er Styrets formann, velges særskilt. 

b. Av de øvrige fire medlemmer skal to velges blant representant

skapets medlemmer. I samme forhold velges suppleanter. 

Styret velger selv innen sin midte sin visepreses. Preses velges 
for 3 - tre - år. 

De øvrige medlemmer skal skifte, så to og to går ut hvert år, 
første gang etter loddtrekning. Det samme gjelder suppleantene. 

Gjenvalg er tillatt. 

5. Generalforsamlingen velger en generalsekretær for 3 - tre - år 

av gangen. Han er Styrets sekretær, deltar i Styrets møter og 

varetar sammen med preses Selskapets daglige ledelse. Selskapet 

forpliktes ved underskrift av preses med parafering av general

sekretæren. 

6. Styret antar en sekretær som samtidig er Selskapets kasserer. 
Kassereren besørger under Styrets kontroll Selskapets bokførsel. 

Over Styrets møter føres protokoll. 

I denne innføres også generalforsamlingens og representantskapets 
beslutninger (uten referater). 

7. Selskapets årlige generalforsamling holdes så vidt mulig 23. november, 

der betraktes som Selskapets stiftelsesdag. 

8. GeneralforsamJingen velger to revisorer for regnskapet. 

9. Hvis Selskapet oppløses, skal det som det eier, overlates til 

Universitetets Oldsaksamlings disposisjon. 



NORS ARKEOLOGIS S LS 

Styrets årsberetning 

Fredag 18. september holdt Mr. R. L.S. Bruce-Mitford, konservator 

ved British Museum, et foredrag med lysbilder i Universitetets 

auditorium 15 om det rike gravfunnet fra 600-tallet e. Kr., funnet like 

før krigen på Sutton Hoo i England. Foredraget var også ledsaget 

av et par innspillinger på grammofon av harpemusikk. 

Den 14. november 1953 døde Selskapets preses, arkitekt Henrik Nissen, 

plutselig. Hans bortgang er et stort tap for Selskapet. På et styre

møte 17. november lovet arkitekt Georg Eliassen på visepreses vegne 

å lede representantskapets møte og generalforsamlingen. 

Representantskapsmøte ble holdt på professor Haugens kontor 

24. november kl. 18 30
• Arkitekt Eliassen ønsket velkommen. Han mintes 

med noen få ord arkitekt Henrik Nissen. Da det i den korte tid ikke 

hadde vært mulig å forberede valg av ny preses, besluttet representant

skapet å støtte Styret i en henstilling til generalforsamlingen om å 

innkalle en ekstraordinær generalforsamling etter jul, hvor den nye 

preses skulle velges. Man ba samtidig arkitekt Eliassen om å forvalte 

embedet til en ny preses var valt, da visepreses, fylkesmann Gabrielsen, 

vanskelig kunne gjøre dette fra Lillehammer. 

Arkitekt Eliassen refererte deretter Styrets årsberetning og regnskap, 

samt revisors bemerkninger. Han omtalte særlig Styrets aksjon for å 

få flere medlemmer til representantskapet og fremla den brosjyre som 

var laget til denne. Man hadde spesielt henvendt seg til firmaer, og 

hadde oppnådd å få ca. 15 nye medlemmer på denne måten. Aksjonen 

vil bli fortsatt. 

Viking 1953 forelå og ble framvist på møtet. 
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Representantskapet tiltrådte Styrets forslag om gjenvalg på samtlige 

uttredende medlemmer av Styret, samt på revisor. 

På generalforsamlingen, som ble holdt i Universitetets gamle festsal 

umiddelbart etter representantskapsmøtet, var ca. 180 medlemmer til 
stede. Arkitekt Eliassen ønsket velkommen og holdt en minnetale over 

arkitekt Henrik Nissen. Denne er trykt i dette bind av Viking. 

Deretter gjennomgikk arkitekt Eliassen årsberetning og regnskap, 

og Styret ble gitt decharge. Han omtalte aksjonen for å øke Selskapets 

n1edlemstall og særlig tallet på representantskapsmedlemmer. Han viste 

fram Viking 1953, som forelå til generalforsamlingen, og sa at det var 

Styrets håp at også framtidige årganger skulde bli ferdige i rett tid. 

Han nevnte at vårturen 1954 ville gå til Stavanger og Rogaland, hvor 

direktør Jan Petersen ville være vert. 

Valg: 

Arkitekt Eliassen ba på Styrets vegne og med representantskapets 

støtte om at Styret ville bli gitt anledning til å innkalle en ekstra

ordinær generalforsamling etter jul hvor man skulle velge ny preses. 

Dette ble vedtatt. 

Av Styret sto følgende medlemmer for tur til å tre ut: 

Alle ble gjenvalt. 

