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Bjørn Hougen: 

HARRY FETT 

Bak antikvitetene var historien og bak historien ntell
neskene og bak menneskene sin det sott gjorde alt letJende 
og lmmant. 

Harry Fett (i På Kulturvernets veier). 

_Med Harry Fett er den siste av en stor generasjon av kunst- og kultur
forskere i vårt land gått bort. «Vernerne» er titelen på en av Harry Fetts 
beste mindre avhandlinger, og ordet kan godt brukes om alle dem jeg 
her særlig tenker på: Anders Sandvig, Hans Aall, Jens Thiis, G. F. Hei
berg, Th. Petersen, Hans Dedekam, Harry Fett, Haakon Shetelig, Carl W. 
Schnitler og A. W. Brøgger. A tale om et slektledd strengt genealogisk 
sett er nok litt slurvet. Eldstemann i laget, Sandvig, ble født 1864, den 
yngste, Brøgger, 1884. Men de fleste av dem hadde det til felles at de 
gjorde seg gjeldende i ung alder og at deres viktigste innsats i modnere 
år faller så noenlunde samtidig - med en rommelig margin. Så steilt de 
kunne stå mot hverandre i faglige spørsmål, som f. eks. Dedekam og 
Schnitler i striden om Vigelandsanlegget (begge disse døde før de hadde 
fylt 60 år) er det betegnende at de alltid - eller nesten alltid - holdt et 
godt kollegialt forhold og aldri forblandet person og sak. De kunne 
være kvasse i sin karakteristikk, ikke bare av andre, men også av hver .... 
andre, men det brøt ikke et kameratskap (ikke å forveksle med kame
raderi) som for flere av dem var et nært personlig vennskap. Når dette 
fremheves er det fordi hele kretsen og ikke minst Harry Fett selv var så 
opptatt av dette. Gang på gang kommer han inn på det i sine erind
ringer På kulturvernets veier. I konsentrert form fikk jeg det son1 takk 
for en hilsen jeg hadde sendt ham til 80 årsdagen: «Og er det noe jeg 
håper vi kan overlate til neste generasjon, så er det er godt samarbeide. 
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Kultur er i virkeligheten et tean1 work. Jeg hadde nær sagt - uten det, 
ingen kultur>>. 

En dyrebar arv har vi her å forvalte. 
I sitt livsverk var Harry Fett en nesten ufattelig samn1ensetning av 

sjef for en stor bedrift, av kulturverner, ikke bare n1ens han var riks
antikvar, Inen både før og senere, av vitenskapstnann og skribent på de 
utroligste felter innen- og utenfor sitt fag, 111en alltid innenfor sin nesten 
grenseløse interessesfære. Kanskje kunne det falle en og annen inn at 
denne spennvidden kunne ron1n1e nesten uforenlige n1otsetninger - tan
ken har neppe noen gang vært et problen1 for han1 selv. Et typisk ut
slag av kon1binasjonen fabrikkeier og kunsthistoriker er bevegelsen 
Kunst på arbeidsplassen, son1 han satte i gang i sin egen bedrift 1-Iøien
hall Fabriker og sotn senere ved hans og 111edarbeideres virke er vokset 
fren1 ti] en otnfattende organisasjon. 

Han elsket bøker og hadde i sitt vakre og sterkt personlig pregede 
hjen1 Christinedal blant andre kunstskatter også en utsøkt boksamling, 
til dels n1eget sjeldne saker. Men han satnlet på bøker, ja i grunnen ikke 
så 111eget for å satnle, 111en for å lese den1. Og det var vel hele dette sjeldne 
konglomerat av bedriftsherre, en1bets1nann, vitenskapsn1ann og skribent 
son1 gjorde at han helst ville kalles og selv kalte seg dr. Fett uten andre 
titler. Han ville først og fren1st være akaden1iker, n1en en meget util
støvet akaden1iker. 

Det har vært sagt så ofte og 111ed rette at blant Harry Fetts Inange og 
store fortjenester er at han i utforskningen av vår n1iddelalder løftet 
billedkunsten opp fra et noe tørt antikvarisk til et levende kunsthistorisk 
plan. Men den situasjon han gjorde det i var nesten paradoksal, men 
typisk for Harry Fett. Son1 ung n1ann var han like etter århundreskiftet 
1ned på palassrevolusjonen i Foreningen til norske fortidsn1innesmerkers 
bevaring. Son1 en historisk nødvendighet ble den forhistoriske arkeo
logi skjaltet helt ut av foreningens virke, og også tniddelalderen kom for 
en tid nokså tneget i bakgrunnen, det var den etterrefonnatoriske tid 
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son1 nu kon1 fren1 i søkelyset. Harry Fett var sterkt n1ed i denne be

vegelsen og hans uvisnelige kjærlighet til norsk barokk skriver seg vel 
fra denne tiden. Men det var den sa111111e Harry Fett son1 få år senere 

(1908) tok doktorgraden på det skjelsettende arbeide Billedhugger
kunsten i Norge under Sverreætten. 

Betegnende for Harry Fett er at han aldri så arkeologi og kunsthistorie 

son1 noen 111otsetninger, n1en son1 skudd på san1111e tre. I vår tid er det 
- eller bør være - en selvfølge, i brytningsårene ble det av og til sett 

son1 n1otpoler. I vårt fag - både den forhistoriske og n1iddelalderskc 

arkeologi var han son1 så ofte et bindende ledd. 

I Knut Han1suns praktfulle dikt til Bjørnstjerne Bjørnsons 70 årsdag 

er det et vers, som nesten ord til annet kan brukes også 0111 Harry Fett: 

Alt saa du dig tid til: at rydde at hegne at nære 

alt tok du paa dig, din bredde var skapt til at bære. 

Nei sitte og gjøre dig sjælden og aagre en dag m_ed dit navn? 
Du gav det til pris for hver ravn. 

Du hadde slik ra ad til det 1nester, 

du hadde saa bredfuld en favn. 

Og ravner var det nok av også når det gjaldt Harry Fett, særlig i den 

skarpe strid før han ble riksantikvar. Men ellers også. Og det lar seg 
ikke nekte de har rett son1 hevder at det var 111ange villskudd i hans 

vitenskapelige og essayistiske hage. Men et stort 111enneskes ettern1æle 
skal først og fremst dømmes ut fra det positive og ikke det negative, 

hvis det negative ikke har hatt skadevirkninger - og det har vel ingen 

våget å si om Harry Fett. Lenge etter at villskuddene er visnet står de 
store veksterlige trær igjen. 
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H. P. L'Orange 

EN SENANTIKK KEISERINNESTATUE 
I DET NORSKE INSTITUTT I ROMA 

Tale ved Roma-Instituttets innvielse 15. 10. 1962. 
Oversatt fra italiensk. 

V ed innvielsen av vårt norske institutt i Ron1a burde de forskninger 
som drives ved Instituttet få komme til orde, og disse har sin tyngde i 
den senantikke og tidligmiddelalderske arkeologi og kunsthistorie. Det 
skulle være fristende å ta opp et stort tema fra dette studieon1råde her 
i aften, men tiden har fløyet ifra oss og bare noen minutter står oss 1~u 
igjen. Vi nøyer oss derfor tned en kort presentasjon av et enkelt senantikt 
monument. 

Mine ærede tilhørere har allerede da de vandret den ytre trapp opp til 
vårt hus gjort bekjentskap med det monument jeg vil presentere, og jeg 
tillater meg å anbefale at de fordyper bekjentskapet når de forlater vårt 
hus og atter befinner seg på den ytre trapp. Foran oss står på dette sted 
en kvinnelig statue (fig. 1-3), og denne statue er for oss som arbeider i 
Det norske institutt noe mer enn en dekorativ figur som fryder vårt 
øye hver gang vi vandrer opp Instituttets trapp. Statuen er samtidig en 
symbolsk figur ved selve inngangsporten til vårt studium. Det er nemlig, 
som vi nu skal vise, ingen ringere enn en senantikk keiserinne som trer 
frem for oss i denne statue. Det dreier seg om et unicum i det sen
antikke Romas statuariske kunst. 

Statuen stammer fra en gammel romersk privatsamling og er en gave 
fra en av Instituttets stiftere, godseier Treschow, som er til stede her 
idag og som jeg gjerne vil takke fra denne talerstol. Statue og plint er 
arbeidet av en eneste marmorblokk. Viktig er at hodet, som er gått tapt, 
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Fig. 1-3. Senantikk keiserinnestatuc i Det norske institutt Roma. 



Fig. 2. 



Fig. 3. 



har vært arbeidet i en blokk for seg og innsatt i statuen. Det er den tradi
sjonelle romerske fremgangsmåte i portrettstatuer, i motsetning til frem
gangsmåten i idealstatuer. Det individuelle portretthode ble nemlig 
arbeidet av en specialisert portrettkunstner og senere innføyet i statuen. 
Det er altså en portrettskulptur vi har for oss. Statuen er noe mindre 
enn legemsstor. 

Den fremstilte står i rolig, avspent holdning, høyre ben er standben, 
venstre ben er sterkt avlastet. Høyre arm som er gått tapt, var arbeidet 
i en blokk for seg og satt inn i og boltet til hovedblokken. Armens stilling 
kan rekonstrueres ut fra de omgivende deler: den var strakt ut til siden 
og oppad. Sannsynligvis hever hun hånden til en langt hen synlig hilsen, 
eller hun løfter den i talegestus, i antikkens typiske gestus oratorius. Venstre 
underarm er fremstrakt, antagelig har hånden holdt en bokrull. Der er 
en Schwung over hele statuens holdning, en grandezza i denne fremtreden 
med oppløftet høyre arm, som tydelig indiserer høye pretensjoner. 

At det i vår statue dreier seg om den a !ler høyeste, nemlig om keiser
innen, fremgår av drakten som i ett avgjørende trekk avviker fra den vanlige 
dødelige kvinnes drakt. La oss studere den typiske senantikke kvinnedrakt 
i et berømt diptykon som antagelig fremstiller Stilicho og hans gemalinne 
Serena fra slutten av det 4. årh. (fig. 4). Serena bærer en lang-ærmet under
tunica og over denne en kort-ærmet over-tw1ica, den såkalte dalmatica, og 
har slynget et palla, et slags sjal, omkring kroppen. Stilicho derimot har 
over den lang-ærmede tunica en nesten fotsid chlamys, dvs. en kappe som 
er festet over høyre skulder med en fibel og derfra faller ned over hele 
figurens ryggside og store deler av dens frontside, dekker hele venstre 
legemsside, men lar høyre legemsside være fri. Som alle kjem1ere av sen
antikken vet, er denne chlamys det karakteristiske, kjennetegnende 
klesplagg i den senantikke stats- eller etnbedsmannsdrakt og ble båret 
av statens tjenestemenn, fra de lavere grader og helt opp til keiseren. 
Grunnfonnen av chlamys er overalt den samme; det distingverende 
element var farven, således var keiserens chlamys purpurfarvet. Som 
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Fig. 4. Diptykon fra slutten av det 4. :\rh., antagelig fremstillende Stilicho 
og hans gemalinne Serena. 

(Efter R. DelbrUck, Die spatantiken Consulardiptycheu, Nr. 63). 

stats- o(~ e111bedsmannsdrakt l' ar chlamys' en strengt reservert for rnennenes 

IJerden. 

La oss nu vende tilbake til vår kvinne-statue på inngangstrappen til 
vårt institutt. Hun bærer sotn Serena den typiske senantikke underkled-
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Fig. 5. Roma og Constantinopolis, begge i chlamys, flankerer konsul Magnus. 
Efter R. Delbriick, l. c. Nr. 22). 

ning, nernlig lang-ænnet under-tunica og kort-ærmet dalmatica. Men 

denned hører likheten opp. Over daltnatica bærer hun ikke Serenas palla, 
sjalet, rnen en sid kappe son1 er festet over høyre skulder med en fibel 

og derfra faller ned over hele figurens ryggside og største delen av dens 
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Fig. 6. Keiserinne i chlamys på 
diptykon fra ca. 500 e. Kr. 

(Efter R. Delbriick, 1. c. Nr. 51). 

Fig. 7. Theodora-mosaikken i San Vitale i Roma. 



2 -Viking J 962. 



2 

3 4 

Fig. 8. Keiseri1mer i chlamys på 1nyntbilder fra det 4. og 5. årh. 
1, Fausta. 2, Licinia Eudoxia. 3. Verina. 4, Galla Placidia. 

(Efter R Delbrtick, Spatantike Kaiserportrats). 

frontside idet den dekker hele venstre legen1sside, n1en lar høyre legenls
side være fri. Det dreier seg, so1n vi alle ser, on1. en chlan1.ys. Og denne 
chlan1.ys er i vår statue enkel, uten juvelbesetning. Rikt juvelsn1.ykket er 
derin1.ot, so1n vi snart skal se, vår dames sko. 

Men chla1nys' en tilhørte son1. vi sa, stats- og en1.bedsn1.annsdrakten og 
var strengt reservert for me1u1enes verden. Fra denne regel er der dog 
to viktige unntagelser: chlan1.ys' en kan for det første bæres av kvinnelige 
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Fig. 9. Diptykon fra slutten av det 4. årh. 
(Efter R. Delbri.ick, Die spatantiken Consulardiptychen, Nr. 54). 



Fig. 10. Detalj av keiserinnestatuen i Det norske institutt i Roma: venstre fot. 

guddommer SOlli personifiserer statslige krefter og virkson1heter, så
ledes av bygudinner son1 Ron1a og Constantinopolis; og chlan1ys' en 
kan for det annet bæres av keiserinnen son1 fre1ntrer for sine undersåtter 
so1n en legen!liggjørelse av statslig 111akt og n1yndighet. 

Som eksen1pel på den første gruppe: by gudinnen 111ed chlan1ys, 
viser jeg et diptykon fra 518 e. Kr. der Roma og Constantinopolis 
flankerer den tronende konsul Magnus (fig. 5): gudinnen bærer over den 
senantikke kvinnedrakt 111ed lang-ærn1et under-tunica og kort-ænnet dal
matica den 111a111Uige chlan1ys SOlli er holdt san1men over høyre skulder 
n1ed en fibel. Dahnatica er, so1n Delbrii.ck riktig fren1hever, utforn1et 

20 



son1. en dorisk peplos, idet den danner et fra skuldrene nedfallende over
stykke n1.ed fri nedre rand. Legg n1.erke til at vår statue i Instituttet 
viser den san1.111.e utforn1.ing av daln1.atica so1n en dorisk peplos. Også 
derved skiller drakten seg ut fra den vanlige senantikke kvinnedrakt -
den dødeliges drakt. 

So1n eksen1.pel på den andre gruppe: keiserinnen 1ned chlan1.ys, viser jeg 
et diptykon fra ca. 500 e. Kr. 1ned fre1nstillingen av en keiserilme, antage
lig Ariadne (fig. 6). Over under-tunica og dalmatica bærer keiserinnen 
en prektig perle besatt chlan1.ys. Over chla1nys ligger en juvelkrave- atter 
san1.n1.e edelstensprakt so1n i chla1nys' en. Den berø1nte såkalte Theodora
nlosaikk i S. Vitale i Ravenna fra nlidten av det 6. årh. viser keiserinnen 
i den sa1nn1.e chlan1.ysdrakt (fig. 7). Hun adskiller seg ved denne drakt fra 
de ledsagende kvinner son1. alle bærer den typiske kvinnelige palla-drakt 
1ned sjalet. Over keiserilu1.ens chlan1.ys ligger atter den prektige juvel
krave. Chla1nys er purpurfarvet likeson1. keiser ]usti11.ians chla1nys i den 
n1.otstående 1nosaikk. 

Son1. det fren1.går av 1nyntbildene er det først under senantikken at 
keiserinnen fren1.trer i denne chlan1.ysdrakt. Det eldste eksempel er 
Fausta, Konstantin den Stores gen1.alinne, son1. avbildes i chlan1.ysbyste på 
en n1.ynt, antagelig fra år 325/26 (fig. 8, 1). Enn u danner in1.idlertid chlanlys
bysten unntagelsen, n1.ens palla-bysten, altså keiserilu1.en i den normale 
kvi1u1.elige palladrakt, danner regelen. I slutten av århundret er forholdet 
det on1.vendte: keiseri11.nen i chlan1.ysdrakt da1u1.er nu regelen. Theo
dosius' gen1.alinne Flaccilla (379-386) og Arcadius' gen1.alinne Eudoxia 
( 400-404) avbildes alnli1u1elig på n1.yntene i chlan1.ysbyste. Det samme 
gjelder keiseri11.nene videre fren1. gjeru1.on1. det 5. århundre, Pulcheria, 
Eudocia, Galla Placidia, Honoria, Eufen1.ia, Licinia Eudoxia (fig. 8, 2), 
Verina (fig. 8, 3), Zenonis, Ariadne. Viktig er at en juvelkrave nå ofte-
111.en ikke alltid - legger seg over chlan1.ys, slik vi så det i 111.osaikkbildet 
av Theodora og i diptykonbildet av en keiserinne fra ca. 500. Vi gir her 
4 eksen1.pler, dels i en face, dels i profil, av chbn1.ys-byster av keiserinner 

21 



fra det 5. århundre, 2 n1.ed og 2 uten juvelkrave. Et særlig godt eksen1.pel 
på chlat1.1.ys-byste uten juvelkrave gir Eufenua (467-472) n1.edkarakteristisk 
foldegivning i chlan1.ys. På en gulln1.edaljong ser vi Galla Placidia trone 
foran oss i fotsid chlan1.ys og 11.1.ed glorie 0111. hodet (fig. 8, 4). Chlan1.ys' en 

er enkel, uten juvelbesetning, og der ligger ingen juvelkrave over den. 
Keiserinnen holder en bokrull i høyre hånd: bokrullen betegner her det 
offentlige dokun1.ent, statsaffærer, og sier det san1.n1.e son1. en1.bedsdrakten. 

Og så dateringen! På grunn av Chlan1.ysdrakten er det utelukket at 
vår keiserinnestatue er eldre enn ca. 300 e. Kr. Og da efter n1.yntenes 
vidnesbyrd denne drakttype først henin1.ot slutten av det 4. århundre slår 
alminnelig igjenno11.1. son1. keiserinneornat, er det n1.est sannsynlig at 
statuen ikke er blitt til før på de1me tid. Hele stilbildet svarer til en slik 
datering. Vi står i den juliansk-teodosianske renaissance-bevegelse i annen 
halvdel av det 4. århundre eller i utløperne av de1u1.e bevegelse i det 
tidlige 5. århundre. Vi kan san1.menligne karakteristiske klassisistiske verk 
fra denne periode son1. det kjente Nicon1.achi-Syn1.n1.achi-diptykon (fig. 9). 
Der er slående likhetspunkter i gevantbehandlingen, en rekke identiske 
enkeltn1.otiv i foldegivningen. Og san1.tidig nøyaktig den san1.n1.e brist i 
den organiske proporsjonering av n1.e1meskelegen1.et - brist son1. selv den 
n1.est fullkon1.ne tradisjonelle gevantbehandling ikke kan skjule. Det er 
nok å peke på vår statues venstre kne son1. er falt alt for langt ned i for
hold til høyre, slik at venstre lår blir uforholdsn1.essig forlenget. Også et 
blikk på statuens bakside er lærerikt. Det var so11.1. bekjent alnlliu1.elig i 
den rotnerske kunst å forenkle og forflate de ikke synlige bakre deler 
av statuen. Men her er forenklingen og forflatningen i overenssten1.n1.else 
n1.ed hele den senantikke stilfølelse drevet så langt at skulpturen blir til 

en pillar, san1.tidig son1. legen1sforn1.en helt er deforn1.ert og rykket ut 
av sine riktige proporsjoner. 

Hodet på vår statue var, so11.1. vi så, i1u1.satt. Altså dreier det seg 0111. 
portrett. Fre11.1.stilt er altså il<.::ke en bypersonifil<.::asjon, n1.en en keiserinne. 
Til dette svarer de fine perlebesatte sko i ekte keiserstil. Fig. 10 gjengir 
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statuens venstre fot. Skoen har en enkel rad n1ed perler omkring den 
Inidtre snøring. Man kan san1n1enligne Theodoras sko i Ravenna
nlosaikken atter n1ed en enkel rad av perler omkring den n1idtre snøring. 
(Bare venstre fot er den oppriiu1elige; høyre fot er restaurert.) 

Det er altså en senantikk keiserinne, antagelig fra ca. 400 e. Kr., som 
står ved inngangen til vårt Institutt, og som n1ed løftet høyre hånd viser 
inn til vårt romerske hje1n og til vårt romerske studiun1. Vi håper at 
våre italienske ve1mer og kolleger- ja alle våre venner og kolleger- vil 
følge oppfordringen i denne gestus og ofte vandre trappen inn til 
Det norske institutt i Ron1a. V elkon1men skal de være! 





C h a rl o t te B l in d he i 111 

SMEDGRAVEN FRA BYGLAND 

I MORGEDAL 

ET UTSNITT AV ET STØRRE ARBEIDE 

Vikingetiden har skjenket en sen ettertid et enestående variert oldsaks
n1ateriale til forvaltning. En ødsel, til dels overdådig rik gravskikk har 
gitt oss et stoff i hendene fra denne perioden, son1 ikke noe annet land 
kan vise n1aken til. Gjennon1 skattefunn, gravfu1u1 og depotfunn kan vi 
danne oss et nyansert bilde av liv og virkson1het - ikke bare på høvdinge
seter som Oseberg og Gokstad, 111en også på de talløse bøer rundt 0111 i 
landet <<ifra grensen og ut til de drivende garn>>. Vi vil her ta for oss et 
enkelt, n1en til gjengjeld enestående fu1u1 og se hva det kan fortelle oss 
0111 forholdene i en liten norsk fjellbygd for ca. tusen år siden.1) 

Morgedal er et lite, 1nen karakteristisk Telemarksdalføre son1 skjærer 
seg nordover fra Brunkeberg i Kviteseid. Formasjonene er knudrete og 
uryddige - fulle av ustanselige skiftninger for en som er vant til Øst
landsdalenes rolige, oversiktlige linjer. (Fig. 1.) Sn1å grender er skilt ved 
fran"lspringende rygger og nes og gir et stadig vekselspill 1nellon1 steile, 
utilgjengelige dalsider og åpne, s1nilende partier 1ned blinkende sn1åtjern 
i dalbunnen. Nederst ved Brunkeberg er et trangt pass, og her går vegen 
høyt oppe i dalsiden. Straks lendet blir slakere, passerer vi to gårder -
An1land og An"ltveit. Fra den siste er det kjent vikingetidsfunn. Jo høyere 
opp vi komn"ler, jo 1nere oversiktlig blir forholdene, og øverst vider 
dalen seg ut til en virkelig bygd, nord 0111 Morgedalstjernet n"led 
Bjåland og Bergegårdene i sentrun"l og Håtveit, Haugan og Gjergjord 

25 



Fig. 1. Flyfoto over øvre del av Morgedal med Morgedalstjernet. 

Air view of 1\lfOJgedal. 



Fig. 2. Kartskisse over Morgedal. 

n1ere i utkanten. (Fig. 2.) Berge og Bjåland har begge gitt funn v1 
skal kon1n1e tilbake til senere. 

Sør on1 tjernet - der hvor nå Morgedal Turisthotell ligger - har vi på 
den ene siden Brekke og Bergland og tvers overfor disse, n1en litt opp i 
dalsiden, ligger Bygland. Derfra stan1n1er vårt funn, så hit skal vi opp. 
En 5 nlin. gange fra hovedvegen fører oss opp til gården, son1 ligger så 
karakteristisk til so111 vel n1ulig 111ed åpne, solvendte jorder foran og tett 
granskog strittende opp so111 stri lugg rett bak gården. (Fig. 3.) 
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Fig. 3. Flyfoto over Bygland. Funnet ble gjort i bakken nedenfor husene. 

Air tJieu; of the jam1 of Bygland. 

Melding on1 funnet kon1 til Oldsaksan1hngen høsten 1944. Det var 
gårdens eier, Eyvind Bygland, son1 ga varsel til n1useet straks han var 
støtt på de første sakene, son1 otngående ble sendt inn. Den første lad
ningen besto bl. a. av 4 sverd, 5 økser, 3 spydspisser og en rekke n1indre 
saker sorri 3 snu tenger, 2 slegger, 1 atnbolt, 1 fil og n1eget annet. Hele 
sendingen virket imidlertid noe tilfeldig i sarnn1ensetningen. Meget talte 
for at en etterundersøkelse kunne kon1plettere funnet. 

En av de første dager i oktober reiste derfor daværende n1useun1s
assistent Erik Hinsch og jeg oppover for å foreta en ettergravning. 

Det var ikke kjent funn fra Bygland tidligere. Høyden over havet er 
ca. 450 111, n1en i disse traktene som vi ellers kjenner så godt fra Henrik 
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Sørensens og Harald Kihles kunst, er vegen til fjellet ikke lang. Gårdens 
navn - Bygland - er avledet av korn-navnet bygg. 2

) 

Eieren sa selv at han hadde den beste åkerjorden i bygda. 
Det var i sørhellingen straks nedenfor husene på gården at funnet var 

gjort. Jorden var her n1.yrlendt. Under arbeidet n1.ed å rydde og drenere 
dette stykket var Bygland gått i gang 111.ed å fjerne en større samling 
stein son1 lå opp n1ot fast fjell. Straks han begynte å fjerne steinmassene, 
var de første sakene komn1.et for dagen. Det dreiet seg altså om et anlegg 
i en røys, lagt opp 1not en naturlig knaus. Det kunstige anleggets 
størrelse var det derfor vanskelig å få tak på. Plogen hadde også skåret seg 
inn i det fra tid til a1u1en. Målene ble anslagsvis satt til ca. 13 X ca. 16 111., 
111.ed største bredde i sørsiden. Her lå selve gravanlegget. Vi så i snittet et 
svart, fett brandlag, så det var fra første stund tydelig at det dreiet seg 
0111. et brent anlegg. 

Neste dag gikk vi så i gang 111.ed selve etterundersøkelsen, og det viste 
seg snart at vår nlistanke 0111. at det var 111er å finne holdt stikk. Vi hadde 
støtt på et, selv etter norske vikingetidsforhold, enestående rikt funn. 
Katalogen (se bilag 1) onuatter, S0111. 111.an vil se, i alt 120 funn-nunlmer, 
og n1ange av disse dekker 111.ere enn en gjenstand. Bevaringsgraden var 
jevnt over 111eget god. Planen, fig. 4, viser fordelingen av det veldige 
oldsaks1naterialet. Enkelte steder lå sakene så tett innfiltret i hverandre 
at det sin1.pelthen ikke var n1ulig å skjelne de enkelte stykker, enn si få 
den1. opp enkeltvis. Hist og her lå sakene i en viss san1.n1.enheng, n1.en 
o1n noe virkelig syste1n var det ikke tale. Hovedinntrykket var en nokså 
tilfeldig gruppevis fordeling av det veldige gravgodset. For at det dreiet 
seg 0111. en grav n1åtte vi bli stående ved, enda så sterkt det i san1.111en
setningen skiller seg fra de vanlige rikn1.a1u1sgraver fra vikingetid. Vi var 
en stund under utgravillngen inne på tanken om det skulle være en ned
brent sn1.ie vi sto overfor. Steinene dannet enkelte steder en slags n1.ur
flukt, og kullaget var utpreget konsentrert på ett parti. Hele anleggets 
karakter og funnfordelingen pekte in1idlertid avgjort i retning av en grav. 
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Fig. 5. - 6. Spydspissene /i) ogf). 

Tlie spfar-lieads /1) and j). 



Vi så ikke antydning til noen esse noe sted. Og et 
enkelt sted ble det funnet sn'lå beinrester. Heller ikke 
synes det rin'lelig at n'lan i en brannton'lt skulle la saker 
av den kvalitet og kvantitet son'l vi har for oss her, 
bli liggende slik uten videre. Vi n'lå derfor slå fast at 
det dreier seg on1. et gravanlegg fra vikingetiden av 
en høyst usedvanlig karakter. 

Skal vi nå forsøke å fi1me fran1. til en nærn1.ere 
tolkning av vårt funn og dets særegne karakter, er det 

først av viktighet å skille ut våpnene, fordi de gir Fig. 7. Det bevarte 

oss de beste n'luligheter for en nærn'lere tidfesting. parti av falen på 

Status for denne funngruppen ser slik ut: 4 sverd spydspissen g). 

(derav to defekte), 4 spydspisser, 7 økser (mere og 
mindre velbevarte), 2 skjoldbuler, 9 kniver (hvorav 
en 1neget stor og en foldekniv) sa1nt 13 111.ere og 

T/1e decoration on 
the spear-liead g). 

mindre velbevarte pilespisser. Såvidt det lar seg bedømn1.e har san'ltlige 
4 sverd tilhørt san11ne enkle type n1.ed svakt buete hjalter uten noen forn1. 
for dekor og klingen uten stempel eller da1nascering. Jan Petersen har 
kalt denne gruppen av sverd for Q-typen. Etter hans undersøkelser 
begynner typen allerede i 900-årenes første dece1mier, n1.en den tilhører 
fortrinsvis «yngre vikingetid>> og går ned i yngste vikingetid.3

) Q-typens 
sverd hører ellers til de hjeniligste av alle vikingetidens sverdtyper, er 
særlig vanlig på Østlandet, ikke n'linst i Telen1.ark. 4 ) 

Av de fire spydspissene tilhører de tre nærmest en type son1.]an Petersen 
kaller type K.5) (Fig. 5-7.) Han n1ener den hører hjen1.n1.e på 900-tallets 
nudte. Alle tre har hatt vakkert sølvinnlegg på falen. Vi skal ko1nn1.e 
nærn1.ere tilbake til den1 senere. - Den fjerde spydspissen er av en helt 
annen type og 1nå være vesentlig eldre enn de andre, kanskje alt fra tidlig 
vikingetid.6

) Det fins dog yngre varianter av typen, n1.en vår virker 
son1 den står den eldste variant nærn1.est, så det synes utvilson1.t at den er 
litt av en antikvitet i funnet. (Fig. 8.) 
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Også øksene viser en blanding av eldre og yngre forn1er. Bare 
tre lar seg n1ed absolutt sikkerhet typebesten1n1e. To tilhører etter 
Jan Petersens kronologi siste halvdel av 9de årh., en første halvdel av 
10de.7

) Det kan ellers her være verd å understreke det Jan Petersen selv 
fran1hever 0111 brukbarheten av økser son1 dateringsn1iddel: «- - de er jo 
ild<:e bare vaaben, men ogsaa redskap, og det kan ofte være vanskelig at 
avgjøre 0111 en øks har været vaabenøks eller redskapsøks; ofte kan de 
vel være brukt son1 begge deler. Og ved redskaper gjælder jo den regel, 
at disse ikke forandrer forn1 saa let son1 vaaben og s111ykker.»8 ) - To av 
Byglandsfunnets økser hører snarest til kategorien «redskap>>, 1nen det er 
ikke den1 vi har datert på. 

Da hverken skjoldbulene, knivene eller pilespissene har noe vesentlig 
å føye til dateringsmessig sett, kan det vanskelig være tvil on1 at funnet 
son1 helhet n1å plasseres i vikingetidens yngre del, kanskje snarest o1n
kring n1idten av 1 Ode årh., n1en det inneholder altså eldre elen1enter. 

Som neste gruppe kan vi skille ut i alt 54 fum1-nr., son1 i san1n1enset
ningen er n1eget uensartet. Den spenner over et vidt register fra rene 
sn1åsaker son1 spiker og beslagstykker over kistebeslag, nøkler og låser, 
en enkelt sigd og ljå, serier av bisler og rangler og fram til det eneste 
stykke i funnet som kan kalles n1ere personlig, nemlig en liten nål av 
bronse. Vi får ikke anledning til å gå nænnere inn på denne gruppen her. 
La oss bare konstatere at den kategori son1 er fyldigst representert er 
hesteutstyr. Vi har 4 (muligens 5) rangler og 8 (111uligens 9) bisler. -
Hertil kon1n1er hele 12 stk. gangjern. Dette virker n1er som fabrika
sjonsserier enn son1 en enkelt 111anns forråd. 

Vi ko1nmer så til den tredje og viktigste gruppen, redskapene. Her ser 
status slik ut: (Se plansjen, fig. 11) 2 tenger (1 større og 1 n1indre) 3 
slegger (av ulik størrelse) 2 ha1nre (1 vanlig liten og en eiendon11nelig 
dobbeltha1nn1er til n1ere spesielt bruk) 1 an1bolt, 4 n1eisler, 1 platesaks, 
1 saumlo (naglejern), 1 trådjern, 2 filer, 1 spinkel liten skje av jern, 
(forn1ontlig til sn1elting av voks el. likn.), 1 støpeforn1 til sølvbarrer, 
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Fig. 9. Dobbelthammer bb). 

Ha111mer. 

Fig. 8. Spydspissen ccc). Fig. 10. Lyseholder øøø). 

Spear-head. Candle-stick. 

3 - Viking 1962. 
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Fig. 11. Smedverktøyet fra graven. 

The s111ith's tools. 

1 eiendo1nmelig, tung barre - liknende gjenstand av jern, (Fig. 12) 2 

sylinder-formete gjenstander (hvorav den ene må oppfattes som t'uten 
for en blåsebelg). Endelig regner vi til denne gruppen en klump råjern 
og en slaggklump. 

De generelle forn1- og bruksproble1ner so1n de enkelte redskaper 
stiller, er grundig behandlet - først av Sigurd Grieg, i tilslutning til hatn 
av Jan Petersen, og sist, men ikke minst av en tysk forsker, Horst Ohlhaver, 
som satte hele rekken av norske stnedgraver inn i en europeisk satn
lnenheng. 9 ) 
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Det ville føre for langt her å diskutere de enkelte 
fonners opprinnelse og bruk. Vi får nøye oss med 
å understreke tre ting : A: Den vide fonnskala i 
redskapsinventaret som strekker seg fra selve rå
etnnet og slaggen over grove redskaper son1 den 
svære tangen og de kraftige sleggene til slikt verktøy 
som trådjern, fil og den lille støpeskjeen, som i 
utpreget grad må regnes som gullsmedverktøy og 
B : at funnet itmeholder rene unilea som den tunge 
barren, fig. 12, av Aslak Liestøl tolket som en så
kalt <<augnevol», som ble brukt ved utsmiingen av 
skafthullet på økser, og dobbelthammeren, fig. 9, 
hvis bruk er usikker. - Enestående er også en 
holder av jern for en tyrikjerte, fig. 10 og endelig 
C: Ensidigheten i verktøygruppens sammensetning. 
Så å si hele smias utstyr er komtnet 111ed, men 
så fins det heller ikke annet verktøy. Knivene, son1 
det jo er en hel serie av, n1å nok helst sees son1 
resultat av produksjonen i smia, jfr. serien på 12 
gangjern. En slående motsetning har vi i det 
merkelige depotfunnet fra Mastern1yr på Gotland 
- det eneste redskapsfunn fra Norden som i rikdon1 
kan jevnføres 1ned vårt. Mastennyrmannenhar etter 
redskapsformene å dø1nn1.e drevet med grovsmiing, 
finere smiarbeid, kobbersmiing, og dessuten har 
han åpenbart vært en dyktig tøtnmermann -
kanskje med båtbygging so1n spesialitet.10) Son1 
håndverkertype er han blitt karakterisert slik :11) 

Fig. 12. «Augnevol» qqq). 

Bar for the making of sl1ajt-holes 011 axes? 



"- - - it will strike us that its quondam owner cannot have been a 
smith in o ur sense of the word, i. e. an ironworker, but a craftsman, 
who was at the same time a gold and silver smith, a tinsmith, a w9od
worker, and perhaps a worker at other trades." --- Med hensyn til 
den form for omsetning av varene han representerer, sier san1me for
fatter: "- - - we must conclude that the Mas term yr smith was a crafts
man n1_oving from o ne farm to another, do ing the work they needed in 
their respective snuthies. That this was so is a priori probable, and has 
moreover in many places in Sweden been the comn1_oll practice even in 
recent times. Certain rules for this had gradually been adopted: the 
employer provided the charcoal, which he hin1_self had made in a charcoal 
pit, and also had to handle the sledge-han1_mer when this was required: 
he or o ne of his hands also operated the bellows." - I denne forbindelse 
er det verd å minne om at det gammelnorske srnidr betyr både smed 
og snekker. 

Selv om ingen av de norske redskapsfunnene har en så vid spennvidde 
som Mastermyrfunnet, er allikevel noe annet verktøy - snekkerverktøy 
eller jordbruksredskaper f. eks. - rett ofte funnet sammen med smed
verktøy. Jeg har ikke noen helt gjennomført statistikk å legge fra1n her, 
men så meget kan i all fall sies: En ensidighet som den vi ser i Morgedals
funnet er sjelden - ikke minst når vi tar funnets størrelse i betraktning. 
Det er innlysende at håndverkeren bak dette funnet må være av en helt 
annen type enn Mastermyrmannen f.eks. Hans virke ser ensidig ut til 
å være knyttet til arbeid i jern. 

Her får vi til gjengjeld inntrykk av et meget rikt operasjonsfelt fra 
framstilling av selve råstoffet (slaggen og det ene råetnnet) til de mest 
eksklusive arbeider, representert ved de tre spydspissene, som alle har 
hatt innlegninger i sølv og kobber på falen. Den ene er etter forholdene 
meget bra bevart. (Fig. 5.) På den andre er nederste del av falen av
brukket og mangler. Varmen fra likbålet har gått betydelig hardere ut 
over ornamentikken her. (Fig. 6.) Men stort sett lar dekoren seg rekon-
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struere i tegning. På den tredje spydspissen sitter bare det aller øverste 
av halsen på falen igjen. Her kan man se rester av en dekor, som vi 
må tro opprinnelig har dekket hele falen. (Fig. 7.) 

La oss se litt på de forskjellige dekorasjonsskjema. Den velbevarte 
spydspissen viser et meget enkelt mønster med striper i fiskebein i sølv 
og kobber som hovedmotiv. Nederst brytes dette meget virkningsfullt 
av et parti med motstilte trekanter vekselvis i kobber og sølv. På det 
slankere, fasetterte overgangspartiet mellom fal og blad veksler fiske
beinsmønstret med et zikk-zakk-mønster i sølv og kobber. På hver side 
av selve falen er det 6 huller for nagler, som nå er borte. - På den andre 
spydspissen mangler overgangspartiet mellon1 fal og blad. Selve fal
dekorasjonen er her fiskebeinsmønstring vekslende med båndfletninger i 
sølv og kobber. -Den tredje, defekte spydspissen har bare bevart litt av 
den fasetterte halsen. Her er rester av et orneringsskjema noenlunde til
svarende det på den velbevarte. Her fortsetter innlegningen også opp på 
sidene av selve bladet. Hvordan selve fal-dekorasjonen har vært, er selv
sagt ikke godt å si, men det er sannsynlig at det også her har vært geo
metriske mønstre. 

Våre tre sølvinnlagte spydspisser er dekorert i en teknikk son1 i fag
litteraturen enten kalles inkrustering eller tausjering. Den har i nord
europeisk kunsthåndverk røtter langt tilbake i eldre jernalder. Dr. Wil
helm Holmqvist har vist at nordiske kunsthåndverkere har kjent tek
nikken alt i romertid.12 ) Fra dem1e og den etterfølgende epoke, folke
vandringstiden, kjennes grupper av inkrusterte arbeider, som tnå være 
av hjemlig fabrikasjon. Det var særlig mindre gjenstander som sadel
beslag, bisler osv. som ble dekorert på denne tnåten i jernalderens eldre 
del. Vikings lesere stiftet således for noen år siden bekjentskap n1.ed et 
par sporer som på jernpiggen har innlagte sølvtråder i geometrisk møn
ster, futmet i en mannsgrav fra 2net årh. på Hunn i Borge, Østfold.13

) 

Her dreiet det seg dog rimeligvis on1 hjemførte stykker. Men at de 
n1estret teknikken her hjemme også, synes sikkert nok. 
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Holmqvists undersøkelse omfattet bare de inkrusterte arbeider fra 
eldre jernalder. Teknikken synes å ha vært lite brukt i tnerovingertid.14) 

I vikingetiden får den her i Norden en ny blotnstring, og nå er det særlig 
på spydfaler og sverdhjalter den utfolder seg - snart i stratntne geon1et
riske n1ønstre, slik som på våre spydspisser, snart i frodig dyre- og 
planteornamentikk. 

I forbindelse med sakene fra Hunn ble det foretatt en gullsmedteknisk 
vurdering av overlærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustri-skole, 
Oskar Sørensen, son1 også foretok en rekke praktisk-tekniske prøver for 
å få klarlagt fran1stillingsprosessen. På grunnlag av disse prøvene har 
overlærer Sørensen i Viking 1951, s. 206 f. gitt en kortfattet og instruktiv 
beskrivelse av framstillingsprosessen, som vi for sammenhengens skyld 
vil gjengi her i sin helhet: 

«lnkrustasjoner av sølv- og gulltråd i jern og bronse er en teknikk son1 
i dag er lite påaktet. Teknikken varierer meget og man skiller også mellom 
ekte og falsk innlegning. 

Falsk im1legning består i at tynt sølv- eller gullblikk presses fast til et 
underlag som på forhånd er skravert på kryss og tvers n1ed en skarp kniv. 

Med ekte innlegning, som i dette funn, tnenes at metalltråder blir 
slått ned i en siselert fure. 

Verktøyet son1 brukes er punsler og hammer, og furene som slåes i 
underlaget må være tilstrekkelig dype og dertil underarbeidet så pass at 
fureåpningen er smalere enn linjen. Tråden son1 slåes i furen tnå nøye av
passes etter den virken1åte den skal ha. En tynn tråd fyller hele sporet, en 
tykkere tråd vil gi en plastisk virkning som vi ser det på sporen fra Hunn. 

Jeg har i våre museer gått gjem1om en del sverdskaft og spydspisser 
med tnessing-, kobber- og sølvbeslag og har på grutmlag av noen 
arbeidsprøver med de san1me 111aterialer klargjort hvordan disse belegg 
er festet til jernunderlaget. Her må innskytes at lodding forekommer ikke. 

Arbeidsforløpet er i korthet følgende: Våpnet som er forarbeidet av 
smeden blir festet til et arbeidsunderlag (i dag ville vi bruke bekk), og nå 
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slår siseløren fure ved siden av fure i 0,6 mn1. avstand fra hverandre. 
Dybden av linjene er ca. 0,6 mn1.. Etter at alle furer er slått, fig. 40 a, må 
furetoppene stukes sammen og fureåpningene forsnevres, fig. 40 b. 
Dette gjøres 1ned hammer eller en flat pensel. Nå kan tråden slåes ned i 
furene, og med avpasset trådtykkelse dekkes hele arbeidsstykket som 
figuren viser, fig. 40 c. 

Har gullsmeden brukt sølvtråder til arbeidet, kan nå eventuelle n1øn
ster graveres og fylles n1ed niellomasse, som smeltes fast til underlaget.>> 

Senere har Wilhelm Holmqvist behandlet teknikken i en artikkel i 
Kulturhistorisk Leksikon.14

) Også han skjelner mellom to varianter, 
nemlig a) - en hvor «den underliggande metallytan uppruggad kors och 
tvars med en gravstickel, varefter man hamrat på trådar av den dekor
erande metallen och uthamrat dessa tills de bildat ett hela ytan tackande 
metallfolium. I detta har man sedan skurit ut de dekorativa detaljerna. 
På finare arbeten har man uppenbarligen påhanuat redan formgivna 
n1etallfolier el. anvant formstampel och bevarat den otngivande ytan 
intakt.>> - Den andre varianten beskrives slik: «lnkrustering kunde aven 
utforas så att man hamrade in den dekorerande metallen i från borjan 
Lljupt ingraverade linjen, vilka sålunda bildade det slutgiltiga monstret.» 

Disse to varianter svarer da, så vidt jeg kan se det, til det Sørensen 
kaller falsk og ekte innlegning. Den første svarer til den teknikk som 
anvendes ved Toledo-arbeider i dag. 

, Herr Sør ens en har også undersøkt en del av våre inkrusterte vikinge
tidsvåpen og har bare fu1met ekte innlegning (innlegning slått ned i spor). 

Han har også vært så elskverdig å se nærn1ere på spydspissene i vårt 
fum1 og har i den forbindelse komn1.et 1ned en del detaljopplysninger 
son1. jeg anfører her: 

I: Furene, hvori tråden ble slått ned, er så presise i avstand at man må 
tro de er gjort n1ed en do b beltegget punsel; avstanden mellom furene 
bestenunes da av dennes finhet. Dybden av furene bør minst være lik 
avstanden mellom dem. 
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Il: Da overflaten skal planeres etter at tråden er slått ned i hver fure, 
må metalltrådens tykkelse nøye beregnes. For tykk tråd løsner fra furen 
ved overstrekk, for tynn tråd dekker ikke overflaten. 

Ill: Det verktøy som ble brukt ved forsøkene var: Do b beltegget 
punsel, enkel punsel, flatpunsel, poler hammer (eventuelt polerstål). Med 
en punsel menes i dag et stål utsmidd til meiselform, ca. 12 cm lang og 
ca. 6 mm tykk på leggen. Preget varierer fra skarp egg til flat bane. En 
siselør i dag har minst 300 stykker. 

Til framstillin.g av metalltråd: Trekk jern, trekktang for tynn tråd og 
trekk benk (?) til grove dimensjoner. 

Fiskebeinsmønsteret på våre spydspisser er dannet av høyre- og 
venstrevriden sølv- og kobbertråd. -Enkle oppklippete tråder danner de 
øvrige mønstre (trekantene nederst på fig. 5 og de L-formete figurene på 
båndfletningene på fig. 6). Det siste er verd å legge merke til, idet det 
ellers later til å være en vanlig oppfatning at disse små figurene har vært 
hamret ut av en metallfolie og festet på for seg.15) 

Graden av finhet i trådtykkelsen kan variere ganske sterkt. Jo finere 
tråden er, desto større presisjon krever arbeidet. Furene bør være litt 
og trangere enn tråden. Sørensen har foretatt en del målinger på spydfaler 
sverdknapper i Bergens Historiske Museums vikingetidsavdeling og funnet 
en variasjon i furenes bredde (med derav følgende variasjon i trådens 
tykkelse) på fra 0,41 til 0,87n1.m. Våre to spydspisser (fig. 5 og 6) er også 
blitt undersøkt. På den vel bevarte hadde falen i alt 130 spor. Det ble fore
tatt tellinger to steder. Det ene sted var resultatet 12 spor på 5 m1n, det andre 
56 spor på 24 mm. Dette skulle gi en trådtykkelse på litt under 0,5 n1.m og 
et litt smalere spor. San1.me tall ble funnet på våre andre, defekte spyd
spiss, samt på en meget nær beslektet, velbevart spydspiss fra Marum, 
Attrå, Tinn - også Telemark.16 ) (Fig. 15.) En enkelt av spydspissene fra 
Bergen, tilhørende samn1.e type, har vist san1.me trådtal1.1 7) 
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Fig. 13. Utvalg av inkrusterte spydspisser i Universitetets Oldsaksamling 
med prøver på de ulike typer dekor. 