Fylkesmann H. Gabrielsen 

Skipsreder Ole Bergesen 

Direktør Reider Brekke 

Arkitekt Georg Eliassen 

Revisor, kunsthandler Arnstein Berntsen, ble også gjenvalt. 

Deretter holdt direktør, dr. Jan Petersen, Stavanger Museum, et 

foredrag med lysbilder om: Bosetningen i Rogaland i folkevandrings

tiden. Foredraget er i utvidet stand trykt i årets Viking. 

Så gikk deltagerne over til Universitetets Oldsaksamling, hvor det 

var en enkel bespisning. Middelalderssalen var opplyst med levende lys. 

Senere på kvelden viste underbestyrer Sjø vold en rekke fargelysbilder av 

sakene fra Sutton Hoo-graven som Bruce-Mitford hadde holdt foredrag 

om i september. 
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Ekstraordinært representantskapsmøte ble holdt 23. februar 1954 

kl. 18 30 i Nobelinstituttets møtesal. Arkitekt Georg Eliassen ledet møtet. 

Styret foreslo ingeniør Edgar V. Wetlesen innstilt til valg som Selskapets 

nye preses etter arkitekt Henrik Nissen. Man sluttet seg til Styret. 

Den ekstraordinære generalforsamling ble holdt i Nobelinstituttets 

foredragssal samme dag kl. 19 15
• Det var møtt fram ca. 130 medlemmer. 

Visepreses, fylkesmann H. Gabrielsen, ledet møtet. Etter forslag av 

Styret og representantskapet ble ingeniør Edgar V. Wetlesen valt til 
preses. Fylkesmann Gabrielsen ønsket ham velkommen, og ingeniør 

Wetlesen takket for valget. Deretter introduserte fylkesmann Gabrielsen 

kveldens foredragsholder, professor H. P. L' Orange, som holdt et foredrag 

med lysbilder om: "Et keiserpalass graves frem på Sicilia." 

Selskapets vårtur fant sted 29. og 30. mai i Stavanger og på Jæren. 
Det deltok 70 medlemmer. Man møttes på Stavanger Museum lørdag 

morgen og ble der ønsket velkommen først av preses, ingeniør Wetlesen, 

og deretter av direktør Jan Petersen, som også introduserte sine med~ 

arbeidere ved museet. Sammen med dem viste han så Museets samlinger 

fra forhistorisk og historisk tid. Ved n1iddagstid gikk bussene til Ledaal, 

hvor konservator Jan Hendrik Lexow redegjorde for husets bygningsw 

historie og viste samlingene der og hagen. Deretter var deltakerne 

Stavanger Museums gjester til lunsj på Ledaal. Konservator Jan Hendrik 

Lexow ledet om ettermiddagen en vandring gjennom gammel stavangerw 

bebyggelse, og man endte ved Domkirken, som ble demonstrert av 

arkitekt Gerhard Fischer. Om kvelden ga Stavanger Kommune en 

middag på Hotel Atlantic. 

Søndag morgen reiste man med busser gjennom Høgjæren til de store 

tuftene etter folkevandringstidens gård på Lyngaland, Seland i Time. 

Direktør Petersen talte her om anlegget og om sine gravninger der. 

Derfra bilte man til Tu og Hauge i Klepp og dr. Petersen demonstrerte 

utsynet over Flatjæren fra Tinghaug, gravhaugene omkring Krosshaug 

og romertidsanlegget på Dysjane. Etterpå gikk turen direkte til Sola, 

hvor man lunsjet. Etter lunsj besåes helleristningsfeltet fra bronse

alderen på Rev heim og Vistehola, som begge deler ble vist av konservator 
Oddmund Møllerop. 
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I forbindelse med vårturen hadde direktør Petersen arrangert en 
ekstra utflukt til Utstein kloster den 31. mai. De vel 50 deltakere dro 
i leiet båt dit ut. Etter at direktør Petersen hadde ønsket velkommen, 
viste arkitekt Fischer klosteret og omtalte de store restaureringer som 
pågår nu. I klosterhagen ble det servert pølser, øl, kaffe og kaker. 
Under bespisningen fortalte konservator Lexow om klosterets historie 
etter reformasjonen. 

Alle tre dager i Rogaland hadde vi deilig vær. 