Spcar-heads 1/Jith incrustation 011 the sockets. 



De dekorerte spydspissene skiller seg både i det norske og i det rike 
svenske materialet i to hovedgrupper son1 jeg har kalt for A. og B. (Fig.13.) 
A-gruppen har dekor i forskjellige geon1etriske variasjoner. - B-gruppen 
er vesentlig mindre, og her er dekorasjonsskjemaet en kotnbinasjon av 
planten1ønstre og kunstferdige sløyfe-, bånd- og forkrøblete dyren1o
tiver. Holger Arbn1an har klart vist at denne siste gruppen tnå være 
yngre enn den 111ed geon1.etriske ornan1enter, og ritneligvis først er 
kon1n1et i bruk i slutten av 900-tallet.18

) 

Da alle våre tre spydspisser tilhører gruppe A. - de geotnetrisk ornerte 
- kan vi her konsentrere oss otn den. Den faller naturlig i to underavdel
inger, son1. jeg har kalt a) og b). Aa-gruppen har et dekorasjonsskjetna 
son1 i større eller mindre grad er karakterisert av fiskebeinsmønstre, 
kon1binert 1ned båndfletninger eller trekantmønstre. På AJJ-gruppen 
spiller fiskebeinsn1ønstret en underordnet eller ingen rolle i dekora
sjonsskjen1aet, som her har et n1ere individuelt utformet preg. 

De to av våre tre spydspisser, hvis dekor har latt seg rekonstruere, til
hører begge gruppe Aa, sotn også tallmessig er langt den største her i 
landet, hvilket vil gå fram av følgende oppstilling: 

Fylke Geometrisk ornering A a Geometrisk ornering A b Planteornering 

Akershus 1 
Hedmark 1 1 3 
Oppland 1 
Buskerud 1 
Vestfold 2 
Telem.ark 9 1 1 
Aust-Agder 3 
Rogaland 
Hordaland 2 
Sogn og Fjordane 2 
Sør-Trøndelag 1 
Nord-Trøndelag 3 
Nordland 1 1 

Tilsammen 22 7 7 
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Fig. 14. C. 7731. Brunkeberg, Kviteseid, Telemark. Fig. 15. 29700ct. Marmn, Attrå, Tinn, Telemark. 



Denne tabell må tas med visse forbehold. Den kan selvsagt ikke antas 
å gi noe helt korrekt billede hverken tallmessig eller utbredelsesn1essig -
dertil er feilkildene for mange. Vi har på Universitetets Oldsaksamling 
gått systematisk gjennom det materialet som foreligger av spydspisser 
fra vikingetiden, og har ved rensning knepet en del eksemplarer som ikke 
tidligere var registrert son1 inkrusterte. -Jeg har dessuten hatt anledning 
til å gå gjennom materialet i Stavanger, Bergen og Trondheim, og også 
her kommet over enkelte nye nr. Vi må imidlertid være klar over at på 
n1ange kan ethvert spor av innlegg nå være borte. Jeg gjør også opp
merksom på at en del av de spydspissene jeg har tatt n1ed i gruppe Aa -
altså den gruppen vi her behandler - nå bare har orneringen bevart som 
striper, hvor det opprinnelig 1nå antas å ha vært fiskebeinsinnlegg. Dette 
gjelder således samtlige tre stykker fra Nord-Trøndelag. Også innenfor 
det n1aterialet hvor vi har våget å rekonstruere dekorasjonsskjemaet, er 
bevaringsgraden varierende, og gjengis med en viss reservasjon. 

Som man ser, topper Telemark statistikken med hele ni spydspisser av 
denne typen. Selv on1 dette tallet dels skyldes vårt ene funn med hele tre 
stykker, er overvekten likevel markert. Stykkene fordeler seg slik på 
fylkets ulike herreder: Kviteseid: (utenom Bygland) C. 7731. Brunke
berg sogn. Uten nærmere funnopplysninger. Fig. 14. - C. 24894. Øvre 
Hen1mestveit, Brunkeberg s. Fig. 16. - Tim1: C. 10899. Bøen, Dal s. 
Fig. 17. -C. 29700 d. Marum, Attrå s. Fig. 15. -Lårdal: 23018 b. Åkeren. 
Fig. 18. - Vinje: C. 28778. Midtbø. Meget dårlig bevart og har ikke latt 
seg tegne, men ser snarest ut til å ha hatt dekor som den fra Hemmestveit. 

Går vi nøyere gjennom de enkelte stykker, ser vi at stort sett dreier 
det seg om paralleller til eller nære frender av de to vi har i Byglands
funnet (h. h. v. fig. 6 og fig. 5), nemlig fiskebeinsmønster - kombinert 
1ned båndfletning- eller trekantdekor. Spydspissen fra Bøen faller uten
for slik den nå er, men her er alle dekor-spor borte på hele n1idtpartiet. 
(Fig. 18.) Også materialet fra landet forøvrig viser stort sett det samme 
- der dekoren har latt seg rekonstruere. På disse ser status slik ut: Den 
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ene fra Hedmark har båndfletning i tre soner (C. 3690). Det samme 
gjelder den fra O p land (B 2943), den ene av de to fra Vestfold (Fig. 20), 
den fra Rogaland (Fig. 19) og ett av Sogneeksen1plarene (Fig. 21) samt 
den fra Nordland.19) Det andre stykket fra Sogn, B. 6270 fra Nygård i 
Hafslo, har som den ene av Byglands-spydene fiskebeinsmønster over 
hele falen og rnotstilte trekantfelter i sølv og kobber som en avsluttende 
bord nederst. (Fig. 22.) 

Den eneste som faller utenfor, er en spydspiss fra et stort n1annsgravfunn 
fra Røkeberg, Haug, Ø. Eiker, Buskerud, (C. 28583b). Her synes det helt 
klart at de åpne partier mellom fiskebeinsstripene aldri kan ha hatt noen 
dekor. Dette stykket har meget nærstående paralleller blant de inkrusterte 
spydspissene fra Birk a. 20

) Samme materiale inneholder også et eksen1plar 
som vår fig. 16 og 17 (Hemmestveit og Bøen), men visstnok ingen 
med båndfletning. Det ville i denne samn1enheng vært av betydning om 
vi hadde kunnet trekke inn hele det svenske materiale av inkrusterte 
spydspisser til sammenligning, men det har dessverre ikke latt seg gjøre. 

Det spørsmål vi nå må ta standpunkt til er dette: Skal vi se våre spyd
spisser som rester av en hjemlig produksjon, eller dreier det seg on1 
import? Vi vil her se bort fra gruppe Ab og B. og konsentrere oss on1 
gruppe A a, som forsåvidt også er den enkleste dekorasjonsn1.essig sett. 

Prinsipielt skulle det ikke være noe til hinder for å anta at nordiske 
vikingetidsrneder kunne mestre teknikken. Holmqvist har, som alt nevnt, 
vist at den har meget gan1mel tradisjon her i Norden; nordiske verk
steder må således ha arbeidet parallelt med kontinentale og angelsaksiske 
alt i 6te årh., og da byggende på eldre tradisjon. Det kan innvendes at 
det er vanskelig å bygge en bærekraftig bro mellon1. deruie tidlige gruppen 
av innlegninger og vikingetidens inkrusterte praktvåpen, der dekora
sjonsskjemaet er et annet og repertoaret fremfor alt .er meget videre. 
Men i prinsippet dreier det seg dog om samme teknikk, og det kan være 
verd å påpeke at de tidligste prøver på inkrusteririg innenfor vikinge
tidens kunsthåndverk er en enkel dekor av tettstilte metalltråder på de 
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Rogaland. 

Fig. 20. C. 20955q. Grevet, Hedrum, 
Vestfold. 



såkalte H-sverd, som etter Petersens undersøkelser må regnes for en ut
preget hjemlig type og fortrinnsvis tilhører vikingetidens eldre del. 22

) 

Denne inkrustering står den eldre gruppe nær. Det er i det hele klart at 
de inkrusterte spydene må sees i nøye san1.menheng med sverdgruppene 
med samme art dekor. Det ville føre alt for langt å ta opp dette her, la 
det bare være understreket at også innenfor sverdene grupperer nlateri
alet seg omkring faste dekorasjonsskjema. Iallfall visse grupper synes å 
ha en direkte tilknytning til smedverktøyfunnene. - Viktig er også 
Aslak Liestøls klare påpeking av at våre hjemlige smeder godt kan ha 
tnestret damasceringsteknikken i artikkelen Blodrefil og mal i Viking 
1951. Dern1.ed skulle et rent prinsipielt argutnent mot smedhåndverkets 
hele standard her hjemn1.e i vikingetiden falle bort. 

På spydspissene opptrer først innlegninger på de yngre typer fra 900-
og 1 000-årene. Vår gruppe synes her å være den eldste, den onuatter 
utelukkende spydspisser av typene I og K i Jan Petersens system.23

) 

Jeg minner her om Arbtnans ovenfor siterte iakttagelser fra Birka. 
(S. 42) Arbtnan stiller i samme forbindelse spørsn1.ålet om de inkru
sterte spydspissene i Sverige må ansees for hjemlige eller import. Mens 
han antar de yngre, dyre- og planteornerte for å være en «in grossen 
Umfang in Schweden fi:ir den Export hergestellt>>-produksjon, stiller 
han seg åpenbart n1.ere tvilende overfor de geotnetrisk ornerte: «Ob die 
fri:iheren Typen 1nit ausschliesslich geometrischer V erzierung schwed
ischer oder frankischer Herstellung sind, bleibt noch sehr unsicher.>>24

) 

Jeg synes meget taler for at vi her har med en hjemlig verksted
produksjon å gjøre. Jeg mener vi må ha lov å legge stor vekt på 
ensidigheten i dekorasjonsskjemaet (det var faktisk bare to variasjoner 
som gikk igjen), tilknytningen til helt bestemte spydspisstyper, som 
det er liten grunn til å tro ikke skulle være rent nordiske. Helt avgjør
ende vekt mener jeg vi må tillegge vårt funn med hele tre spydspisser 
av meget nærstående typer i ett funn. Jeg kjenner i hele vårt norske 
vikingetidsmateriale bare to tilfelle med mere enn en ornert spydspiss i 
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ett funn. Begge steder er funnopplysningene så uklare at det meget vel 
kan dreie seg om sammenblandete graver. Det gjelder to planteornerte 
spydspisser fra Aust-Agder og to liknende fra Hedmark.25 ) 

I vår grav ligger altså hele tre ornerte spydspisser, av nærstående type, 
altså formelig en serie. Som vi husker, inneholdt graven også andre 
serier av en bestemt sort saker, således 12 gangjern, 9 kniver, 8 (muligens 
9) bisler og en liten serie rangler. Også dette er høyst usedvanlig og 
trenger en begrunnelse - hva skulle den døde med slike serier av saker ? 

. Personlig kan jeg ikke finne noen rimeligere forklaring enn den at 
her har utvalg av håndverksproduktene kommet med i graven sammen med selve 
verktøyet. Jeg ser da spydspiss-serien i samme sammenheng, og likeså de 
fire sverdene, alle av samme type. Dette svarer godt til den rike variasjon 
i redskapsformene, som vi framhevet foran, med den vide formskala fra 
grovt til det helt fine verktøy. Her er det vel forøvrig riktig å skyte inn 
at helt fine redskaper som inkrusteringen krever (punsel og poler
h~nlmer) mangler. Jeg har gått gjennom redskapsinventaret, også de 
mere <<ubestemmelige» småsaker, med overlærer Sørensen, og det synes 
helt på det rene at vi ikke har noe slikt fint verktøy. Hammeren, fig. 9 
synes for grov, og trådjernet, fig.11 e, har ikke huller av den finhetsgrad vi 
ovenfor kom fram til. Imidlertid kan det vel her tenkes at konserverings
forholdene får ta sin del av skylden. Gjenstander som med sikkerhet kan 
betegnes som punsler eller siselør-verktøy er meg bekjent aldri påvist 
i norske gravfunn. Jeg tror vi må legge større vekt på at funnet inne
holder både støpeform til sølvbarrer og den lille smelteskjeen. Begge 
hører til de sjeldne redskapsformer i smedgravene, forekommer så å si 
bare i de rike funnene av denne kategori, helst i det vi ville kalle spesialist
funn. I to tilfelle forekommer slike støpefonner i graver, der verktøyet 
forøvrig tyder på at eieren har ernært seg som ren støpsmed. Det gjelder 
en merkelig grav fra Kursmose på Mysen, undersøkt og publisert av 
Arne Skjølsvold. Her hadde den døde foruten støpeformen fått med seg 
en liten fingerbøllformet smeltedigel av hardbrent leire, tre dreieslipe-
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steiner av sandstein, et lite stykke vokse, et bolleformet kleberkar og en 
del ubestemn1elige jernsaker. Til gravgodset har også n1_uligens hørt en 
sølvbarre, so1n gikk tapt. Dette fmu1et itmeholder altså utelukkende 
støperedskaper, og maru1en 1nå so1n Skjølsvold franiliever det, ha vært 
en utpreget spesialist innenfor smedfaget.26

) Det andre er fra Rjoa, Sola, 
Håland, Rogaland og er omtalt av Jan Petersen l. c. s. 105 og 108. Langt 
rikere er et meget kjent funn fra Smiss i Eke på Gotland, der alt navnet 
vitner om smedvirksomhet. De ca. 30 fu1u1-nr. o1nfatter både redskap, 
ferdige saker og halvfabrikata. Det dreier seg her ikke om et gravfunn, 
men 0111 et verksteds utrustning og produkter fra en håndverker, som 
foruten å ha drevet 111ed bronsestøpning <<tydligen också beharskat 
konsten att arbeta n1ed guld, silver och jarn>>.27

) Vi n1erker oss at i dette 
furu1et er også et utvalg av de ferdige produkter kon1_n1et med ved ned
legningen. 

Det kan i detme forbindelse være av interesse å spørre o1n vi har andre 
norske smedfmm, hvor vi kan peke på rester av en serieproduksjon? 
Det ville føre for langt å ta opp dette spørsn1ålet i hele sin bredde her. 
Jeg vil bare trekke fran1 en enkelt ting: Jan Petersen har i forbindelse 
med sin gjennon1_gåelse av smedverktøyet i Vikingetidens Redskaper 
pekt på at det i en rekke av våre større smedfmu1 ligger n1ere enn en 
skjoldbule, likeledes større eller mindre serier av bisler. Jan Petersen 
tolker dette derhen at det er tegn på stor anseelse, 1nen det spørs vel om 
det ikke er riktigere å tenke seg at vi her har et utvalg av den egne 
s1nias produkter ? 

Men la oss igjen understreke at ikke noe annet av de norske furu1 1ned 
smedverktøy i den grad son1 vårt vitner om en profesjonell virkson1het, 
drevet 111ed et større marked for øye. Bak Byglandsfunnet anervi kon
turene av en produksjon som må ha spent fra selve blestervirkso1nheten 
(råjernet blant gravgodset) over kniv og låsframstilling o.s.v. fran1 til 
våpens1niing - kanskje n1ed kunstferdig iru1lagte spydspisser son1 spesi
alitet. Det er fristende å se iallfall en del av våre spydspisser av san1me 
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type som de fra Bygland son1 utgått fra sam1ne verksted - eller iallfall 
skapt i samme verksted-onuåde. Tabellen side 18 viser typens konsen
trasjon til Telemark. - Sikre kan vi aldri bli n1.ed produkter so1n ikke 
bærer annet verkstedstempel enn sitt eget preg av soignert håndverk. 
I en produksjon som den det her dreier seg on1., vil hvert stykke nødven
digvis få sitt individuelle preg, det vil vel aldri bli tale om identitet. Men 
det kan være verd å huske at de to stykker, fig. 6 og fig. 15, viste nøyaktig 
samme trådtall, og at ett av de vestnorske stykkene gjorde det sam1ne. 
En viss vekt må man også ku1me legge på utbredelsen: Her sør ligger 
samtlige stykker fordelt slik at en spredning n1.ed øvre Telemark so1n 
sentrum ikke synes urimelig. 

Hvordan skal vi tenke oss en slik virkso1nhet organisert ~ Det er et 
vanskelig spørsmål å svare på, -en kom1ner lett ut i gjetningens villn1ss, 
fordi vi mangler alt som heter san1.tidige kilder. Vi vil vel f. eks. aldri få 
klarhet over om produksjonen, som må ha krevet mange folk, har vært 
organisert i n1.ønsteret svenner /mester eller mere på lags basis, slik Arne 
Skjølsvold antyder det for klebersteinsindustrien i den grunnleggende 
studie over denne håndverksgrenen.28

) Dette at så n1.ange av produktene 
var samlet i en enkelt grav tyder snarest i retning av en organisasjon på 
en hånd. Eller kan hende snarere på en enkelt ætts eller slekts hånd. 
San1.menblandingen av eldre og yngre former i øksene og den ene, 
desidert eldre spydspissen, skal kanskje helst tolkes slik at virksomheten 
har vart i noen generasjoner. At den har vært stasjonær synes rin1.eligst. 
Distribueringen av varene var vel enten ren åpen handel, basert på 
<<handelsreisende», eller også kan on1.setningen ha skjedd på bestillings
basis. Under alle on1.stendigheter bør vi her ha å gjøre n1ed en annen 
håndverkertype enn Mastern1.yrn1.annen, som antas å ha gått rundt i 
bygdene 1ned sin «verklåda>>, altså en on1.vandrende håndverker. 29

) 

Funnet må 1ned sin jernmengde representere et betydelig økonon1.isk 
overskudd, og det kan da være grunn til å ta et kort streiftog i det bygde
miljø der det hører hjemme, i det vi holder oss til selve hoveddalføret. 
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Gårdene nedover langs dalsiden ble 
nevnt alt innledningsvis. - Funnet fra 
Åtntveit Sudigard består av en pile
spiss og en øks som daterer det til 
yngste vikingtid. 30

) Funnstedet ligger 
like ved den gamle ridevegen fra 
Brunkeberg kirke til Morgedal. -
Spydspissen fra Hen'ltnestveit er alle
rede nevnt. Litt høyere oppe ligger 
Kallåk, herfra har vi et økseblad av en 
type som Jan Petersen daterer til yngre 
vikingtid. 31

) Fra Brekke kon'lnler det 
eneste tnerovingertidsfunn vi har fra 
Morgedal -en spydspiss.32 ) Fra Don
stad har vi et ikke nærmere daterbart 
knivblad,33

) men navnet skulle tyde 
på at gårddannelsen skriver seg fra 
vikingtiden. Fra Bygland har vi for
uten det store funnet vi behandler her, 
også en skjoldbule av vikingtidsform, 
funnet i en gravhaug ikke langt fra vår 
haug.34

) -Endelig harvifraRommun
dalen et mannsgravfunn, åpenbart fra 
vikingtiden, men så dårlig bevart at 
noen nærmere datering ikke kan gis.35

) 

Til disse stedfestede funn fra Morge
dal 'slutter seg den inkrusterte spyd
spissen, fig. 14, samt et tveegget sverd 
av yngre vikingtids-type og en pile-

Fig. 21. B. Berdal, Leikanger, Sogn og Fjordane. 



spiss, snarest fra eldre jernalder, 
begge fra ukjent sted i dalen. 36) 
Summa summarum er inn
trykket et godt konsolidert gård
samfunn i vikingtid, men heller 
ikke·mere. Her er intet som gir 
en rimelig bakgrunn for et 
funn av de dimensjoner som 
Byglandsfu1u1et har. 

Men vender vi oss til hoved
grenden nord for Morgedals
tjernet, endrer bildet karakter. 
Her er funnene samlet on1 de to 
gårdene Bjåland og Berge, begge 
sentralt beliggende (fig. 1 og 2). 
Bjåland, som ligger høyest oppe 
i dalsiden, har en klar ledelse med 
en serie gravfunn både fra eldre 
jernalder og vikingtid, delvis fag
messig utgravet. Det ene av de 
to eldre jernalderfunnene lime
holder så: vidt store kostbarheter 
sorp_ en spiralring av gull og en 
liten sølvkriapp til en hekte
spep_ne. Leirkarstykker av n1eget 
fin kvalitet daterer det til folke
vandringstid.37) Det andre38) ble 
gravet ut av 1nuseumspreparant 

Fig. 22. B. 6270. Nygård, Hafslo, 
Sogn og Fjordane. 



Mørch i 1906. Det inneholdt en kniv av jern, noen jernstykker, en 
beinkan1_, et lite dyrehode av bein, et skiferbryne og stykker av et 
leirkar av Ste årh.s type. 39

) Av de tre andre hauger son1_ ble gravet 
ut san1_tidig, gav de to n1_eget gode vikingtidsfunn. 40

) Den ene 
inneholdt således en 1na1msgrav med sverd, øks, 4 pilespisser, en jern
krok, munnbitt, rester av en sigd, jernfragn1_enter og et skiferbryne. 
Sverdet er av en type som fortrinsvis tilhører 800-årene. 41 ) Ennå rikere 
utstyrt var nabograven, en dobbeltgrav for n1_ann og kvinne, der n1a1men 
foruten sverd, (for dårlig bevart til å kunne gi noen pålitelig datering) 
også hadde fått n1ed seg øks, celt, hamn1_er, 7 pilespisser, en kniv, 2 
n1unnbitt og 2 rangler san1_t en renlSpeime av jern. Kvinn en - vel helst 
den dødes ektefelle - hadde foruten et smykkesett på 2 ovale bronse
spenner og hele 14 glassperler fått 1ned stekepanne, saks, nøkkel, 2 
spinnehjul og rester av et redskap for lintilberedning son1_ gravgods. 
De ovale spennene er av 10de årh.s type. 42

) Den fjerde graven inneholdt 
bare noen jernbeslag og to klinknagler. - I Skiens Museun1_ fins dessuten 
et vikingetidsfunn fra san1_n1_e gård. 43

) Det stammer fra en liten, lav grav
haug og består av sverd av san1_me type son1_ det sotn vi nevnte ovenfor, 
en ljå, en celt, 2 våpenøkser av eldre vikingetidsform, en tverrøks, en 
ha1nn1_er (?) og et bryne - altså en riktig velutstyrt manns grav. Endelig· 
er det fu1u1_et en del av en hengelås fra vikingetiden på dem1e gården. 44

) 

Fmu1ene fra Berge stan1_n1_er alle fra bruksnr. 2 - Øvre Berge. Det 
dreier seg utelukkende o1n vikingtidsfu1u1_, alle meget rike, men dess
verre tilfeldig utgravet og n1ed dårlige fmu1opplysninger. Fra en 111_eget 
stor haug 350-400 n1_ NØ for husene på gården stamn1er en hel serie 
oldsaker - i alt 32 funn-nr. - som snarest representerer 3 forskjellige 
funn. 45

) - Iallfall antyder tre forskjellige sverd dette. Og tre 111_unnbitt 
og tre celter passer også bra inn her. Av sverdene er det ene av san1_me 
type son1_ de fra Bjåland. -Det andre er også av vanlig vikingetidstype, 
tnuligens noe yngre. 46

) Det tredje er for dårlig bevart til å la seg type
besten1n1_e. -Påfallende er serien på 8 økser, som etter gjengs vikingtids-
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kronologi spenner fra tidlig 9de til sent 10de årh. 47
) - Gravgodset om

fatter dessuten en skjoldbule, to pilespisser og en rekke forskjellige 
111indre redskaper, fortrinsvis til gårdsarbeide og husholdning. 48

) 

Fra en røys like ved haugen der dette funnet ble gjort, har Oldsak
satnlingen fått inn en satnling oldsaker som vi må tro representerer deler 
av ett eller flere fu1u1. 49

) Av våpen forekotnmer det bare to økser av 
10de årh.s type,50

) og en pilespiss. En saks og en rangle skulle passe pent 
i tid tned dette. 51) Gravgodset otnfatter imidlertid også en rangle av 
eldre type.52 ) Et par sledekroker og et skrinhåndtak er dateringsmessig 
sett tilliten hjelp, og futmet er kon1met helt tilfeldig for dagen, så tolk
ningen n1å bli usikker. - Et tneget gan1111elt furu1 fra Berge, uten nænnere 
angivelse av br.nr., er fragmenter av et tveegget sverd, son1 de fra 
Bygland.53 ) On1 det vet vi bare at det er fu1111et i en gravhaug. -Ved en 
registrering så sent sotn i 1943 ble det notert at det på Nedre Berge, som 
ligger helt ned ved Morgedalstjernet, lå fire, nå utgravete hauger. Meget 
kan vel tale for at sverdet stan11ner fra en av disse, og det kan i det hele 
være gått tapt fu1111 fra gården. V ed satnme leilighet ble registrert 2 
urørte hauger på Øvre Berge.54

) 

Skal vi nå forsøke å vurdere betydningen av disse fu1111ene i relasjonen 
til Byglandsfu1111et og de problen1ene det reiste, er det et par ting som 
springer i øynene: for det første gir fum1ene fra Bjåland klar beskjed otn 
at den faste bosetningen her oppe i hoved grenden utvilsomt går tilbake 
til eldre jernalder. Fu1u1enes solide karakter tyder på at forholdene var 
vel konsolidert alt omkring år 400. Vil<:ingetidsfuru1ene gjenspeiler 
Byglandsfunnets vitnes byrd om en satm overflod på jern. 

Selv on1 jernvi1111as historie i vårt land e1må ikke på langt nær kan sies å 
være klarlagt, foreligger det allikevel en ganske fyldig arkeologisk litteratur 
til emnet, og vi ser nå klart at den n1å ha vært en helt vesentlig økononusk 
faktor i store deler av vårt land fra merovingertid og ned i middelalderen. 
I tillegg til Dannevig Hauges oversikt fra 194655

) skal vi her referere et 
par nyere, 111ere lokale undersøkelser. Bjørn Hougen har i den presiseste 
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oversikt som foreligger over jernvinneproblemet i noen norsk bygd,56) 

vist at i Valdresbygdene synes futmstoffet - så vel litterært son1 arkeo
logisk - «å gi et vink on1 at jernvinna ved siden av jakt, fangst og fiske 
alt i merovingertiden for mange gårder var like viktig del av eksistens
grmmlaget som selve gårdsbruket i den vanlige 1nening av ordet>>.· -
Ennå lenger går Isak Undås i sin nylig publiserte nndersøkelse over den 
gamle jemvinna i Ustedalen, der han hevder at <<Ustedalen ikke ble busatt 
for jordbrukets skyld, men for jernvinnas».57

) Selv o1n man har vanskelig 
for å følge Undås i hans beregninger av hvor stort omfang produksjonen 
kan ha hatt, m'å det iallfall understrekes betydningen av at vi her har fått 
en registrering av jernvinneplassene i et lite, begrenset område av en 
mann som er lom1nekjent i traktene han beskriver og ser det i sammen
heng med det arkeologiske stoff son1 foreligger fra de samme strøk. 
Vi må ønske at vi etter hvert får flere slike undersøkelser, helst utført 
i san1arbeide med naturvitenskapsmenn. 

Foreløpig kan vi ikke referere noen recente undersøkelser fra Tele
mark, men det er ingen grllllli til å tro at jernvinna har spilt mindre rolle 
der enn i Østlandsdalene. Inudlertid skiller Telemark seg fra det øvrige 
Østland i en henseende. De store depotene av barrer - ferdig rå jern ut
smidd i tener av en karakteristisk form - mangler her, noe det har til~ 
felles med Vestlandets bygder. Det er vanskelig å finne noen rimelig 
forklaring på dette, ikke 1ninst fordi Telemark har skjenket .oss de to 
desidert rikeste smedgraver vi kjenner fra Norge. Fra Skredtveit i Mo 
herred stammer et fllllli- ko1nmet inn i to omganger- somoinfatter 14 
forskjellige stykker verktøy- deriblant en så sjelden sak som en <<augnevol» 
av samme type som den fra Bygland.58) (Fig. 23.) Selv oni det øvrige 
utstyr ikke på noen måte kaminer opp 111ot Byglandsfunnets, vitner 
Skredtveitfunnet, so1n i tid må ligge noe før dette, med sin rike form
skala likevel om en omfattende smiproduksjon. Fra eldre topografisk 
litteratur og nyere bygdebøker har vi også en del opplysninger om 
myrjerns-utvinning i Telemark.59

) 

56 



Fig. 23. C. 26627 og C. 29863. Smedgravfunn fra Skredtveit, Mo, Telemark. 

A srnith' s gr alle from SkrcdtiJeit, J\lfo, Tele111ark. 



Særlig omfattende har den åpenbart vært ved Møsstrand, der nye 
undersøkelser nå er i gang ved n~ag. art. In11elin Martens. Hun har her 
påvist en bosetning so1n går tilbake til folkevandringstid, og son~ tnå ha 
en av sine forutsetninger i jernfran1stilling. -Jeg vil ikke dern~ed antyde 
at Byglandsn~eden har hentet råstoffet for sin produksjon nettopp på 
Møsstrand. Her tnåtte det eventuelt tnetallanalyser til, og slike fore
ligger ikke. 

Det jeg vil fram til er at det ikke kan ha hersket noe råstoffpro bl en~ 
når det gjaldt jern i de øvre Telen~arksbygdene i vilcingetiden. Problen~et 
er snarere hvor stor vekt kan vi tillegge jernvilma rent bosetningshistorisk? 
-er det den lette tilgang på jern, son~ er selve bakgru1u1en for landnan~et 
- eller er dette et sekundært - tnen n1eget verdifullt incitan~ent for en 
videre indre ekspansjon og velstand? 

Vi så foran at funnene fra Bjåland førte bosetningshistorien tilbake 
iallfall til ca. 400 e. Kr. At det er kontinuitet herfra og ned i vikingetid 
kan det vel ikke godt være noen tvil o1n- jfr. her n1erovil1gertids-spydet 
fra Brekke. Ad stedsnavnsforskningens vei kan det vises at Bjåland, so1n 
kunne vise de eldste funn, ikke kan være den opprinnelige gård - selve 
bær: Navnet tyder likefretn gårdens (bær's) dyrkete land,60

) og er altså 
sekundært, fremgått ved deling av den egentlige, opprilu1elige bær. -
Det samtne gjelder Bygland, so1n jo forøvrig også ligger utenfor den 
egentlige grend og bare har ytet vikingetidsfunn. Berge - en dativforn1 
n1ed tapt preposisjon - synes å komn1e i sa1111ne stilling.61

) Et nå tapt 
Midtbø, bevart til1555 gir oss derin~ot en antydnii1g otn den bær, hvorfra 
bosetningen må være utgått. 62

) Den har vel ligget Olntrent nudt i hoved
grenden. -Magnus Olsen har i sine gruru1leggende sosial- og religions
historiske studier av våre stedsnavn, Ættegård og Helligdotn, forn~ulert 
denne utvikling slik: - «-bær rangerer høiere enn -land». Han kon1 til at 
<<land-navnene til dels bør henføres til folkevandril1gstiden ( 400-800), 
iallfall til deru1es senere del», n1en atskillige av den~ !~an etter all satulsyn
lighet være fra vikingetid eller senere>>.63 ) Vi kan ikke her n~ed sikkerhet 
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avgjøre om vårt Bjåland er skilt ut alt i folkevandringstid, 1nen bør vel 
kunne legge en viss vekt på at fu1u1ene herfra sta1nn1er fra en sa1nlet 
gravplass, noe son1 antyder kontinuitet i gårdshistorien. Er dette riktig, 
bør den bær, so1n senere ble til Morgedal hovedgrend, være ryddet så 
tidlig i jernalderen, at det neppe er jernvnma, son1 er primær- årsaken for 
bosetni11gen. Men de n1uligheter son1 lå i den, n1å man rett tidlig ha fått 
øye på. Vi så foran at det rike vikingetidsn1aterialet over alt gikk tilbake 
til periodens eldre del. Byglandsfu1met selv i1u1eholdt således, son1 vi flere 
ganger har frenilievet eldre elen1enter, selv o1n nedlegni11gen først kan ha 
skjedd på 900-tallet. Produksjonen på videre basis kan godt ha ko1nmet i 
gang på Bygland et par generasjoner før vår 1na1U1 kom i graven. Vi kan 
her n1i11ne 0111 at Aslak Liestøls behandli11g av to prakt-spydspisser - den 
ene fra Haldalsnosi, på fjellet i Lærdal - den andre fra ICvikne i Nord
Fron, i Viking 1955.64) De viser en praktisk talt jdentisk ornamentikk 
på fal og nedre del av blad - her 111eislet i1u1 uten tanke på innlegg av 
annet 111etall. De tnå stam1ne fra samme s1nie, son1 Liestøl antyder bør 
ha ligget på Opplandene et steds. Liestøl daterer spydspissene - og deri 
skulle også ligge en datering av verkstedsvirkson1heten - til slutten av 
600-årene e. Kr. Nettopp på denne tiden er det åpenbart at jernvi1u1a i 
stort o1nfang setter i1u1. Det er rimelig at det er en dypere san1menheng 
mello1n dette og den differiensiering og spesialiseri11g i1u1enfor smihånd
verket, son1 også vårt fu1u1 vitner så klart o1n - noen hundre år senere. 

NOTER 

1) C. 27454. Bygland, Brunkeberg, Kviteseid, Telemark. U. O. Arbok 1945-48, s. 170 f. 
2

) Norske Gaardnavn VII, Bratsberg Amt, s. 362. 
3) Jan Petersen: De norske vikingesverd, Oslo 1919, s. 139. 
4) Petersen J. c. 
5) Petersen l. c. s. 32-33. 
6

) Petersen l. c. s. 23-24. 
7) Nemlig m) og aaa) begge av E-type og i) av H-type. 
8) Petersen, l. c. s. 36. 
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27
) Inger Zachrisson: Stnedfyndet från Smiss. Tor 1962, s. 201 f. 

28
) Klebersteinsindustrien i vikingetiden, Oslo 1961, s. 99 f. 

29
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Rikard Berge: Vinje og Rauland. I, Drammen 1940, s. 117 f. 
60
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~ 4) Aslak Liestøl: Spjotodden på Kvikne i Gudbrandsdalen. Viking 1955, s. 89 f. 

Charlotte Blindheim: 

The Smith' s Grave at Bygland in Mo~~edal, Telemark County, Norway. 

This p aper presents to the readers of Viking a viking age find, which even 
by Norwegian standards is extraordinarily rich. It contains a great many 
forms which so far have no parallels in the mat~rial available in Norway 
- such as figs. 9, 1 O, 12. The grave concerned was discovered during the war 
by chance digging on a little farm, Bygland, in a remote mountain valley 
(Morgedal) in the district of Telemark. All the cremated remains of the 
dead man had disappeared, but there is no doubt whatsoever about his 
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profession. In the grave about 120 iron objects had been preserved, 
a111_011gst then1_ not less than 25 different stnith' s tools (Fig. 11). Of weapons 
there were 4 swords - all of the satne type, 2 shield bosses, 4 spears 
(Figs. S--7, 8) -of which 3 had fine silver and copper incrustations on the 
sockets - and 7 axes - all placing the burial at the middle of the 10th 
century A. D. 

Snuth' s tools are actually the n1ost frequently occurring tools in tnale 
Viking graves. Statistics frotn 1950 show that there are about 400 finds 
of snuth's tools in Norway, most of then1_ cotning from Viking graves, 
but we als o have exatnples of depot fin ds. And snuth' s tools are known 
from graves as early as the 6th century. What places our particular find 
in a dass by itself is its con1_position: ranging fron1_ heavy tongs and 
sledge-hammers to objects which can only have been used by a gold
snlith, such as a soapstone-n1_ould or the little iron-spoon fig. 11 rand q. One 
or two tools are con1_monly found in one grave. 10 are rare and 25 certainly 
exceptional. In the whole of Scandinavia there is one Viking age 
find of a similar scale, i. e. the fan1ous Swedish depot find of Mastern1_yr 
in Gotland. The Mastennyr find shows, however, a composition quite 
different to o ur find and seetns to reflect - not 111_erely a snlith but "a 
craftsman, who was at the san1_e tin1_e a gold and silver snuth, a tin
snlith, and perhaps a worker at other trades". 

The Byglandsmith seetns to have been a different type of craftsman. 
The heavy tools suggest a snlith tnore in our sense of the -vvord, i. e. an 
ironworker. The finer tools indicate, ho-vvever, that the 111_an also n11ght 
have worked with finer metalls. In this connexion the 3 spears, fig. 5-7, 
with incrustations on the sockets, are of great interest. The autbor dis
cusses whether these can be regarded as exatnples of the man' s own 
production. In her opinion tlus seen1s to give a reasonable explanation, 
not only to the high standard and exceptional richnes of the grave itself, 
but also of the abundant 111_aterial frotn other viking graves on the 
neighbouring farms. From other districts we kno-vv that "jern vinn a" 

62 



(the iron production) increased enorn1.ously in Eastnorway in the 8th 
century. We know that there vvas easy access to bog-iron in the n1.oun
tain areas of Telen1.ark, and this n1.ust be the background for the Bygland 
find. With the increase of iron-production the de1nands must have in
creased too. The sn1.ith enjoyed a unique position in the Gennanic and 
especially in the Scandinavian world. Here the con1.munity in the 
Viking period was based on the principle of selfsufficiency with its 
den1.ands for skill in a great many crafts and trades - not as differentiated 
as in an urban culture. Thus, a 111.an of enterprise, who saw the opportu
nities, could start a workshop, the produce of which certainly 1nust have 
reached far beyond his i1nmediate hinterland. 

Bilag 

KATALOG 

27454. Gravfunn fra tJi!<?ingetiden fra Bygland (g. nr. 64, br. nr. 1), Brunkebergs., KtJiteseid 
pgd., Tele111ark. 

a. Tveegget stJerd av jern, svært forrustet i eggpartiene, for øvrig fullstendig bevart. 
Fonnen er nærmest Jan Petersen: Vikingesverd, type Q. fig. 110, men hjaltene er sterkere 
bøyet e1m på typeeksemplaret, og har dessuten spiss-ovalt tverrsnitt. Klingen er nå 
bøyet på to steder, like nedenfor underhjaltet og litt ovenfor odden, der blodrefillen er 
gjeml011'lbrutt av rust i ca. 8 cm lengde. Sverdets lengde 85 cm, derav klingen 70,3 cm. 
Klingens største bredde 6,6 cm, lmderhjaltets lengde 17,8 cm. 

b. Tveegget sverd av jern av samme type som foregående, men med mindre markert 
bøyning på overhjaltet. Klingen er brutt i 2 deler ved opptagelsen. Det er ellers bedre 
bevart enn foregående eksemplar og har glødeskall. Klingen svakt bøyd, og like ovenfor 
bruddstedet er klingen kløvd på langs. Lengden er 97,7 cm, derav klingen 86 cm. 
Dennes største bredde er 5,8 cm. Underhjaltets lengde er 13,1 cm. 

c. Tveegget StJerd av jern, helt defekt, idet overhjaltet med en del av tangen mangler, 
og klingen foreligger i 2 deler som ikke passer sammen. Typen ser ut til å være den samme 
som de to foregående, og lmderhjaltet svarer nøyaktig til Vikingesverd fig. 110. 
Fragmentene er svært forrustet og mangler glødeskall. Oddfragmentets lengde er 41,1 
cm, den øvrige del med tangen er 37,5 cm lang. Underhjaltet er 15,6 cm lang. 

d. Underhjalt visstnok til et tveegget stJerd av }em. Klingen er brutt helt inne ved roten, 
mens et lite stykke av tangen er bevart. Stykket slutter seg nøye til underhjaltene til de 
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tre foregående sverd, men det er noe mindre bøyd, er meget fm-rustet og mangler gløde
skall. Hjaltets lengde er 13,5 cm, bredden er 2,7 cm. 

e. 12 mindre stjlkleer av klingen til et sverd av jern. De er alle svært forrustet og bitene 
passer ikke samm_en. Trolig er dette fragmenter av sverd d. 

f. Spj!dspiss av jern av samme type som Jan Petersen: Vikingesverd, type K. fig. 21. 
Bladet er utmerket bevart i hele dets lengde, dog er eggene noe medtatt. Ikke glødeskall. 
Hele den ytterste halvdel av bladet er svakt bøyd. Det er sterkt rygget, og overgangen til 
falen er fasettert med innsvungne sider. Falen har ingen naglehull og er ornert med inn
lagte rundtløpende sølvtråder i sildebeinsmønster som R. 532 med tre innlagte bånd
fletningsfelter, datmet av to parallelt løpende, rettvinklede siksaklinjer, ved å kutte av 
båndene lime ved foten av annenhver vinkel, er det framkommet 2 rekker med vitiller, 
hver vinkel med en kort og en lang arm. Nedre delen av falen mangler, og dessverre 
er store deler av det som_ er bevart stygt skadet av rust. Spydets lengde i utrettet stand 
49,6 Cln, derav har bladet en lengde på 36,9 cm .. Dette er på det bredeste 3,7 Cln bredt. 
Palens største diameter 1, 9 cm. 

g. Spj!dspiss av jern av samme type som foregående, 1nen noe mindre. Bladet er ut
n1.erket bevart, men eggpartiene er noe medtatt av rust. I motsetning til foregående spyd
spiss er detme ikke bøyet. Bladet er· kraftig rygget. Falen mangler nesten helt, idet den 
er brukket nær overgangen til bladet. Det stykket av falen som er bevart, er vakkert ornert 
med itutlagte sølvtråder og skilt fra falen ved en svakt opphøyd vulst. Det ornerte felt 
som er bevart er halvparten av et S-kantet fasettert parti som på Birka, pl. 9 nr. 8. Hvert 
av de 8 felter er dekket av et slag 2-båndfletning. De triangulære felter som de flathamrede 
egglit1.jer danner mellom vulsten på falen og overgangen til eggene er fint ornert med 
tynne innlagte tverrstriper av sølv. Spydspissens nåværende lengde er 35,1 cm, derav har 
den bevarte delen av falen en lengde på bare 1 cm. Bladets største bredde er 3 cm. 

h. Vakker og utmerket bevart spj!dspiss av jern nærmest som J. Petersen: Vikinge· 
sverd, type I, fig. 20 med jevnt buet overgang mellom fal og blad. På enkelte pw"lkter 
ligger spydspissen nær l. c. type K. Falen har 6 par naglehuller. I det nederste av disse 
sitter jernstiften i. Bladets rygning er sterkt markert, det har ikke glødeskall. Falen er 
ornert lik Birka pl. 9 nr. 4 og med den samme tette sølvstriering som lit. f. Likesom på 
Birkaeksemplaret ender sølvstrieringen i et felt med nedhengende triangulære fliker. og 
dette felt er igjen begrenset av tre «sildebeinstråder» nederst ved mwmingen av falen. 
Øverst oppe på falen er det et eget åttekantet fasettert felt, slik som på foregående nr. 
Fasettflatene er her vekselvis den samme 2-håndsfletning som på foregående nr. og 
vekselvis det vanlige sildebeit1smønstret. En forsølvet vulst skiller feltet fra resten av 
falen. Hele falåpningen er fylt av rust, og noe av munningskanten mangler, og dessuten 
er den stykkevis revnet etter sammenføyningen., Bladet er forsettlig bøyet og danner 
nesten en halvsirkel. Spissens totallengde er 59,9 cm derav er bladet 42,8 cm. Bladets 
største bredde er 3,3 cm, mens falens diameter ved mwmingen er 2,3 cm. 

i. Øks av jern. Den er utmerket bevart, bortsett fra at det ene egghjørne er slått av. 
Den er av samme type som R. 555, men er noe bredere og har mer utsvungne egghjørner. 
Øksens lengde er 20,4 cm, bredde over eggen 14,6 cm, over nakken 3,2 cm. 
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k. Øks av jern. Den er temmelig forrustet. Den har fonn som Jan Petersen: Vikinge
sverd type h. fig. 43. Den ene av skaftflikene mangler, og de andre er svært forrustede. 
Øksens lengde er 19 cm, bredde over eggen 11,7 cm, over nakken er bredden 3,9 cm. 

L Defekt øh av jern av en noe eiendommelig form. Da den er avbrutt i skafthullet slik 
at nakkepartiet mangler, kan en ikke gi den noen sikker typebestemmelse. Den k01mner 
dog nænnest J. Petersen Vikingesverd type H., men avviker fra denne på grwm av dens 
meget 1ner utsvungne egg, og ved at halsen er uforholdsm.essig lang. Øksens lengde er 
13,3 cm, den er 8,9 cm brei over eggen og 2,3 cm brei over nakken. 

m. Øks av jern lik Jan Petersen: Vikingesverd, type E. Øksen er meget f01·rustet og 
uten glødeskall, men formen er likevel helt tydelig. Egglinjene er sterkt skrå. Lengden 
på øksen er 14,9 cm., bredde over eggen 9,5 cm, over nakken 3,7 cm .. 

n. Meget forrustet og dårlig bevart liten øks av jern. Den er nærmest av type som. 
Birka pl. 14 nr. 4, 1nen er noe slankere. Bare en av skaftflikene er bevart, og ellers er 
eggpartiet noe medtatt av rust. Lengden er 12 cm. Bredde over eggen 14,9 cm, over 
nakken 3,2 cm. 

o. Rangle av jern, nærmest som R. 460, men bøylens avsluttende innsvingninger og 
kroken har samme form som på R. 461. Platens underside er ornert som vanlig n1.ed inn
lagte snodde og tykke jerntråder. Ranglen er utstyrt med 5 par ringer med de største 
ringer i øvre rekke. En av de største ringer er ufullstendig, og mangle parringen. I den 
største ring nærmest kroken sitter to mindre ringer. Ranglen er stort sett utmerket bevart, 
dens lengde er 27,1 cm. De store ringers diameter er 9,9 cm. De mindre har et tverrmål 
på 8,4 cm. 

p. Rangle av fem av samme form som foregående, men noe mindre og litt mer for
rustet. Ringene er ordnet noe annerledes, idet den øverste rekke har de minste ringer. 
Ranglens lengde er 23,6 cm, diameter på de største ringene er 9,3-9,8 cm, på de minste 
er tverrmålet 7,8-8,6 cm. 

q. Rangle av jem av samme type som de to foregående nr. Den snodde ornering på 
undersiden av platen er dog noe annerledes, idet her er jernstenger som løper parallelt. 
Ranglen har 4 par ringer, de øverste noe større enn de øvrige. Den er utmerket bevart. 
Lengden er 24,4 cm, de store ringers tverrmål 9,5-9,9 cm. De minste har tverrmål 
på 8 cm. 

r. Rangle av jern av typen R. 461, men bjellen mangler. Denne ranglen er atskillig 
dårligere bevart enn de foregående, således er det bare rester igjen av de snodde jern
stenger på undersiden av platen, og også andre steder er ranglen forrustet, og bare to av 
ringene er fullstendig bevart på sin plass i bøylen. Ranglens lengde er 20,2 cm, ringenes 
diameter er 8,2 til 8,8 cm. 

s. Skjoldbule av jem av typen R. 562. Den er noe forrustet, slik at det er dannet flere 
store hull i bulen. «Kraven>> er utstyrt med 4 naglehull, og i 3 av disse er naglene utmerket 
bevart. Skjoldbulens tverrmål er 14,4 cm, høyden er 5,8 cm. 

t. Bissel av jem som R. 567, dog er munnbittets stenger like lange. Munnbittet er ut
merket bevart, men er noe forrustet. Lengden er 26,1 cm. Ringenes tverrmål er 8,2 cm. 

u. Stort 111111111bitt av jern av samme type som foregående, men det skiller seg fra dette 
ved at det er noe større og grovere. Den ene ringen er defekt, idet om lag halvdelen 
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mangler. I det hele er dette stykke sterkt forrustet. Lengden er 27,2 cm, derav er tverr
målet på den fullstendige ring 9,9 cm. 

v. Defekt og svært forrustet 111111111bitt av }em av samme type som foregående, men 
med noe mindre ringer. Halvdelen av den ene ringen mangler, og stengene er også sterkt 
defekt med delvis bortrustede stykker. Tverrmålet på den hele ring er 9,2 cm, lengden 
på den best bevarte munnbittstang er 8,4 cm. 

w. Stor flathamret jernring, av samme fonn som mmmbittets ringer, men denne er 
langt større enn disse. Den er nå brutt på et sted, og et lite stykke ser ut til å mangle. 
Tverrmålet er 11,2 cm. 

x. To stykker av en jernri11g som etter alt å dømme må ha hørt til en av ranglene. 
Fragmentenes kordelengder er henholdsvis 9,9 og 10,3 cm. 

y. Ualminnelig stor stnedtang av jern av form som S. Grieg: Smedverktøy fig. 13-14. 
Formen svarer også nesten nøyaktig til R. 391, bortsett fra at vårt eksemplar er meget 
større, og at det ikke har holdelås. Tangen er utmerket bevart, bortsett fra at armene nå 
er noe bøyet. En kan se spor av glødeskall. Samlet lengde er 62,1 cm, derav er armene 
49,7 cm lange. 

z. Mindre og spinklere smedtang av jem av samme type som foregående nr. Nebbet er 
ikke fullt så krumt som på det foregående eksemplar. Armene er rette og smalner jevnt 
av. Tangen er utmerket bevart med spor av glødeskall. Samlet lengde 42,7 cm, derav 
faller 31 cm på armene. 