Edgar V. W etlesen 
(Preses) 

Ole Bergesen 

H. Gabrielsen 
( visepreses) 

Reidar Brekke 

Bjørn Hougen 
(generalsekretær) 

Georg Eliassen 

Knut Hermundstad A. C. Olsen Cato Rachlew Sverre W. Monsen 

Wencke Slomann 
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REGNSKAP 

Gevinst- og Taps-

Okt. 31 An Arbok og andre trykn.omk. . . . . . . . . . . . . . . Kr. 
» Honorarer og korrekturer . . . . . . . . . . . . . . . . » 

5 527.23 
1600.00 
2 580.89 
1400.00 
3 580.41 
9 264.21 

» Porto og kontorutgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

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

» Diverse................................. » 

» Overskudd.............................. » 

Kr. 23 952.74 

Status pr. 
Aktjva 

An Akers Sparebank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 8 192.80 
» Postgiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7 208.64 
» Kassabeholdning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11,62 

Utestående kontingent 
4 representanter a kr.100.- Kr. 400.00 

201 vanlige a kr. 10.- . . . . . . » 2 010.00 » 2 410.00 

Kr. 17823.06 

Fondet 

Okt. 31 An Overf. kapitalkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 506.12 

Kr. 506.12 

Status pr. 
Aktiva 

An 2 Hypotekbankobl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 2 000.00 
5 Bykreditforeningsobl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 000.00 
Akers Sparebank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 78().81 

-----
Kr. 9 786.81 

Alf Bjercke 
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for 1952 

konto 31 /to 1952 

Okt. 31 Pr. Kontingenter 
129 representanter ......... Kr. 12 900.00 
968 a kr. 10.- ............ ' » 9 682.00 

77 ~ » 5.- . . . . . . . . . . . . » 385.00 Kr. 22 967.00 
Boksalg................................. » 985.74 

Kr. 23 952.74 

31/10 1952 
Passiva 

Pr. Forskuddskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 70.00 
Kapital 1/11 1951. ........... Kr. 8 488.85 
+ årets overskudd . . . . . . . . . . » 9 264.21 » 17 753.06 

Kr. 17 823.06 

1/to 1952 

Okt. 31 Pr. Renter av obl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 172.50 
» » » bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 33.70 
» Kontingenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 299.92 

3 1/10 1952 
Passiva 

Pr. Kapital 1/t 1 1951 ............ Kr. 
+ årets overskudd . . . . . . . . . . » 

-----
Kr. 506.12 

9 280.69 
506.12 Kr. 9 786.81 

Kr. 9786.81 
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REGNSKAP 

Gevinst- og Taps-

Okt. 31 An Arbok og andre trykn.omk. . . . . . . . . . . . . . . . Kr 16 024.97 
» Honorarer og korrekturer. . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 300.00 
» Porto og kontorutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4101.74 
» Gasjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1100.00 
» Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 667.73 

Kr. 26194.44 

Status pr. 
Aktiva 

An Akers Sparebank ...... o o ... o ... o . . . . . . . . Kr. 4 782.63 
» Postgiro. o. o ................ o... . . . . . . . . . » 7 250.34 
» Kassebeholdning ... o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 180.38 
» Utestående kontingent: 

6 representanter a kr. 100.00 Kr. 600.00 
246 » - » 10.00 » 2 460.00 

8 » - » 15.00 » 120.00 )) 3180.00 

Kr. 15 393.35 

Fondet 

Okt. 31 An Kapitalkonto ................ o . . . . . . . . . . . Kr. 214.02 

Kr. 214.02 

Status pr. 
Aktiva 

An 2 Hypotekbankobligasjoner . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 2 000.00 
» 5 Bykreditobligasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 000.00 
» Akers Sparebank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 000o83 

Kr. 10 000.83 



for 1953 

konto 31/10 1953 

Okt. 31 Pr. Kontin,g'enter 
124 representanter 1953 ...... kr. 12 398.20 

l » 194Ø/51 . . . » 300.00 
2 » 1952 . . . . . . » 200.00 
l » 1954 . . . . . . » 100.00 
2 » 1/2 1953'. . . » 100.00 
4 familier a kr. 20.00 . . . . » 80.00 

74 » - » 15.00. . . . » 1110.00 
17 medlemmer - » 9.50. . . . » 161.60 

796 » - » 10.00. . . . » 7 960.00 
Diverse medlemmer. . . . . . . . . . » 645.00 Kr. 23 054.80 
Boksalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 584.93 
Underskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 554.71 

Kr. 26194.44 

31/10 1953 
Passiva 

Pr. Forskuddskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 195.00 
» Kapital pr. 31fw 1952 ......... Kr. 17 753.06 

+årets underskudd . . . . . . . . . » 2 554.71 » 15198.35 

Kr. 15 393.35 

31 /10 1953 

Okt. 31 Pr. Renter av obligasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 
» Banl<:renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Kr. 

3 1/10 1953 
Passiva 

Pr. Kapital 1/11 1952 ......................... Kr. 
+ årets innkomster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

174.30 
39.72 

214.02 

9 786.81 
214.02 

Kr. lO 000.83 

Arnstein Be1 ntsen 
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