æ. S111edsaks av jern, nærmest av typen R. 388, men ingen av armene er bøyd tilbake 
slik som på type-eksemplaret. De er derimot helt flathamret. Saksen er utmerket bevart 
og har delvis glødeskall. Lengden er 25,6 cm, derav er den lengste annen målt fra sam...:. 
menføyningsnaglen 18 cm. 

ø. Saks av }em, nærmest som R. 442. Håndtaket qtvider seg jevnt på bladet, slik at det 
ved bøyningen er meget bredt, 2, 7 cm. Saksen er stort sett utmerket bevart, bortsett fra 
at det ene blad er noe bøyd, og at det hist og her er noe forrustet. Lengden er 25,2 cm, 
største bredde øverst ved bøyningen er 4 cm. 

å. Slegge av }em av typen S. Grieg: Smedverktøy s. 35. Den kommer dessuten na.'r 
opp til R. 395, men vårt eksemplar er atskillig større, mens skafthullet er etter måten litet. 
Tverrsnittet av sleggen er nærmest kvadratisk med avrundede hjørner. Eksemplaret er 
godt bevart. Lengden er 14,7 cm, bredden over nakken 6,6 cm, over hammerflaten 
6,1 cm. 

aa. Slegge av jem av samme type som foregående, men langt mindre. Den skiller seg 
ut ved at det på begge sider av skafthullet er tilløp til skafthullfliker. Tverrsnittet er 
kvadratisk. Hammerflaten viser lite spor etter bruk. Sleggen er utmerket bevart. Lengden 
er 11 ,l cm, bredden over nakken er 4,5 cm, over hammeren 4,1 cm. 

bb. Vclpe11hauuuer( ?) av }em, av en meget eiendommelig form. Formen har likhets
punkter hos Ohlhaver: Der germ. Schmied, Abb. 50 b (Hamburger Schriften 2) idet vårt 
eksemplar har lignende utformet hammerhode i begge ender og over- og undersiden er 
svakt buet. Pt\ oversiden er skafthullet innsnevret til en smalere spalteåpning. På under
siden av skafthullet er på begge sider to kraftige skaftJ'liker. Disse er noe forrustet, men 
formen ser ut til å ha vært trekantet. Banepartiene på hamm~rhodene er rw1de, flate 
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og utvidet. På den ene side av skafthullet ser en tydelige spor etter en V -formet linje
ornering. Liknende ornering har sikkert også vært på den andre siden av skafthullet, 
men her har rustskade fjernet alle spor. Spor etter 2 rundtomløpende parallelle furer kan 
en se på begge sider av skafthullet mellom dette og selve hammerhodene, på grwu1 av 
forrustethet sees disse spor bare meget svakt. Hammeren er i det hele tatt nokså for
rustet, men formen er allikevel helt tydelig. Samlet lengde 12 cm, over skafthullet 3 cm. 

cc. Kraftig 111eisel av jem som Ohlhaver: L. c. Taf. 17, fig. 1, annen rekke ovenfra, nr. 2 
fra høyre (øverste). Rektangulært tverrsnitt. Formen litt avsm.alende, med avnmdede 
hjørner. Godt bevart med spor av glødeskall. Største bredde (øverst) 3,4 cm. Lengde 
7,9 cm. 

dd. To meisler eller kiler av jern av samme størrelse og form og lik vanlig meisler fra 
vikingetiden. Se f. eks. Grieg: Smedverktøy fig. 32. Den ene ender i en spiss istedenfor 
en egg. Tverrsnittet kvadratisk med faseterte kanter. Avsmalnende fra midten. Godt 
bevart med spor av glødeskall. Målene er de samme for begge. Største lengde 12,7 cm. 
Bredde 2,3 cm. 

ee. To grove jem-sylindere laget slik at en tykk jernplate er bøyd sammen til en nesten 
firkantet sylinder. Den ene ringen er meget godt bevart, bortsett fra en del forrustning. 
Den andre er sterkt forbrent, bare og det bakre parti er bevart. Glødeskall mangler. 
Bruk mikker. 

ff. Fil av jern som R. 399. Tverrsnittet er rektangulært, rillene svakt skråstillet. Den 
ene enden spiss, den andre tverr. Største lengde 27,2 cm, bredde 1,5 cm. 

gg. Trådjem av uvanlig form. Se saumloddet R. 398, men dette er mer forseggjort. 
Hullene er ordnet i to rekker langs de buete sidene, de groveste i midten og de mindre 
utover mot endene. 12 hull i hver rekke. Det ytterste hullparet på den ene siden er rustet 
igjen, ellers er stykket meget godt bevart. Glødeskall. Største lengde 14,8 cm. Bredde 
2,9 cm. 

hh. Steikespidd( ?) av jern av uvanlig fonn. Se til sammenligning R. 428, som den dog 
avviker en del fra. Den ene armen er bøyd litt ovenfor midten i en rett vinkel. Den andre 
er rett og kortere. Der armene løper sammen er falen fortykket i en vulst. Stykket er 
godt utført og bevart, bortsett fra forrustning. Glødeskall mangler. Største lengde 28,8 
cm. Største bredde 13,5 cm. Falens diameter 2,5 cm. 

ii. Krok av jem (til skjerding r). Bred og flat og bøyd tilbake så de to partiene ligger 
parallelt. Den ene ender i en spiss, den andre i et sirkelrundt hode. Halvdelen av et hull 
til kjettingen sees. Tålig godt bevart. Samlet nåværende lengde 11,7 cm. SarrJet nå vær~ 
ende bredde 6,5 cm. 

kk. Kniv av jern som Birka I pl. 180, fig. l tned vinklet overgang fra tange til rygg. 
Tangens tverrsnitt er rektangulært og jamt avsmalnende mot enden. Ryggen er svært 
tykk. Kniven er nå svakt bøyd og odden avbrukket. Ellers er stykket godt bevart. Gløde
skall mangler. Største lengde 17,8 cm. Største bredde 2,2 cm. 

U. Kniv av jern av samme type som foregående, men meget m.indre, se l. c. fig. 4. 
Overgangen fra tange til egg er innbuet, ryggen er tålig tykk. Stykket er helt, men sterkt 
forrustet. Glødeskall mangler. Største lengde lO cm. Største bredde 1 ,l cm. 
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mm. Kui1; av jern som Birka I, Pl. 183, fig. 4, men med sterkere markert overgang fra 
tange til rygg og mer innbuet overgang fra tange til egg. Tangen lang og tynn, ryggen 
tynnere enn på de foregående nr. Også denne svakt bøyd. Godt bevart. Glødeskall 
mangler. Størst lengde 10 cm. Største bredde 1,1 cm. 

nn. Folleknill av jern som l. c. fig. 1, men atskillig bedre bevart og med rund tange. 
Overgangen til ryggen er nesten rettlinjet, men eggen buet. Bladet sitter nå helt fast
rustet mellom sidestykkene, bare ryggen stikker opp. Tangen tvert avskåret, den andre 
enden er avrundet. Sterkt forrustet, spor av glødeskall kan ikke sees. Største lengde 13,l) 
cm. Største bredde 2,8 cm. 

oo. Sigd av jern av typen R. 384, men eggen n1.angler tagger. Naglehullmed hempe 
som typeeksemplaret mangler også. Innerst ved skaftfestet er bladet dobbelt så tykt som 
ellers. En liten bit av tappen sitter igjen, odden avbrukket. Sliping bare på den ene siden. 
Temmelig forrustet. Glødeskall mangler. Største lengde 15 cm. Største bredde 2,4 cm. 

pp. Ufullstendig ljå av jern som R. 386. Bare det midtre partiet bevart. Bladet er svakt 
buet, tynt, og bare slipt på den ene siden. Eggen delvis opphakket. Glødeskall mangler. 
Kordelengde 17,8 cm. Største bredde 1,9 cm. 

qq. Pilespiss av jern, som R. 539, men med kortere tange og bråere overgang fra denne 
til bladet, nærmest som en avsats. Stykket er godt bevart uten glødeskall. Største 
lengde 12,5 cm. Bladets største bredde 2 cm. 

rr. Pilespiss av jern, næn1.1est som Birka I, Pl. 10, fig. 3. Bladets bredeste parti noe 
lenger nede e1m på typeeksemplaret. Tangen rund. Stykket er godt bevart uten gløde
skall. Største lengde 11,7 cm. Bladets største bredde 2 cm. 

ss. Nedre halvdel av en pilespiss av jern, med rund tykk tange og smalt rygget blad. 
Bruddet ligger et stykke oppå bladet. Typen vanskelig å bestemme, da stykket er sterkt 
forrustet. Glødeskall mangler. Største lengde 8 cm. Bladets største bredde 1,6 cm. 

tt. Bjelle av jern, som R. 592, men større og lengre. Bortsett fra at stangen inni mangler, 
er stykket ypperlig bevart. Tverrsnittet er ved munningen rundt med litt flattrykking i 
sidene, men blir etter hvert ovalt. Stykket ender øverst i en «stang», og i de1me er den 
halvsirkelformede hempen festet. Merker etter sammenføyningen av stykket sees pi1 
begge sider. Største lengde 6,7 cm. Diameter ved munningen 4,6 cm. 

ULL To lange, tynne, forvridde jernstenger. Begge to har rektangulært tverrsnitt og er 
brukket av i den ene enden. Stengene er rimeligvis halvfabrikata, for videre forarbeiding. 
Lengde henholdsvis 31,4 cm og 27,2 cm. 

vv. Stykke av ubestemmelig jernredskap. Det har form som et stykke av et sigdblad 
med buet over- og underkant, men er altfor tykt til slikt bruk. Overkanten er tykkere 
enn underkanten. Det ser ut til å bestå av flere, ty1mere plater, som er foldet sammen 
som foldekniv. Kordelengde 8,3 cm. Største bredde 3,2 cm. 

\VW. To flate og brede jemstykker, antagelig av beslag. Begge er bredest øverst og 
avsmalnende med rette sider. Det ene er større og lengre enn det andre. De er tydeligvis 
ikke sammenhørende stykker. Lengde henholdsvis 9,1 og 5,1 cm. Største bredde hen
holdsvis 3,2 og 2,5 cm. 

xx. Lås med låse(jær og nøkkel av }em til en kiste. Låseplaten er rektangulær. Låsen er 
laget slik at platen først er bøyd i en rett vinkel i den ene enden, og så er en del av dette 
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boyde stykket ig.ien boyd bakover i rett vinkel, paraUclt med selve pbtctt. l den smale 
veggen mellom de to parallellene er et rektangulært hull for li'tscf.iæren. Innenfor dette er 
tappen for nokkelen. Nøkkelhullet er L-formet med et videre hull overst. Det står skrått 
på platen. Denne har 8 naglehull. I 3 sitter ennå naglene. Godt bevart, bortsett fra at noen 
biter er slått av i nedre hjørne nærmest nøkkelhullet. Glødeskall mangler. Største lengde 
12.2 cm. Største bredde 8,7 cm. Største tykkelse 2,8 cm. Li'tsdiæren er som Birka I. pl. 
260, fig. 4 a, men den z-formede boyen pi't stangen er mer rettvinklet og lengre. Det 
lengste stykket pi't stangen er flatt og bredt, fra boyen av blir det smalere og firkantet. 
Den er antagelig blitt avbrukket i begge ender. En del forrustet. Glødeskall mangler. 
Største lengde 15,5 cm. Største bredde 4,2 cm. Nøkkelen er som l. c. pl. 274, fig. 2 til 
venstre, men det pæreformede håndtaket er mer langstrakt og smelter ikke sammen til 
en stang før nede ved stammen for skjæret. På oversiden av dette ser det ut til å være slått 
av en liten topp. Stykket er ellers meget godt bevart. Største lengde 10,2 cm. Største 
bredde 3,6 cm. 

yy. To par gangJem( ?) av uvanlig form. Det ene er litt mindre enn det andre, men 
formen er den samme. Det minste som er best bevart, er satt sammen av to likt formede 
jernstykker av noe ulik størrelse. Det minste av disse ender i en spiss, i den andre er en 
hempe. I den er det andre stykket hektet med en krok. Litt nedenfor hempen sitter en 
nagle, og enda lengre nede fins et naglehull. På stykket med kroken er det fire naglehull. 
Begge stykkene er merkbart rygget. På det andre er begge stykker like store, men stykket 
med hempen er ikke rygget og er ytterst bøyd i en rett vinkel. Kroken på det andre 
stykket er flathamret ytterst, og en nagle sitter igjen i et av de ytterste hullene. Bortsett 
fra en del rustklumper er begge stykker godt bevart. GlødeskaU. Største lengde (utbrettet) 
henholdsvis 18,4 cm og 22,5 cm. Største bredde på begge 3 cm. 

zz. To gangJcm av simplere slag. De består av en lang jernplate som er avrundet i den 
ene enden og forsynt med et stort hull som utgjør hempen for kroken på det andre stykket. 
Dette består av en smal jernplate som er boyd tilbake i en halvsirkel. Kroken ender i en 
rund spiss. Begge stykkene er like, men det ene er brukket av nær hempen, det andre 
et stykke lengre ute på beslaget. På det første sitter to nagler igjen i naglehuller. Stykkene 
er ellers godt bevart. Glødskall. Største lengde henholdsvis 19 og 10,2 cm. Største bredde 
3,5 og 3,4 cm. 

ææ. En stor og 4 mindre plater av jemblikk, vel beslag til en kiste? Det store er full-· 
stendig. Det har form som et segm.ent med jevnt buet overkant og rett avskåret under
kant. Det har bevart 8 naglehull, hvorav 4 med nagler. Disse sitter langs over- og under
kant. Stykket er, bortsett fra en manglende bite i det ene hjørnet, tålig godt bevart. 
Kordelengde 19,4 cm. Største bredde 8,4 cm. 

Av de mindre stykker er ett fullstendig. Det har uregelmessig femkantet form. Den 
lengste siden er rettlinjet, de andre skrå. I midten er to, nå gjenrustede naglehull. Det ene 
hjørnet er slått av. Lengde 9,9 cm, bredde 6 cm. De tre andre stykkene er helt uregel
messige. Største mål henholdsvis 9,7 cm, 7,3 og 4 cm. 

øø. Seks bcslagstykkcr av jcm. De fem har noenlunde samme form. De er brede og 
tynne. Det best bevarte har naglehull i den smaleste enden. Lengde 12,7 cm. Et annet er 
bøyd i vinkel på midten og vridd i den ene enden. I bøyen sitter en spiker i naglehullet. 
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Stykkets uåværende lengde 11,8 cm. Spikerens 1eugde 7,3 cm. Et tredje stykke er son1 
dette vridd i den ene enden, og har en nagle på midten. Dets lengde er 8, l cm. Det fjerde 
stykket er endestykket av et beslag. Det har naglehuU i begge hjørner, i det ene sitter 
naglen i. Den ene enden har uregelmessig bruddkant med naglehull på midten. Nåvær
ende lengde 5,3 cm. Det femte beslag er brutt i begge ender. Den ene bruddkanten er 
bøyd opp. Midt på stykket sitter et naglehuJI. Nåværende lengde 5,6 cm. Det sjette stykket 
er smalere enn de øvrige. Også det er brutt av, i hvert fall i den ene enden. Stykket er 
svakt og jamnt buet. Det har tre hele og en ufullstendig nagle sittende med uregelmessig 
mellomrom. Største lengde 10,5 cm. Størst bredde 2,5 cm. 

åå. To ulike store spiker med flathamrede hoder. På den største er spissen avbrukket. 
To ubestemmelige jernstykker. Det ene bar svakt buede langsider. Det er tykkest på den 
utbuede oversiden. Begge endene er avbrukket. Er muligens fragment av sigd e. l. Det 
andre stykket har form som bakdelen av en krok. Det er bredest på midten og smaL1er 
jamnt av oppover. Det smaL1er også av mot den andre enden, men bøyer utover til siden 
og ender i en bruddflate. Største lengde henholdsvis 6,.3 og 6,8 cm. 

Nr. a-åå ble sendt lim til Oldsaksamlingen av gårdens eier før gr;l\rningen. Denne ga 
som resultat følgende saker: 

aaa. Bredegget øks av jern, som Jan Petersen: Vikli1gesverd, type E fig. 35, men av
satsen på bladet er sterkere markert enn på typeeksemplaret og skafthullpartiet kraftigere 
og bredere. De nedre skaftflikene er dradd lengre ut og fram etm det øvre. Skafthullet er 
stort og smallier av framover. Eggen har nå en del små hakk, ellers er øksen ypperlig 
bevart. Spor av glødeskall. Størst lengde 21,6 cm. Bredde over eggen 17,8 cm. Bredde 
over nakken 3,6 cm. (På planen nr. cc.) 

bbb. Øks eller slegge av Jern. Den har et stort tresidig avrundet skafthull med kraftige 
sider og nakke. Skafthullpartiet er svakt utbuet fra nakken og til midten av skafthull
partiet der stykket smaL1er .ievnt og rettlinjet av til eggen. Det er lave, avrundede antyd
ninger til skaftfliker. Eggen er noe skjev. Rundt nakken går en ljten uthamret brem. 
Eggen er brutt og mangler slipjng. Lengde 14,4 cm. Bredde over eggen 5,8 cm. Bredde 
over nakken 3,5 cm. 

ccc. Vakker spydspiss av jem som R. 508, men med vingene rykket ned på midten av 
falen. Orneringen på detme er ellers den samme. På vårt eksemplar er også vingene 
om ert med 2 tettskilte, innfelte linjer på midten på begge sider. Bladet er langt og bredt 
og svakt rygget. Det er to skår i eggen på det bredeste av bladet. Bortsett fra en del 
mindre rustkJumper på den ene siden er stykket bra bevart. Glødeskall. Største lengde 
40,3 cm. Største bredde over bladet 6 cm. Bredde ved falens munning 2,7 cm. 

ddd. Skjoldbule av jern som R. 562. Innsnevringen mellom krave og bule er helt jevn. 
På kraven er det 4 naglehull med jevn avstand. I det ene sitter en hel nagle, i de tre 
andre er de brukket av. På kraven mangler det noen stykker, og selve bulen har et 
hull og noen sprekker. Ellers er den godt bevart. Glødeskall mangler. Diameter 14,7 cm. 
Høyde ca. 6,6 cm. 

eee. Fem pilespisser av jern, alle av hovedtypen R. 539. Den største har buete egglinjer, 
men lengre tange enn på typeeksemplaret, og overgangen til bladet er bråere. Stykket 
er en del forrustet, og bladet ufullstendig på den ene siden. Lengde 15,7 cm. Bladets 
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største nåværende bredde 1,7 cm. Pilespiss nr. 2 mangler en del av tange og blad. Stykket 
er ellers godt bevart. Glødeskall. Nåværende største lengde 11,2 cm. Nåværende største 
bredde 1,7 cm. PHespiss nr. 3 har nesten stump vinklede sidelinjer. Tangen er brukket av 
og bladet har et skår på det bredeste. Ellers er stykket godt bevart med tydelig glødeskall. 
Nåværende største lengde 11,9 cm. Nåværende største bredde 2,8 cm. Pilespiss nr. 4 er 
som foregående -men noe lengre og slankere. Tangen er lang og tynn. Som foregående 
har den et skår på bladets bredeste parti. Lengde 14,4 cm. Største nåværende bredde 
l ,5 cm. Pilespiss nr. 5 har også vinklede si delinjer på bladet. Den nederste delen av denne 
mangler. Egglinjen har en del mindre hakk og stykket er for øvrig en del forrustct. Spor 
av glødeskall. Største lengde 12,8 cm. Største bredde 1,8 cm. 

fff. Stor, vakker knitJ av jem som 1\. 407, men overg;mgen fra tange til rygg er mer 
buet enn på typecksemplaret. Overgangen fra tange til egg er slankere. Den ovre del av 
eggen er litt rustsbdd, og stykket er ellers dekket av mange rustklumpcr. For øvrig er 
det godt bevart med glødeskall. Lengde 31 cm. Største bredde 2,5 cm. 

ggg. KnitJ av icm som Birka I, Pl. 1 R l, fig. a, men med lengre, smalere og mer opp
sUpt blad. Tangen er fbt og blir jevnt bredere mot overgangen til bladet. Rygge11 er 
skarpt vinklet og eggen buet. Den er temmelig oppslipt. Stykket er så godt bevart at en 
kan se ryggingen etter slipingen på begge sider av eggen. Glødeskall. Storste lengde 
20,6 c:n:t. Største bredde 1,5 cm. 

hhh. To mindre knitJer av jem. Den største er nærmest senn Birka T, Pl. l 82, fig. l O. 
Den ytterste spissen av tangen er bøyd i rett vinkel til siden. Bladet er sterkt oppslipt. 
Odden mangler. Glødeskall. Største lengde 16,9 cm. Største bredde 0,8 cm. Den minste 
kniven svarer nærmest til R. 405. Overgangen fra tange til rygg er svakt trappefonnet. 
Ryggen er buet framover mot odden. Bladet er en del oppslipt, og tangen nå bøyd litt 
til den ene siden. Lengde 12,2 cm. Største bredde 1 ,3 cm. 

iii. Sigdblad av fem som R. 348. På v'årt stykke er tappen i nedre h.iorne av skaftskjeftet 
lengre enn på typeeksemplaret og bøyd til siden i en rett vinkel ytterst. Naglen sitter fast 
i hullet. Den har bredt og flathamret hode ytterst. Eggen er lett skadd av rust, ellers er 
stykket godt bevare. Spor av glødeskall. Kordclengde 21,9 cm. Største bredde (over 
skjeftet) 2,6 cm. 

kkk. Slegge av jern som Sigurd Grieg: Smedverktøy i norske gravfunn, den fine form 
av R. 395, se fig. 8. Vårt stykke er større enn typeeksemplaret, og nakken er ikke trukket 
så langt tilbake fra skafthullet, som er stort og avsmalnende forover. Partiet foran skaft
hullet er snuteformet og vider seg ikke nevneverdig ut mot selve hodet, som har en 
liten brem, men bærer lite spor av bruk. Det har kvadratisk tverrsnitt. Stykket er meget 
godt bevart. Glødeskall. Lengde 14,5 cm. Største bredde over nakken 4,8 cm. Storste 
bredde over hodet 3 cm. 

111. Liten smedhalltl/ter av jern, nøyaktig lik Ohlhaver: Der germ. Schmied, Hamburger 
(Schriften Il) Taf. 38, fig. 5. Skafthullet er kraftig og nesten ovalt. Nakken er en smal 
flate, så hammerflaten blir forholdsvis liten. Stykket er meget godt bevart med gløde
skall. Lengde 8,2 cm. Største bredde over skafthullet 2,8 cm. 

mmm. Svær a111bolt av Jem, nærmest som Grieg l. c. fig. 25 og 26, men med en del 
avvikelser. Den smalner bare ubetydelig av, og sidene er hverken forlenget eller forsynt 
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med huller. Hjørnene er enkelt avfaset. På to av dem finnes det et hakk eller en grop litt 
nedenfor hammerflaten. Det ene av disse er ganske stort, det er snarest en feil og ikke 
gjort i noen besten-:..t hensikt. Stykket er meget godt bevart. Glødeskall. Lengde 9,8 cm. 
Bredde over hammerflaten 9,9 cm. 

nnn. To mindre 111eisler av }em, av samme form som cc. Den største er etter måten 
lengre og smalere og smalner bare svakt av fra hammerflaten mot ståflaten som er tvert 
avskåret. Kortsiden er avrw1det, hammerflaten uten brem og nesten uten spor av bruk. 
Meget godt bevart. Glødeskall. Den minste står nærmere cc. Den er sterkt uthamret oven
til med bred brem og smalner meget av mot den smale, avrundede ståflaten. Den ene 
bredsiden har et søkk under den uthamrede bremmen. Kortsiden er svakt utbuet. Spor 
av glødeskall. Største lengde henholdsvis 8 og 5,5 cm. Bredde over hammerflaten hen
holdsvis 2,7 og 3,8 cm. 

ooo. Sau111lo av jern som Grieg l. c. fig. 36, men kraftig forlenget i den nedre enden 
som slutter i en spiss. Det har 6 hull som dels er firkantet, dels runde. Undersiden er svakt 
buet. Sidene er til å begynne med flate, men nedover mot spissene blir kantene mer og 
1ner avfaset inntil tverrsnittet blir helt sirkelrundt. Stykket er utmerket godt bevart med 
glødeskall. Største lengde 25 cm. Største bredde 3,3 cm. 

ppp. Fil av jern som R. 399. Den er bredest på midten og smalner av og blir tynnere 
mot begge ender. Øvre ende er tvert avskåret. Riflene er helt tverrstilte og hele filen 
svakt bøyd. Riflene slutter ca. 4 cm fra nedre ende. Stykket er svært forrustet, men gløde
skall kan sees. Lengde 22,2 cm. Største bredde 1,2 cm. 

qqq. Eiendommelig formet jernstang, muligens en barre. Tverrsnittet er likebeinet 
triangulært med sterkt avrundede hjørner og mindre grw1nlinje enn sidelinjen. Stangen 
smalner ganske svakt av mot endene, som er tvert avsk~ret. I den ene ende er en nøkkel
hullformet fordypning. Om denne er opphavelig er uvisst. Stykket er nå dekket av rust, 
men har tydelig glødeskall. Største lengde 25,6 cm. Største bredde 4,5 cm. Største tyk
kelse 3,4 cm. Vekt ca. 1,97 kg. 

rrr. Vakker s111eltedigel av jern, vel til edlere metaller~ Formen kan minne litt om en 
ildskuffe(?) hos Ohlhaver l. c. Taf. 39, fig. 7 nr. 2 fra venstre. Den har form som en 
firkantet liten spade, med langt spisst skaft. Kantene på selve skjeen er brettet opp og 
hjørnene avrundet. Dette er langt med firkantet tverrsnitt som blir spisst mot enden. 
Hele stykket er spinkelt og nå brukket i to der skjeen bøyer opp mot skaftet. Stykkene 
passet samn1en i bruddet ved opptagelsen fra graven, men gjør det ikke lenger nå. Stykket 
er ellers godt bevart med glødeskall. Samlet lengde 32,4 cm. Skaftets lengde 22,7 cm. 
Skjeens bredde 5,4 cm. 

sss. Stope.forl/1 til små sølvbarrer av brent, meget asbestholdig gods. Godset er porøst 
og fint. Formen er nærmest som R. 379, men istedenfor de tre fordypningene på bred
sidene, er det her en på oversiden og en på undersiden. Den på oversiden er størst. Den 
er dyp med rette sider og flat bunn. Lengdesnittet er ovalt. Fordypningen på undersiden 
er ganske liten og mer uregelmessig i linjene med skrånende vegger og konkav bunn. 
Stykket er skadd i begge ender, men på den ene enden er stykkene limt fast igjen, som et 
stykke av veggen i den største fordypningen. Alle sidene er flate og rettlinjede. mens 
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endene er utbuet. Nåværende lengde 12,2 cm. Største bredde 4,4 cm. Største tykkelse 
2,6 cm. 

ttt. To isbroddcr (brannjern 1) av jcm som Birka I, Taf. 40, fig. 2. De er laget av tre 
firkantede, tilspissede jerntenner som er satt sammen i et triangel med innbuede sider. 
Utførelsen er litt uregelmessig, men ellers er de fullstendig like. Begge har glødeskall og 
er enkelte steder dekket av rustklumper. Avstand fra hjørne til hjørne er henholdsvis 
8,3, 9 og 9,5 cm og 8,5, 9 og 9,5 cm. 

uuu. Bissel av jem som R. 371 med ringer og beslag mer overensstemmende med R. 
570. Ringene har kvadratiske tverrsnitt. Av de to beslagene som er igjen, er den ytterste 
halvdelen av det ene brukket av og mangler. Det andre er fullstendig og skiller seg fra 
beslaget på R 570 ved at det har et trapesformet parti også utenfor det sirkelformede 
stykket. Det er 5 naglehull med isittende nagler. Bortsett fra noe forrustning er stykket 
godt bevart. Glødeskall. Nåværende største lengde 22,5 cm. Ringenes diameter 4,3 cm. 

vvv. To rel/lelldebeslag festet til en ring, sml. R. 479, der det er fire beslag. Ringen er 
liten og tynn med firkantet tverrsnitt. Beslagene har like lange og tvert avskårne for- og 
bakstykker. Disse er forbundet med en enkelt nagle. Det ene beslagstykket er brukket i 
to i bøyen. Største samlede lengde 12,4 cm. Ringenes tverrmål 4,3 cm. Til samme nr. 
hører et tynt, flatt trapesformet beslagstykke uten nagler eller naglehull. Lengde 4 cm. 
Største bredde 2,4 cm. 

\V\VW. To rel/tspcnner( 1) av jern omtrent som Birka I, Taf. 29, fig. 5, men ringene er 
litt større, spinklere og hamret flate, og tornene er lengre og bøyd i rett vinkel ytterst, 
så bøyen halvveis omslutter ringen. Den ene ringen son1 er best bevart med glødeskall er 
litt større enn den andre som er mer forrustet. Lengde på tornene er henholdsvis 4, 7 og 
3,7 cm. Ringenes tverrmål er henholdsvis 3,9 og 3,7 cm. 

xxx. Lenke av jem som Birka I, Taf. 30, fig. 1, til venstre, men de tynne jernstengene 
sotn leddene er laget av, er fint snodd som R. 464. Lenken har nå 6 ledd, i det ene er 
festet et remendebeslag. Dette er tvert avskåret nedentil. Sidekantene er rette, og oventil 
er det avrundet. Det nederste leddet er ufullstendig bevart, de fem andre er fullstendige. 
Stykket er en del forrustet. Lengde på den fullstendige delen av lenken 16,7 cm, av resten 
av rem beslaget 8,9 cm. Beslagets største bredde 3,1 cm. 

Til samme nr. hører overstykket av et lite t-en1endebeslag av samme fonn som oven
stående, men mindre og mer uregelmessig formet. Det er tvert avskåret i den ene enden 
og slutter i en rund nedbøyet stang i den andre. Denne er ikke snodd. Stykket er skjevt, 
idet den ene siden er mye sterkere bøyd enn den andre ved overgangen til stangen. Det 
sitter en avbrukket nagle på tnidten. Lengde 4,8 cm. Bredde 2,6 cm. 

yyy. Stykke av en fal av jem og et ubestemtnelig jernstykke. Falen er temmelig frag
mentarisk. I nederkanten er det meste av munningsranden bevart, overkanten viser en 
forrustet og ujamn bruddflate. Hele baksiden n1.angler. I den ene sidekanten ser en nå 
den opphavelige sammenføynings-saumen, i den andre kanten er det en uregelmessig 
bruddflate. V ~d munningen er stykket ornert, med to parallelle rundtløpende forsenkede 
linjer. Lenger oppe er to felter, hvert på 6 lignende linjer. Litt over munningsranden har 
det sittet nagler. To av disse er bevart. Dessuten finnes et hull uten nagle like i brudd-
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kanten, og to høyere oppe. l ett av disse sitter naglen ennå. Stykket har glodeskall. Nå
værende lengde 7,4 cm. Storste kordelengde 2,8 cm. 

Det ubestemmelige jernstykke består av en halvt lukket «fah som i den ene enden løper 
sammen i en rund stang. Denne er bøyd helt tilbake og går over oversiden av <(falen>>. 
Den ytterste spissen av den er boyd ned igjen i en rett vinkel. Det indre av ((falen>> er nå 
fylt av fastrustet jord. Det er tredel en liten lukket jernbøyle inn på oversiden av stangen. 
En del av «falen» er rustet bort. Største nåværende lengde 6,7 cm. ((Falen>>s største bredde 
2,6 Clll. 

ZZ'l. Isbrodd av jern som Birka I, Taf. 40, fig. 3. Brodden sitter på den ene kanten pil 
det fhthamrede tverrstykkct. Den andre kanten ulmet. Piggene på begge sider har ulik 
lengde. St0rste lengde 5,6 cm. Største bredde 4,7 cm. Til samme nr. hører bøyle av .iern, 
bestående av en svakt opphnyet midtstang son1 i begge ender er bøyd i rett vinkel. Dett 
ene enden er så b0yd enda et par ganger fram og tilbake. Begge stykker noe fnrrustet. 
St0rste lengde 3,2 cm. Største bredde 4, l ctn. 

æææ. To store trdjrr som er tredel inn på en jrmstang. Denne er bøyd kr::~ftig opp på 
midten og begge endene er hoyd i vinkel eller krok. Over- og underplatene på taljene 
er triangulære med avrundede h.iørner. De er like store og forbundet med tre nagler stilt 
i trekant. En av disse er brukket. Dessuten mangler en del av den ene tal.ien. Stykket er 
temmelig forrustet, men spor av glødeskall kan sees. Stangens nåværende lengde 22,3 CllJ. 

Taljenes lengde henholdsvis 7,5 og 7,4 cm. Tal.ienes bredde henholdsvis 4,2 og 4,7 cm. 
Til samme nummer hvwer en stang av jern som er bøyd i rett vinkel på midten og den 

ene enden så bøyd tilbake igjen. Stangen har dels rundt, dels kvadratisk tverrsnitt. Til 
denne stangen har mu]jgens hørt to tal.ier av samme form og konstruksjon som de fore
gående. Lengde på armene på stangen henholdsvis 13,5 og J 2,5 cm. Lengde på taljene 
henholdsvis 7,2 og 7,4 cm. Bredde på taljene henholdsvis 4,2 og 4,7 cm. 

ø0ø. Eiendommelig rrdskap av .fem, visstnok lyseholder, med tilspisset <•tange>> og holder 
plassert noe skrått i forhold til denne. Ryggen er tålig tykk. Stykket er ypperlig bevart 
med glødeskall. Lengde 10,9 cm. Bredde over bladet 1,4 cm. 

ååå. Krok av Jrm til uvisst bruk. Den består av en tynn flathamret jernstang, som i den 
ene enden er tilspisset og aller ytterst bøyd i rett vinkel. Bredden tiltar noe mot den 
andre enden. Også denne armen er bøyd opp i rett vinkel. Stykket er en del forrustet, 
med tydelige spor av glødeskall. Den lengste armen 13,8 cm. Korteste armen 3,5 cm. 

aaaa. Nål av bronse i to deler som nå ikke passer sammen i bruddflatene. Hodet er av
rundet oventil og innknepet nedentil og har firkantet tverrsnitt. I hullet sitter der nå en 
fastirret stump av bronsetråd. Stilken har rundt tverrsnitt og er et lite stykke nedenfor 
hodet ornert med små hull, i alt 5 er synlige. Det andre stykket har mer ovalt tverrsnitt, 
er svakt bøyd og avbrukket i begge ender. Begge stykkene er sterkt irret og nå for det 
meste dekket av et brunt belegg, som har slått sprekker og er lett å skalle av. Lengde 
henholdsvis 5, 7 og 5,8 cm. 

Til samme nr. hører en svakt bøyd jcmnål av omtrent samme form som en moderne 
skomakernål. Den ene enden er skrått avskåret, den andre er tilspisset. Tverrsnittet er 
delvis rundt, delvis kantet. Ytterst i den spisse enden er nålen svakt snodd. Den er for
trinlig bevart med glødeskall. Lengde 10,4 cm. 
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bbbb. Heugelås av }em av nærmest moderne form. Selve Hskassen er formet som e11 
kort, rett avskåret sylinder med rette, helt plane tverrsider. Her11pen går over nesten hele 
sylinderveggem bredde. Den er temmelig høy og bøyd i halvsirkel. På den andre 5iden 
av sylinderen er nøkkelhullet, som er lite og nærmest korsfonnet med lengste arm på 
tvers av sylinderen, og den kortere og bredere armen i rett vinkel på den første. Om kon
struksjonen av selve låsen kan en ikke uttale seg lenger nå. Hele stykket er medtatt av 
rust. Sylinderens diameter ca. 3,4 cm. Bredde 2,6 cm. Stykkets sam]ede lengde 6 cm. 

cccc. Kiste/as med løs låsstan~ og nakke/. Låsen er av samme type som Birka I, 
T:1f. 244, fig. 2, men er fullstendigere og bedre bevart og avviker i en del detaljer. Platen 
er rektangulær, hjørnene er nå avslått og kantene en del skadd. Det er bare et hull hl 
hempen. Dette sitter i den enden som er lengst borte fra nøkkelhullet. Dette er anbrakt 
på bngs etter platens lengderetning og sitter noe til høyre for midten. På hver side av 
det og i like stor avstand fra det er to små hemper drevet gjennom på undersiden og 
naglet fast på oversiden. Gjennom disse går en nå fastrustet firsidig jernstang, som i 
begge ender er bøyd oppover, sterkere i den ene enn i den ;:mclre. Partiet· tnellomshempene 
er flathamret til en plate, og i derme er det et hulJ rett over breclenden ;JV nøkkelhullet. 
Lengre horte er det nittet fast 4 små .iemstykker son1 passer til hakket i nokkelhodet og 
:2 sn1å runde gjennomgående tapper som nå er rustet fast. Disse har ligget an mot den 
ytterste stangen på nøkkelhodet og er blitt skjøvet ned av denne. På undersiden er de 
r estet til låsfjæren SOl11 derved er blitt sk.iøvet ned. Denne låsfjæren sitter over og p;nallelt 
med stangen gjennom hempene. I den andre enden er fjæren flath;Jmret og ytterst drevet 
ut i en spiss og gjennom låsplaten, der den er naglet fast på oversiden. 

På midten av det flathamrede partiet er den også festet til platen med en nagle. Også 
resten av f.iæren er flathamret, men her på den andre siden, sbk at den står loddrett på 
selve platen. Denne delen er delt etter midten ved en sprekk. Låsstangen er flathamret 
og z-formet, bøyd i den ene enden. Låsplatens lengde 25,6 cm. Låsplatens storste bredde 
5,9 cm. Nøkkelhullets lengde 3 cm. Nøkkelen er av en helt annen type enn nøkkelen xx 
og mer forseggjort. Håndtaket er pæreformet, men ikke tilspisset foran, men forbundet 
med en liten tverrstang. Nøkkelhodet er bredt og tålig langt. I overkanten er det skåret 
inn to ulike dype hakk, og i underkanten et uregelmessig. Midt på hodet helt innerst er 
et lite rektangulært hull. Samlet lengde 9,7 cm. Bredde over håi1dtaket 2,9 cm. Bredde 
over hodet 2,8 cm. 

Skmehaspen er av jern og bronse og av type som V. J. G. fig. 415 hva angår selve stangen. 
Men hodet er på dette stykket av bronse og formet som et fint lite dyrehode, av samme 
type som enkelte skrinhasper fra Birka-funnene (Birka I, Taf. 259, 1 a, Taf. 260, 1 a-b, 
Taf. 263, 1 a-b, Taf. 264, 1 og 2 a) og Camminskrinet. 

Vårt stykke er noe mer utvisket i detaljene enn navnlig det siste. Ved overgangen fra 
selve stengene er det to opphøyde vulster. Ørene er mindre oppstående enn på Cammin
skrinet, de ligger mer bakover og er ytterst spisse, og bøyet innover. Øynene og nese
ryggen er nå nesten utvisket. Snuten, som er skadd, har vært litt oppbøyd. Det er nå 
dekket av irr, men bronsefargen lyser igjennom enkelte steder. Haspens lengde (utbrettet) 
14 cm. Bredde ved hodet 1,7 cm. Alle deler til dette skrinet, og særlig låsen og nøkkelen 
er utmerket bevart med glødeskall. 
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dddd. GaugJcm med bcslagplatc. Denne er brukket av i den ene enden som er ganske 
smal. I den andre enden utvider platen seg i et bredt rektangulært stykke med avrundede 
hjørner. Dette er ytterst brettet ned, og hele beslaget er svakt bøyet. Det har tre hele og 
en avbrukket nagle. Midt på Lmdersiden av det brede stykket sitter en hempe med et 
fastrustet jernstykke i. Selve gangjernet er nå temmelig forrustet. Beslagplatens lengde 
1 1,1 cm. Største bredde 4, 7 cm. 

eeee. Tre gaugJcm som alle har samme form og storrelse. De består hver av 2 stenger, 
den ene av disse er firsidig, tilspisset i den ene enden og bøyd i en sirkel i den andre. Den 
andre stangen er litt lengre, og har i den ene ende en bøyle som griper inn i bøylen på 
den første stangen. Den andre, tilspissede enden, er ytterst bøyd, først i en rett vinkel 
og så til siden. Bare den best bevarte er ennå bevegelig i leddet. På den annen sitter det 
fastrustet en liten jernring i leddet helt inne ved bøylen. På det tredje stykket mangler 
den ytterste delen :1v en av stengene. Alle tre har g]odesbll. Største samlede lengde hen
holdsvis 11,3, 15,5 og 18,5 cm. 

Til samme nr. hører to små .iernringer med firsidig tverrsnitt. Den ene er godt bevart 
med glødeskall, den andre er helt dekket av rust. Storste tverrmål henholdsvis 2,7 og 
l ,5 cm. 

Hff. To gaugJem av samme konstruksjon som forrige nr., men boylene i leddene er 
laget på en annen måte. Stangen er først bøyd i sirkel og dessuten surret et par ganger 
om denne og seg selv. På det største og best bevarte eksemplar er den ene stangen til
spisset i enden, mens den andre er bøyd i to rette vinkler. På det andre eksemplar mangler 
den ytterste delen av begge stengene. Begge er rustet fast i leddet. Glødeskall. Største nå
værende lengde henholdsvis 15,1 og 11,4 cm. 

gggg. To gaugJem av samme form og konstruksjon som de forrige, men litt grovere 
og dårligere bevart. Den ytterste delen mangler nemlig på alle 4 stenger. Begge to er 
dekket av rust og mangler glødeskall. Største nåværende lengde henholdsvis 10,3 og 
10,2 cm. 

hhhh. Fem bcslagstykl~cr som alle har samme form og bredde. Nr. 1 har plan under
side, svak konveks overside og 4 naglehullmed isittende nagler i jevn avstand. Det er 
bøyd svakt oppover i lengderetningen. Stykket har ujamn bruddflate i begge ender og 
er litt skadd langs kantene. Nr. 2 har plan under- og overside, er bøyd ned i den ene siden 
og har ganske svak bulk ved den andre. Her har stykket en ujamn bruddflate, mens den 
bøyde enden har en rett og opphavelig endekant, som er skadd i det ene hjørnet. Stykket 
har 2 åpne naglehull og 3( ?) med avbrukne, men isittende nagler. Glødeskall. Nr. 3 fore
ligger nå i 3 deler, av disse hører det største og det minste sammen i bruddet. Det største 
har nå en liten knekk på midten, her sitter det en avbrukket nagle. I den ene enden går 
det inn et firkantet opphavelig skår. På hver side av dette sitter der 2 hele nagler. I den 
enden som passer til det minste stykket sitter en avbrutt nagle. Det er bøyd litt opp her. 
Det 1ninste stykket har ujamn bruddkant i begge ender, mens det tredje stykket har en 
opphavelig endekant som er bøyd på skrått nedover og en uregelmessig avbrutt ende
kant. Midt på sitter en nagle. Alle stykkene har spor av glødeskall. Nr. 4 består av to 
sammenhørende ulike store stykker. Den ene enden har den opphavelige, tvert avskårne 
kanten bevart, bortsett fra at det ene hjørnet er avslått. Den andre enden er boyd ned og 
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brukket tvert over. Det har 3 hele og en avbrukket nagle i jevn avstand fra hverandre. 
Det er delvis dekket av rustklumper, men viser også tydelig glødeskall. Også det Ste 
be"lag består av to ulike store fragmenter, hvorav det ene har bevart den opphavelige 
endekant, og det andre har en ujamn bruddflate. Bruddflaten mellom de to stykkene går 
tvers gjennom~ et naglehull. Dessuten er det naglehull i det ene hjørne og en bøyd nagle 
på det store stykket som er bøyd på midten. Målene henholdsvis: Nr. 1 lengde 19,6, 
bredde 3,1 cm. Nr. 2 lengde 21,9, bredde 3,2 cm. Nr. 3 15,9, 3,7 og 5,2 cm, bredde 3,2 
cm. Nr. 418,2, bredde 3,3 cm. Nr. 5 14,4 cm, bredde 3,3 cm. 

iiii. I alt 6 bmddstykker av et eller to besl(/g av jern. Ingen av dem passer sanu11en i brudd
flatene. De er av et annet slag enn de i forrige nr. og meget bredere. Det første har en 
opphavelig rett avskåret endekant. Det er bøyd i en stump vinkel på midten og har en 
nagle i hvert hjørne. Av disse er den ene brukket av og den andre bøyd. Det er et nagel
hull til, mellom, og litt bakenfor disse. Et annet stykke er atskillig smalere enn dette og 
uregelmessig avrevet i begge ender. Det er svakt utbuet og skjøtt sammen av to plater 
som er lagt inn over hverandre og naglet sammen med 3 nagler stilt i rekke. Det fins en 
nagle til på beslaget, denne er bøyd til siden. Av de andre stykkene har de to største en 
opphavelig kant og det minste et naglehull. Alle stykkene er dekket av rustklumper, 
men viser også glødeskall. Det største stykkets lengde 11,8 cm. Bredden 6,3 cm. Det nest 
største stykkets lengde 9,2 cm. Bredde 4,9 cm. 

kkkk. Besl(lg av }em i to deler som hører sammen. Det er meget svakt krummet til 
den ene siden, på midten er det noe bredere. De opphavelige, rett avskårne ender er 
bevart. Det ytterste av hjørnene mangler. Det har fire nagler med store, flate hoder i 
jamn avstand fra hverandre. Bruddet er gjort like ved den ene enden, så det minste 
stykket består bare av et lite stykke av beslaget med en nagle. Til samme nr. hører 2 
stykker av en liten ubestemmelig jerngjenstand. Langsidene er boyd mot hverandre så 
de danner en slags halvt lukket fal. Det indre ·er fylt av jord og rust. Videre et lite ube
stemmelig jernfragment, som er brukket og bøyd i den ene enden. Den andre enden og 
en av sidekantene er rette og opphavelige. Målene henholdsvis: Beslagenes samlede lengde 
9,1 cm. Bredde 2,1 cm. De to fragmentenes lengde henholdsvis 9,3 og 3,7 cm. Det lille 
fragmentets lengde 3,5 cm. Bredde 2,1 cm. 

llll. En stor og lang og to mindre spiker av }em. Den første har stort, rundt, flatt hode. 
Den smalner av som til en smal egg i spissen, og er meget godt bevart med glødeskall. 
De to andre har flatt, kantet hode og firsidig tverrsnitt. De har begge glødeskall. Lengden 
henholdsvis 10,4, 6,4 og 6 cm. 

mn).mm. Fem hele spiker eller 11(/gler, alle med store, flate firkantede hoder med av
rundede hjørner og firsidig tverrsnitt på stilken. De er en del forrustet, men de fleste har 
spor av glødeskall. Til samme nr. hører en sjette, som mangler hode og har en svær rust
klump midt på stilken. Lengde henholdsvis 5,6 5,4, 3,5 og 4,5 cm. 

111111n. En spiker og tre 1/(/g/er av }em, spikeren har flatt, uregelmessig rundt hode og 
firsidig tverrsnitt. Spor av glødeskall. Den ene av naglene er bevart med begge hodene. 
Disse er ulike store og firkantede. Den er dekket av rust. De to andre har store, flate 
hoder og firkantet stilk. Den minste er litt bøyd rett under hodet. Lengde henholdsvis 
5,5, 7,1 og 5,1 cm. 
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oooo. To spiker av vanlig form med flatt, uregelmessig stort hode. Stilken har firkantet 
tverrsnitt. Den lengste er særlig godt bevart med glødeskall. Nederst på stilken er det et 
par rustklumper. Til samme nr. hører 2 spiker av samme slag. Den lengste har firkantet 
hode. Halvparten av dette mangler nå. Den andre har rw1dt hode, på den mangler den 
ytterste delen av stilken. Lengde henholdsvis 6,1, 5,3, 6,2 og 2,9 cm. 

pppp. To spiker av jern av vanlig form med stort, flatt uregelmessig fonnet hode, og 
stilk med firsidig tverrsnitt. Hodet på den ene er nesten rustet bort. Stykket er i det hele 
meget forrustet. Den andre er bedre bevart med glødeskall. Lengde henholdsvis 5,5 og 
5,1 cm. 

qqqq. To spiker av }em av vanlig type med rw1de hoder. Hodet på den ene er større 
enn på den andre og står litt skjevt på spikeren. På den andre er stilken bøyd to ganger. 
Begge er forrustet. Til santme nr. hører 3 spiker av jern, hvorav de to er av samme type 
som de foregående med stort, flatt, firsidig hode og stilk med firsidig tverrsnitt. Den 
nederste delen mangler på begge to. De er forrustet. Den tredje har stort, rundt hode, 
og stilken rundt tverrsnitt. Spissen mangler. Glødeskall. Lengde forholdsvis 5,4, 4, 3,5, 
4,8 og 8 cm. 

rrrr. Fire spiker av jern. Tre av dem er av den vanlige fonn med mer eller mindre fir
kantet hode og stilk med firesidig tverrsnitt. De to har en svak bøy like under hodet, og 
den ytterste spissen av stilken mangler. Den tredje har en bøy lengre nede på stilken og 
er hel. Den fjerde er av den annen type med rundt hode og rw1dt tverrsnitt på stilken, 
som er bøyd i rett vinkel. Ytterst på spissen sitter en rustklump. Glødeskall. Lengde hen
holdsvis 5, 4, 7,1 og 2 cm. 

ssss. To sm.å jernstenger av ukjent bruk og en liten ubestemmelig jemklttlltp. Den ene 
stangen er bredest og tykkest på midten og smalner svakt av mot endene. Den ene av 
disse er brukket av. Den ene langsiden er rett, den andre er svakt utbuet. Den ene er 
forrustet, men viser spor av glødeskall. Den andre er bøyd i stumpvinkel og har des) 
firsidig, dels runde tverrsnitt. Forrustet. Den lille jernklumpen kan muligens være en 
slagg. Lengde forholdsvis 10,7 cm. Bredde 0,8 cm, 12,8 og 3,2 cm. 

aaa-ssss er funnet ved ettergraving i brannlag. 
tttt. Bissel av Jem som V. J. G. fig. 414, men med større og kraftigere ringer. Disse er 

avrundet på inn- og utsiden, og har en fordypet renne på over- og undersiden. Stengene 
er kraftige og har rundt tverrsnitt, men er hamret flate der de går rundt ringene. Stykket 
er komplett, men rustet fast i alle ledd, så ringene nå ligger litt irm over hverandre. Det 
er sterkt forrustet og mangler glødeskall. Nå værende sa ml et lengde l 0,6 cm. Ringenes 
tverrmål ca. 7, 7 cm. 

uuuu. Bissel av jem, som, etter det en kan se, har vært av samme form og størrelse som 
forrige nr., men i mange stykker og ufullstendig. De to største stykkene består av om
trent halvdelen av hver av de to ringene og stengene. Det meste av midtleddet mangler, 
men foreligger muligens løst i en liten, nå uformelig jernklump. Av ringene foreligger 
det ellers løst 4 mi11dre stykker. Alle er sterkt forrustet. Ringenes nåværende tvernnål 
henholdsvis 8,2 og 7,5 cm. 

vvvv. Ufullstendig bissel av Jern, nå i tre deler. Bittet er to-1eddet, og stykket har 
snarest vært som J. R. Aspelin: Antiguites du Nord Finno-Ougrien, s. 273, fig. 1370, men 



uten rembeslag i ringene, som på vårt stykke er flathamret på over- og undersiden. Alle 
3 stenger har vært 8-tallsformet. Stykket foreligger nå i 4 deler, hvorav en utgjør litt 
mindre enn halvdelen av en ring, en annen noe mer av den andre og en tredje en av 
sidestengene. Den fjerde delen er en bit av den ene ringen med den ene sidestangen og en 
bit av midtstangen sittende fastrustet. Alle stykkene er nå dekket av et brunt rustlag. 
Glødeskall mangler. Tverrmålet på de to ringene 7,7 og 7,6 cm. Den løse sidestangens 
lengde 5,7 cm. Tverrmål på ringen på det fjerde stykket 6,9 cm. Lengde på stengene på 
dette stykket 6,2 cm. 

wwww. Liten bjelle av jern av samme fonn og størrelse som tt foran. Av nærværende 
stykke kan en se at hempen fortsetter inni selve klokken. Her har den lille kulen, eller 
som her, fjæren, vært festet. Denne foreligger løs og har vært brukket av øverst. Nederst 
er den tykkere. Den er som bjellen ellers sterkt forrustet, og mangler glødeskall. På selve 
klokken mangler et parti ved munningen. Største lengde 5,5 cm. Største tverrmål 4 c1n. 
Bredde øverst 3,5 cm. Fjærens lengde 4,1 cm. 

xxxx. Bjelle av jem av samme type som foregående men større og mer defekt. Nesten 
hele den ene siden mangler. En irrflekk inni det ene hjørnet i klokken tyder på at hempen 
har vært loddet fast med kobber eller bronse. Det meste av den innvendige hempen og 
fjæren mangler. Stykket er for øvrig sterkt forrustet, men har svake spor av glødeskall. 
Største lengde 8,1 Cln. Største tverrmål 5,8 cm. Bredde øverst 3,6 cm. 

yyyy. Fem pilespisser og en liten jern- eller slaggklu111p. Fire av disse er av typen R. 539. 
Nr. 1 har tangen avbrutt like ved overgangen til bladet, og er en del forrustet og utvisket 
i formen. Glødeskall mangler. Nr. 2 har nå et ganske kort blad, som enten er meget opp
slipt eller bortrustet. Den nederste del av tangen mangler, og stykket er i det hele tatt 
sterkt forrustet og dårlig bevart. De ble fmmet tett sammen med en liten jernklump med 
nesten flat underside. Nr. 3 er også dårlig bevart, men hører rimeligvis til samme type, 
skjønt det bredeste partiet på bladet er skjøvet noe lenger fram_ som på R. 541. Den nedre 
del av tangen mangler. Eggene er skadd og svært forrustet. Glødeskall mangler. Nr. 4 kan 
rimeligvis også regnes til samme type, men er nesten helt fortært av rust, særlig ved 
eggene og på tangen. Nr. 5 har antagelig vært av typen R. 538, men det meste av bladet 
er rustet bort. En kan se at det har vært sterkt rygget. Det er brukket tvert av ytterst. 
Målene er henholdsvis: Nr. 1 største lengde: 11 ,4, største bredde over bladet: 1,6 cm. 
Nr. 2 største nåværende lengde: 8 cm, største bredde over bladet: 1, 7 cm. Nr. 3 største 
lengde: 11,6 cm, største bredde over bladet: 1,7 cm. Nr. 4 største, nåværende lengde: 
'l 2,8 cm, største bredde over bladet: 1,5 cm. Nr. 5 største, nåværende lengde: 12,8 cm, 
største lengde på tangen: 3,5 cm. 

zzzz. Kni11 av jem som Birka I, Taf. 181, fig. 5 og fragment av jern som l. c. Taf. 182, 
fig. 9. Den første er atskillig lengre og slankere enn typeeksemplaret. Den er g·odt og 
fullstendig bevart uten glødeskall. Den andre har mindre markert overgang fra tange 
til rygg og egg. Både blad og tange er avbrukket, og stykket er sterkt forrustet. I rusten 
på tangen er det avtrykk av tre. Til samme nr. hører et større og to m.indre jernfragmeuter, 
hvorav det ene muligens er rest av et knivblad. Målene på k11ivene er henholdsvis 13,8 
cm lengde og 1,7 en~ bredde, 7,2 cm lengde og 1,8 cm bredde. 



ææææ. Syv spiker av }em. De fem har hodene bevart. Disse er dels runde, dels firkantede. 
Det samme er tilfelle med tverrsnittet på stilkene. Alle er forrustet. To har spor av gløde
skall. Til samme nr. hører en liten rett forrustet jernstang, som har firkantet tverrsnitt og 
er avbrukket i begge ender, og fem større og mindre, ubestemmelige jernfragmenter. 
Spikernes lengde er henholdsvis 7,2, 7.1, 6,2, 6,2, 5,2, 5,2 og 4,1 cm. Stangens nåværende 
lengde er 7 cm. 

øøøø. Ti større og mindre jernfraglllenter. Et par av dem er muligens deler av beslag, 
og et par er kan hende rester av nagler. 

åååå. To beslagstykker av jern og syv mer ubestemmelige jernjl-aglllenter. Det ene beslag
stykket har bevart tre opphavelige kanter, mens det fjerde viser en ujamn bruddflate. 
Det sitter en nagle i den ene enden. Det andre er bredere og har et naglehode i det ene 
hjørnet. En sidekant er opphavelig, de andre viser ujanme bruddflater. Av de syv frag
mentene skiller ett seg ut. Det har nærmest uregelmessig firsidig tverrsnitt og sn1.alner 
fra den ene enden. Det er avbrukket i begge ender og forrustet. De 6 andre er jevnstore 
og forrustede. Et par av dem er muligens rester av beslag. 

Beslag enes lengde og bredde henholdsvis 7 og 3,3 cm, og 5,2 og 4,1 cm. Det ene 
jernfragmentets lengde 7,8 cm. 

aaaaa. To stykker av bryne av skifer som muligens hører til samme stykke, men ikke 
passer sammen i bruddet. Begge stykkene er mangesidig fasettert, ildsprengt og sotet. 
Det minste har en opphavelig butt ende, det største har ujevne brudd i begge ender. 
Lengde henholdsvis 18,7 og 9 cm. 

bbbbb. Bryne av skifer med rektangulært tverrsnitt og avsmalnende mot begge ender. 
Den ene enden er tvert avskåret, den andre mer ujamnt. Godt bevart. 

ccccc. To fraglllenter av sk((erbryner og en mindre slaggklulllp. Det minste fragmentet 
er ganske tynt med nesten ovalt tverrsnitt. Det er avbrukket i begge ender. Det største 
er tynt og sUpt i den ene enden og tykkere og smalere i den andre. Det har rektangulært 
tverrsnitt og er skrått avskåret i begge ender. Det har et par rustflekker. Lengde og 
bredde henholdsvis 9,1 og 1,9 cm og 11 og 2,6 cm. (F. løst og ikke oppført på planen.) 

ddddd. Samling brente bein, trekol og to slaggklumper. 



Kolbjørn Skaare 

ANGELSAKSISKE MYNTER 

I BRITISK MYNTHISTORIE OG I 

NORSKE VIKINGTIDSFUNN 

I Viking for 1960 publiserte forfatteren en artikkel der det i kortfattet og 
populær form ble orientert on1 myntfunn fra ron1.ertid og vikingtid og 
noen problemer son1 knytter seg til datering og bearbeidelse av funnene 
for øvrig. Som eksempel på utviklingen innen seriøs n1yntvitenskap ble 
det særlig henvist til resultater av studier innen senangelsaksisk numis
matikk. Arkeologer med spesielle interesser innenfor vikingtiden har 
bedt meg å gjøre litt nærn1ere rede for angelsaksiske mynter, et materiale 
son1 i høy grad har betydning for våre egne vikingtidsfunn. De1me 
artikkelen er altså, som den forrige, et bestillingsarbeide, men det har 
vært en bestilling son1 forfatteren med glede har forsøkt å effektuere. 

Betegnelsen angelsaksiske tnynter omfatter all utmyntning i Storbritannia 
i angelsaksisk tid. Denne utmyntningen strekker seg over tiden ca. 
670/80-1066. Her inngår også de mynter som ble preget for nordiske 
vikingkonger i Northumbria. Utmyntningen til de norske kongene i 
Dublin rubriseres deri1not som irske og faller derfor utenfor emnet her. 

Vi kjenner rundt regnet 3 000 angelsaksiske mynter i forskjellige 
vikingtidsfunn fra det nåværende Norge. Dette n1.onetære innslaget er et 
tneget betydelig n1.iddel til å datere og tolke vedkon1n1.ende funn. Av en 
noenlunde velkonservert angelsaksisk n1ynt kan en lese seg til, bokstavelig 
talt, både otntrentlig pregningstid (vedkomn1ende konges regjeringstid) 
og proveniens (n1yntstedet der tnynten er preget). (Fig. 1). Men enhver 
undersøkelse utover dette bør begynne 1ned angelsaksisk mynthistorie. 

6 ~ Viking 1962. 81 



Fig. 1. Fenning av Æthelræd II's første seksårstype, ca. 979/85. 
I omskriften om kongebildet på adv. leser vi ÆDELRÆD REX ANGLO(rum). 
Av rev.-omskriften BIORNVLFM=OLVNDON ser vi at mynten er slått i London 

av m.yntmesteren Bjornulf. 

Æthelræd Il, penny c. 979/85 struck in London by the 11/0IIeyer Bjonw({ 
Kaldal.* 

I denne artikkelen vil det først bli gitt en historisk oversikt over 
angelsaksisk utmyntning (s. 84-99) der vikingkongenes myntpregning 
blir viet ekstra oppmerksoniliet (s. 88-95). Dernest skal vi gå litt nænnere 
inn på d.et norske funntnaterialet av angelsaksisk n1ynt (s. 99-101). Til 
slutt vil disse to avsnittene bli konfrontert n1ed hverandre i et forsøk på 
å finne tendenser i og forklaringer på in1porten av angelsaksisk n1ynt til 
Norge i vikingtiden (s. 101-112). 

V ed siden av gresk og romersk nunlisn1atikk har britiske forskere 
alltid vært sterkt opptatt av sin nasjonale n1ynthistorie. Fra 1903 har 
virksomheten på dette felt hatt sitt spesielle fonun i British Numisrnatic 
Society son1 utgir tidsskriftet British Numismatic Journal, helt viet øyrikets 
n1ynthistorie. 

* Myntene som er avbildet i artikkelen, er alle gjengitt i målestokken 2 : 1. 
Norske funn er i bildetekstene og ellers i artikkelen angitt ved fwmstedets navn. En alfabetisk 
liste over funnene på s. 113 gir opplysninger om funnstedets beliggenhet, funnets sammen~ 
setning og omtrentlige datering. 

The place-IUIII/e indicates the find provellal/ce. A list (if the Nimvegian finds of Anglo-Saxo/1 coius 
mentioned in tllis paper, showing their geograpllical situation, composition and approximate date, is 
for111d 011 p. 113. All the coins illustrated are enlarged 2 X • 
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Utenon1 de profesjonelle myntforskere ved universitetene og andre 
offentlige samlinger har det i England alltid vært en krets vitenskapelig 
interesserte og skolerte amatører som har levert verdifulle forsknings
arbeider. I årene etter krigen har innsatsen særlig konsentrert seg on1 
angelsaksisk numismatikk. Stilliulerende oppn1.untring fra historikere 
SOlli Sir Frank Stenton1 ) og britiske forskeres deltagelse i bearbeidelsen 
av de svenske vikingtidsskattene2

) har bidratt til dette. Et intensivt 
studium n1.ed anvendelse av moderne metoder på nytt, men også gam~ 
1nelt funnlliateriale har på kort tid gitt store resultater. Myntgrupper 
systematiseres og blir gjenstand for kronologisk findeling. Nye mynt
steder blir påvist, gamle raderes av kartet. 

En av de viktigste 1netoder som kommer til anvendelse under dette 
arbeidet, er undersøkelse av stentpelkoplinger (die-links). Dette er en 
fra1ngangsn1åte son1 nå er i· flittig bruk på alle felter innen eldre tiders 
numismatikk. Den har sin forutsetning i den enkle pregeteknikk son1 
helt ut i nyere tid ble anvendt i myntfran1.stillingen. Myntene ble preget 
for hånd. Understen1.plet, som gjerne var myntens adverspreg, var festet 
til et fast underlag, en ambolt, treblokk eller lignende. Reversstemplet 
var inngravert i enden av et jern son1. lliyntarbeideren holdt i hånden. 
Myntmetallet var på forhånd bearbeidet og hamret ut i passende emner. 
Enmet ble plassert over understen1plet, oversten1.plet satt oppå, og ved et 
hamn1.erslag ble pregene overført til mynt blanketten. Denne ble så klippet 
til, og mynten var ferdig. Ste1npler SOlli ble utslitt eller gikk i stykker, ble 
skiftet ut med nye. Men dette skjedde sjelden n1ed begge stemplene sam
tidig. Det nye sten1plet, som var håndgravert, ble aldri helt identisk n1ed 
det kasserte, og på den 1nåten oppstod nye stempelkombinasjoner. 
Samme adverssten1pel ble kon1binert 1ned to eller flere reverspreg, eller 
det ku1me være baksidesten1plet son1. overlevde noen forsider. Numisma
tikeren kan nå, ved å påvise kjeder av slike stempelkoplinger skaffe seg 
rede på utlnyntningens gang. Vi kan her få n1.angt et supplement og 
korrektiv til typekronologien som funnene ellers er vår beste kilde for. 3) 
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Det er for eksempel påvist stetnpelkopling n1ellon1 en n1ynttype 111ed 
myntherrenavnet CNVT og en av Edward Confessors (1042-1066) 

typer. Konsekvensen av dette er at CNVT -1nynten 1nå tillegges Harde
knut (1040-42) og ikke faren, Knut den n1ektige. Dessuten må vedkonl
mende Edward-mynt flyttes først i rekken av denne konges n1ynttyper 
og dateres til ca. 1042/4. Denne typen lå tidligere på fjerdeplass. 4) Ved 
påvisning av stempelkoplinger kan en med sikkerhet renske de angel
saksiske serier for irske og skandinaviske imitasjoner. Ved stempeliden
titet korrigeres lesningen av slitte og utydelig preg ete n1ynter, og frag
tnenter kan gis en sikker bestemmelse. For å få det rette inntrykket av 
utmyntningens omfang innenfor en enkelt pregningsperiode, må en, 
ved siden av antall bevarte mynter, også ta hensyn til det antall sten1pler 
son1 er representert. 

Rettelser og suppleringer til et ga1nn1elt standardverk so1n B. E. Hilde-
brand, Anglosachsiska mynt i Svenska Kung liga Myntkabinettet funna i Sveriges 
jord (1881) er nå san1let i en oversiktsartikkel. 5

) Disse korrigeringer, som 
dekker 14 sider, er vesentlig framkomn1et ved sten1pelforskning og gir 
et godt innblikk i hva son1 er foregått på dette feltet. Et annet uttrykk 
for den sterke stillingen de eldre perioders nun1isn1atikk har i England, 
ser vi av et påbegynt korpusverk over mynter fra De britiske øyer. 
Arbeidet n1ed Sylloge of Coins oj the British Isles er satt i gang etter 
initiativ utgått fra British Nun1ismatic Society. Bindene som omhandler 
angelsaksisk og eldre britisk utmyntning, sendes ut først. 6

) 

Britisk n1ynthistorie går tilbake til antikken. I senkeisertiden foregikk 
en betydelig utmyntning i Londinun1 (London) og et par andre steder 
i det romerske Britannia. 7) Men alt før den tiden hadde stan1n1er av de 
keltiske briter sin egen utmyntning. De preget i gull, sølv, bronse og tinn. 
Son1 kelterne på fastlandet hentet de forbildene for sine pregninger fra 
gresk (særlig Filip Il av Makedonias tnynter) og rotnersk utn1yntning. Men 
myntbildene ble barbarisert og omformet i en hjenllig og særegen stil. 8

) 
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Romerne oppga Britannia kort etter 400. De ro1nerske n1yntene og 
im_itasjoner av den1 holdt seg en stund i sirkulasjon. Men det skulle ta 
sin tid før angelsakserne son1 invaderte og erobret det landet ron1erne 
hadde forlatt, begynte en egen utn1yntning. 9 ) I tnellomtiden skjedde en 
viss in1port av 1nerovingisk mynt over Kanalen. Dette gjaldt særlig gull
n1ynten tremissis, en etterkotnmer av den ron1erske triens, tredjeparten 
av en solidus. Det var 40 n1erovingiske tremisser som utgjorde det numis
nlatiske innslaget i det berøtnte funnet fra Sutton Hoo, Suffolk. Dets 
nedlegging er datert til ca. 650/60. Dette funnet som ikke har spor av 
angelsaksisk n1ynt, betegner en terminus post quem, tidsgrense bakover, for 
angelsaksisk utn1yntning.10

) 

Mot slutten av 600-årene preger angelsakserne itnitasjoner av merov
ingennyntene. Thrymsa er i numisn1atisk litteratur tradisjonell betegnelse 
på den angelsaksiske utgaven av triensjtren1issis, n1en det er usikkert on1 
navnet virkelig går tilbake til disse n1yntene. Denne gullutn1yntningen 
ble av kort varighet. Myntmetallet blir tilsatt sølv, og utviklingen ender 
ganske snart i en ren sølvmyntning.11) Den nye mynten kalles sceatta. 
I Northutnbria preges lignende mynter utover 700-tallet, 1nen her er 
sølvet sterkt oppblandet tned kopper. Ved siden av kongen slår også 
erkebispen av Y ork mynter. Disse tidligste northumbriske pregningene 
kalles både sceattas og stycas. Sistnevnte betegnelse reserveres nå helst for 
de koppern1yntene som ble preget da utmyntningen ble tatt opp igjen 
omkring 830 etter en pause på femti år. (Fig. 2 og 3). Produksjonen er 
ganske livlig til den opphører omkring n1idten av 800-årene.12

) Styca
nlyntningen i Northumbria hadde ingen betydning utover dette riket, 
son1 på den tiden var blitt en politisk avkrok. Det var kongerikene lenger 
sør i England som var de toneangivende. Her var de mer i pakt med 
utviklingen på fastlandet også når det gjaldt myntvesenet. I 700-årenes 
siste fjerdedel skjer her den betydeligste nyskapning i angelsaksisk tnynt
historie. Til avløsning av sceattaen so1n hadde falt i vekt, ble det innført 
en ny n1ynt, penny (penning). Den engelske penny, en betegnelse som 
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Fig. 2. Sceatta preget ca. 750/8 for erkebispen av York, Ecgberht. På rev. 
Northumbria-kongens navn, Eadberht. 

Ecgberht, archbishop of York, sceatta c. 750J8. 
ErtJik. 

Fig. 3. To stycas imnelt i hver sitt vektlodd. På mynten til venstre kongens navn, 
Eanred (806-41). Mynten til høyre viser rev. med n1yntmesternavnet Herreth. 

Eanred of Norflltllllhria, 806-41, stycas, each 1/totlllted on a weig!tt. 
Vig. 

går igjen i det engelske 1nyntsysten1. den dag i dag, skulle ko1nn1.e til å 
oppvise en enestående stabilitet. Vekt og finhet holdt seg i det store og 
hele uforandret til ut på 1300-tallet. Fenningen son1. i begytmelsen veide 
det samme so1n en eldre, fullvektig sceatta, var preget på en bredere og 
tynnere tnyntblankett. En større flate ga tnuligheter for å utfonne et 
rikere og 1ner iøyenfallende n1.yntbilde. 

Æren for å ha ilmført den engelske penningen ble tidligere tillagt 
Offa. Fremdeles kan en se at pe1u1.ingutmyntningens begynnelse settes j 
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forbindelse n1ed den tnektige Mercia-kongen ~ son1 til og m.ed kalte seg 
rex totius Anglorum patriae, <<konge over hele anglernes land». Nunlistna
tikerne er nå enige on1 at det lille sørengelske kongedøn11net Kent var 
først ute 1ned å slå sølvn1ynter av penningtypen.13 ) De nesten ukjente 
kongene Heaberth (nevnes i kildene ca. 765) og Ecgberht (ca. 765-80) ser 
ut til å ha vært de første til å slå penninger på britisk jord. Bakgrunnen 
for dette n1å ha vært Kents naboskap og san1handel1ned Frankerriket. De 
første kentiske penningene, de dateres til ca. 775-80, har iallfall likheter 
n1ed frankiske denarer som Pipin den lille (751-ca. 768) lot prege. 

()ffa la in1idlertid Kent under sitt herredøn1111e, og her overtok han 
n1yntverkstedet i Canterbury og dets n1ynt111estre. Disse preget nå 
penninger i Offas navn. De n1yntene son1 er bevart fra Offas regjerings
tid, ca. 300 eksen1plarer, forteller o1n en utn1.yntningsserie sou1 31 u1ynt-
1nestre har vært engasjert i utgivelsen av. Et stort utvalg av forskjellige 
typer gir i1u1trykk av en livlig uttnyntning (jfr. fig. 11). Vi ser også at 
det ble preget i navnet til Offas drotuling, Cynethrith, og dessuten at 
de to erkebispene av Canterbury, Iænberht og Æthilheard slo mynter i 
eget navn.1 4

) 

Petmingutmyntningen skulle etter dette få donLinere en ubrutt ut
vikling gjetmotn hele den angelsaksiske perioden og, som nevnt, enda 
noen hw1dre år fratnover i engelsk middelalder. Til å begyru1e med ble 
det tnyntet både i Mercia, Kent, East Anglia og W essex. East Anglias 
tnynthistorie utover 800-årene er noe dunkel. Myntningen for kongene 
av Kent opphører omkring 825. På samme tid overtar W essex Mercias 
tidligere stilling sou1 det dou1iuerende engelske kongeriket. Dette gir seg 
utslag i et tydelig oppsving 1 W essex-kongenes utn1.yntning. En nyhet er 
pregning av halvpenninger (muligens også tredjedels-peru1inger) som tar 
til under Alfred den store (871-99).15 ) Kongene av Mercia fortsatte å slå 
tnynt til og n1.ed Burgred som ble avsatt 87 4 av viking høvdingen 
Halfdan, en søtm av Ragnar Lodbrok. Som den første vikinghøvding lar 
han prege mynter i sitt navn (HALFDENE). 01ntrent satntidig dukker 
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en a1u1en vikingfører opp i East Anglias tnynthistorie. Han het egentlig 
Guttorm, 1nen på tnyntene han lot prege, står navnet Æthelstan. Det 
var høvdingens navn son1 døpt kristen. Det eksisterer også et betydelig 
antall in1_itasjoner av Alfred den stores 1nynter. Disse etterligningene 
lokaliseres til Danelagen.16

) 

I Northumbria hadde uttnyntningen ligget nede siden den egenartede 
styca-pregningen tok slutt rundt 1nidten av 800-årene. Men henin1ot 
sekelskiftet blon1strer den northtunbriske utn1yntningen opp igjen. 
Sølvpenningen, sa111_111en n1ed n1indre innslag av halvpenninger, er nå 
blitt den enerådende n1yntenheten ogs.å her. Gjennon1 en periode på 
seksti år, ca. 895-954, får vi en interessant rekke pregninger son1 illu
strerer Northumbrias dran1atiske historie i denne tiden. Det raste da her 
en maktkamp mellom de engelske konger og nordiske vikinghøvdinger. 

Vikingserien innledes n1ed en rekke 111_ynttyper son1 vi særlig kjenner 
fra den store skatten fra Cuerdale i Lancashire.17 ) Den bestod av vel 7000 
mynter, dessuten barrer, ringer og ~akkesølv. Av tnyntene var litt over 
1 000 frankiske, 27 arabiske (kufiske), resten angelsaksiske, derav henimot 
5 000 fra vikingutn1yntningen i Northumbria. Skatten er nedlagt ca. 903. 
I innskriftene på vikingmyntene støter vi på disse navnene: AL V ALDVS, 
CNVT, CVNETTI, SIEFREDVS, SIEVERT, SITRIC. Et magert til
fang av annet historisk kildestoff gjør det vanskelig å klarlegge hven1_ 
eller hva navnene står for. Cnut, Siefredus og Sievert (de to siste er trolig 
en og samme mann) opptrer n1ed kongetittel, REX. Den sistnevnte er 
visstnok identisk med en hærfører fra «Northun1_brernes land>> som ledet 
et raid mot Devonshire 893/4. Han omtales som Sigeferth i angelsaksiske 
kilder. Han etterfulgte antagelig Gudrød son1 konge av Northumbria 
ved dennes død 895. Gudrød (Guthfrith) er tidligere blitt identifisert 
med myntenes <<Cnut>>, i det en antok at dette har vært hans døpenavn, 
altså et analogt tilfelle med Guttorm/ Æthelstan. Et inngående studiun1 
av myntene i Cuerdale-skatten har imidlertid klargjort at Cnut-myntene 
må være yngre enn Siefredus-myntene.18) Det er igjen stetnpelforskning 
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sotn har brakt resultater. Vi søker forgjeves i de skriftlige kildene etter 
en passende Cnut. Myntene fra disse vikinghøvdinger er velpreget og 
røper et teknisk nivå sotn virker forbausende høyt når en husker på at 
n1yntningen i Northun1bria hadde ligget nede en firti års tid, og at dette 
var de første penningene son1 overhodet ble preget der i landet. Lik
heter n1ed frankiske denarer og det betydelige innslaget av karolinger
tnynter i Cuerdale-skatten gjør det naturlig å se en forbindelse 1ned 
Frankerriket. En tenker seg da at disse høvdingene kan ha hatt tilknytning 
til vik_ingn1il jøet i Seine- og Loire-otnrådene. Her kan de ha tjent seg 
sølv til utn1yntningen - og herfra kan de ha fått n1ed seg frankiske 
sten1pelskjærere son1 da, i dobbelt forstand, satte sitt preg på de eldste 
penningene i Northun1bria. 19

) (Fig. 4). 
No en C nut fra denne tiden finner vi nå ikke i frankiske kilder heller. 

N ænnest, fonetisk og kronologisk, kon1n1er en viss Hunde us son1 i 
årene 896/8 leder vikingstyrker på herjeferder i Seine-on1rådet, Aqvi
tania og Neustria. Lingvistiske vansker står her i veien for en identifika
sjon med Cnut, og døpenavnteorien lar seg heller ikke uten videre 
anvende.20

) Sitric (det er den vanlige angelsaksiske gjengivelse av det 
norrøne Sigtrygg) tituleres COMES på tnyntene. Han kan kanskje for
bindes med den Sigtrygg so1n tradisjonen forteller er Sigfreds bror og 
banen1ann. Drapet på Sigfred skulle ha skjedd i Dublin 895,21 ) men dette 
samsvarer ikke n1ed den kronologien son1 Cuerdale-n1yntene synes å 
fastsette for Sigfred. 

Navnene Alvaldus og Cunetti er enda 1ner gåtefulle. Nun1isn1atikere 
n1å avvise forslaget om å forbinde det første n1ed den Æthelwald son1 
ble konge av Northun1bria år 900. Alvaldus kan snarere være navnet på 
en n1yntmester. Cunetti rimer hverken med navn på myntherre, n1ynt-
111ester eller n1yntsted. Et forslag går ut på at navnet betegner et (ukjent) 
landotnråde. 22

) 

I perioden ca. 905-925 er utn1yntningen i Y ork dominert av de så
kalte St. Peter-pe1mingene. S(an)C(t)IPETRIMO (neta), «St. Peters n1ynt>>, 
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Fig. 4. Halvpenning preget i Nortbumbria for vikingkongen CnUI, ca. 895. På rev. 
hans navn og tittel, REX. Adv. har omskriften CVNETTI. Feltets carolus-monogram 

understreker in11trykket ;:~v fr;:~nkisk innflytelse. 

J 'ikill,fZS of Nor! lu1111hria, 01111, haij}'ellll y c. 895. 

er on1skriften på n1yntene. (De1u1e 1nynttypen 1nå ikke forveksles n1ed 
peterspenge, eller rlenarius sancti petri, en skatt til pavestolen son1 i Iniddel
alderen ble innkrevd i England, Polen og de skandinaviske land.) St. 
Peter var Yorks skytshelgen. Lignende n1ynter preges i Lincoln i St. 
Martins navn. Disse penningene systematiseres i numisn1atisk litteratur 
under etiketten <<Vikings of Northun1bria>>. En har imidlertid tenkt seg 
at 1nyntseriene har forbindelse 1ned geistligheten. Vi har sett at erke
bispen av York tidligere utøvet 1nyntrett (s. 85). Var det alt på denne tid 
forståelse, eller noe i retning av en allianse mellom erkebispestolen og 
vikinghøvdingene? Dette var tilfelle under erkebisp W ulfstan (o ni
kring 950), son1 ser ut til å ha stått i spissen for en northumbrisk separatist
bevegelse rettet 111ot den engelske kongen. I striden støttet W ulfstan seg 
til vikingkongene. 23

) Den eldste typen av St. Peter-penningene har son1 
eneste n1yntbilde et kors (cross pattee) på adversen. På en senere type 
dukker det opp et sverd på reversen. Denne siden har dessuten en hanl
nlerlignende figur plassert 111.ellom bokstavene i innskriften. Dette syn1.
bolet, so1n det er fristende å tolke son1 en Torshan1111er, kommer senere 
igjen son1 selvstendig n1.yntbilde på adversen. (Fig. 5). 

San1tidig med de eldste SCIPETRIMO-myntene opptrer noen pen
ninger n1ed on1skriften RAIENALT. Disse myntene ble tidligere tillagt 
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Fig. 5. St. Peter-penning fr;~ York, ca. 915/25. Adv. har et sverd mellom innskrift
linjene SCIPE TRIMO, her noe forvansket. Det g,ielder også rev.-omskriften 

som skal være EBORACI, myntstedets navn latinisert. Myntbildet er en Torshammi'r ( ?). 

York, Sr. Pefer-pe1111)', fater type, r. 915/25. 

Ragnvald (død 921), bror av Sigtrygg Gale. De to brødrene tilhørte den 
1nektige Ivarsætten i Dublin. Men Ragnvalds inntagelse av Y ork i 919 
later til å falle en ti år for sent til å passe 1ned den pregningstiden son1 
nyeste forskning gir RAIENALT-pe1U1ingene. Noen n1.ynter 1ned inn
skriften SIHTRIC REX (Sigtrygg) er de eneste sikre nun1isn1atiske 
n1innene 0111. Ivarsættens første herredøn11ne i York, ca. 921-26.24 ) 

l årene 927-39 lå Northun1bria under den engelske kongen Æthelstan. 
Et franlStøt fra det norske Dublin-riket 937 ble avvist. Æthelstan seiret 
i slaget ved Brunanburh. I kan1.pen deltok bl. a. Egill Skallagri1nsson -
på engelsk side. Ved tronskiftet etter Æthelstans død 939 rykket Dublin
kongen Olav Gudrødsson i1m i Y ork. Det er opptakten til den dra1nat.;.. 
iske sluttfasen i striden 0111 N orthu1nbria n1ellom den engelske kongen 
og forskjellige vikingkonger. De hyppige regentskifter kan vi følge i 
utmyntningen. Olav Gudrødsson (ANLAF heter han i myntomskriftene) 
døde 941 og blir avløst av sin fetter og navnebror Olav Sigtryggsson 
l{varan (ANLAF/ONLAF). l-Ian ble litt av en gjenganger på Northun1-
brias trone, (1ninst) tre ganger satt han ved makten: 941/2, 943, 948/52. 
Kanskje har han til dels regjert i forståelse n1ed den engelske kongen25

) 

so1n kunne trenge noen å spille ut 1not høvdinger som Ragnvald Gud-
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rødsson (REGNALD), 942/3, og Eirik Blodøks (ERICVS, ERIC, 
EARIC, n1uligens også EATRIC), 948 og 952/4. 

I tillegg til denne høvdingrekken forteller n1yntene 0111 en SIHTRIC 
(Sigtrygg). Hans penninger har nær tilknytning til Olav K varans eldste 
typer og dateres følgelig til 941/2. N un1ismatiske grunner utelukker altså 
Sigtrygg Gale (død 926) og hans sønnesønn Sigtrygg Silkeskjegg (død 
1 042). Fra irske kilder kan vi itnidlertid hente fra1n en langt 1ner ukjent 
Sigtrygg. I skalden Corn1;1cans poetiske kon11nentarer til begivenheter 
son1 foregikk 941/2 nevnes <<Sigtrygg n1ed juvelene» eller <<Sigtrygg 
rike». En gjetter på at dette har vært en bror av Olav Kvaran, son1 denne 
kongen har hatt son1 tnedregent i sin første periode i York. 26 ) 

Det kan være av interesse å se on1 vi kan spore noen norrøne særdrag 
ved de bevarte penningene fra de1me utn1yntningen. Av tnyntinn
skriftene so1n er gjengitt ovenfor, har vi alt sett at myntherrenes navn, 
son1 enkelte ganger kan stå i latinisert forn1: ERICVS, oftest er gjengitt 
i angelsaksisk fonn: ANLAF, EARIC, ERIC, ONLAF, REGNALD, 
SIHTRIC. l{ongetittelen gjengis 111ed det latinske REX, 111en på de 
fleste penningene fra årene 939-42 finner vi det gern1anske CVNVNC.27

) 

Denne tittelen kon1mer senere igjen på n1ynter som ble preget i Dublin 
omkring år 1000 for Sigtrygg Silkeskjegg. De engelske kongene, so1n 
nesten alltid benytter den angelsaksiske formen av navnet sitt på myntene, 
bruker uten unntak tittelen REX. 

Vi har sett at sverd og Torshan1mer inngikk i myntbildet på de senere 
St. Peter-penningene. Fra san1me tid har vi en annen hamn1erlignende 
figur koblet samn1en n1ed framstillingen av en bue 1ned en pil på bue
strengen. Fra den siste epoken i vikingutn1yntningen i Y ork er det 
særlig to typer son1 bør nevnes. Den ene er Olav Gudrødssons pen
ninger n1ed en ravn på adversen.28

) Dette n1yntbilde er vel noe av det 
ypperste i angelsaksisk n1yntkunst. (Fig. 6). Det har vært diskutert hva 
slags fugl 1nynten egentlig viser. En har pekt på at det san1svarer bedre 
med reversens korsframstilling å oppfatte fuglen son1 helligånds due. 
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Fig. 6. Penning av Olav Gudrodssons ravne-type, 939/41. Adv. viser det omdiskuterte 
fuglebildet. Omskriften er ANLAF CVNVNC. Rev.-typen brukes også av de engelske 

kongene og flere av de andre viking kongene i Y ork. 

AnlafGuthf/·ithsson, penny of the raiJCII type, 939/41. 
Terslc1;, Ringstcd, Sjælland, Dan/Jiark. KMMS. 

Dette er et rnyntbilde son1 en senere kan finne i angelsaksisk (ca. 1009 
Æthelræd Il) og skandinavisk (Olav Haraldsson, !{nut den mektige) 
utmyntning.29

) Her er det rimeligst å tolke myntbildet n1ed den krum
nebbede fuglen son1 en ravn, Odins hellige fugl. Kildene forteller om 
flere tilfeller da vikinghæren bar en ravn som merke. Så sent som 1016 
benyttet Knut den n1ektige det san1me merke.30

) Ravnens karakter som 
hedensk symbol synes iallfall på den tiden å være blitt svekket. 

I den northun1.briske vikingserien støter vi også på en annen franl.
stilling av en fane eller banner. Dette reversbildet er stilt san1.men rned 
en advers som viser en framstilling av en triqvetra. (Fig. 7). Dette siste 
symbolet dukker her opp igjen i angelsaksisk n1.ynthistorie etter tid
ligere å ha vært benyttet son1. bi tegn på sceattas. 31

) Slik opptrer det også 
på enkelte Birka/Hedeby-mynter i siste halvdel av 800-årene.32

) Sorn 
selvstendig n1yntbilde kornn1er det igjen i 1000-årene på danske33

) 

(Knut den n1ektige, Hardeknut, Magnus den gode, Svein Estridssøn) 
og norske (Harald Hardråde) penninger.34

) 
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Fig. 7. Penn.ing slått 941/2 for Olav Sigtryggsson Kvaran. Adv. viser en triqvetra, 
rev. en standard. Myntmesteren, Farman, preget også for Olav Gudrødsson og for den 

engelske kongen Eadmtmd, 939-46. 

Anlaf Sihtricssott, penny of the triqvetrajstandard type, 941/2. 
KMMS. 

Endelig skal det nevnes at rnyntene fra Eirik Blodøks' andre regjer
ingsperiode, 952/4, også har sverdet på adversen. (Fig. 8). Men n1ed 
St. Peter-perulingene i friskt 111inne kan vi bare konstatere at uttnynt
ningen til vår landflyktige vikingkonge for så vidt fulgte tradisjonelle 
linjer. Dette er i enda høyere grad tilfelle med den rnynttypen son1 må 
forbindes n1ed Eiriks korte regjering i 948. Den var den sarnn1e son1 en 
av hovedtypene til den engelske konge Eadrnund (939-46) og hans etter
følger Eadred (946-55).35

) Olav l(varan hadde også benyttet den tid
ligere. I det store og hele n1å en si at vikingkongene i York i sin ut
myntning i vesentlig grad bygget på angelsaksisk tradisjon. Det son1 
kanskje sterkest markerer kontinuiteten, er det fakturn at rnyntn1estrene 
ser ut til å ha utøvet sin ernbetsgjerning ganske uforstyrret av de hyppige 
otnskiftmnger på høyeste politiske plan. Det er stort sett de sarnrne 
rnynttnestrene sorn går igjen, enten n1yntherren er den engelske kongen 
(Æthelstan, Eadmund, Eadred) eller en representant for kongeætten i 
Dublin eller Norge (Olav Gudrødsson, Olav Kvaran, Sigtrygg rike, 
Ragnvald Gudrødsson, Eirik Blodøks. 30

) Det er ikke spor etter noe 

94 



Fig. 8. Eirik Blodøks-penning av sverd-typen, 952/4. Sml. fig. 5. 
Gipsavstøpning i Universitetets Myntkabinett av original i British Museum. 

Brie Bloodaxe, penny of his second type, 952/4. 

slags spoil system. Myntn1estrene rnå ikke forveksles n1ed de håndverkere 
(stempelskjærere etc.) som var sysselsatt 111ed det rent manuelle arbeidet 
ved selve mynttilvirkningen. Myntmestrenes status i angelsaksisk tid er 
ikke helt klarlagt, n1en det har tydeligvis vært ansette og velstående n1enn 
som ble betrodd disse viktige og ansvarsfulle postene.37

) En rnyntn1ester 
var ansvarlig for et n1yntverksted og sten1plene sorn bar hans navn. 

Da Eirik Blodøks var fordrevet fra York 954, stod den engelske 
kongen, Eadred, son1 den eneste myntherren på De britiske øyer. 
Fra skriftlige kilder vet vi at en del geistlige herrer fortsatt hadde rett 
til å ha n1ynttnestre. De påliteligste opplysningene on1 dette gjelder 
erkebispen og abbeden av Canterbury og bispen av Rochester. Når det 
gjelder York, er vi uten samtidig dokumentasjon, n1en i 1279 hevder 
den daværende erkebispen at hans forgjengere har hatt <<to n1yntstempler 
fra mninnelige tiden>. All utn1yntning i senangelsaksisk tid skjer irnidler
tid i kongens navn. Myntene fra de geistlige herrers rnyntrnestre lar seg 
ikke sikkert identifisere. 37 a) Dublin-kongenes n1ynthistorie i Irland inn
ledes først on1kring 995 rned Sigtrygg Silkeskjeggs itnitasjoner av 
Æthelræd Il' s rnynttype av ca. 991/7. 
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Under Eadgar (959-75) skjer en viktig reforn1. av det engelske n1.ynt
vesenet.38) Reformen som dateres til 973, innebar innføringen av et 
systen1. med regelmessig veksling i 1nynttyper som var ens for hele 
riket. Myntene sirkulerte i en bestemt periode, deretter ble de inndratt 
for å bli innvekslet i en helt ny type penninger. Sirkulasjonsperioden for 
den enkelte mynttype var til å begynne med seks år, skiftet skjedde trolig 
ved Mikkelsmesse (29. september). Denne ordningen holder seg til og 
med !{nut den mektige (1016-35). Nå blir periodene kortere. I tiden ca. 
1035-50 er de som regel på to år, mens det i årene ca. 1050-66 var tre
årsperioder.39) Etter ca. 973 fordobles tallet på myntsteder til omkring 
40, de fleste stedene i England får nå mindre enn en tre mils vei til nær
n1.este myntverksted. Senere stiger antall myntsteder ytterligere, det 
ligger under Æthelræd li og Knut den mektige på 60-70. 40) 

M yntskatter nedlagt i engelsk jord i tiden etter 973 forteller at denne 
nyordningen av n1.yntvesenet fungerte n1.eget vel. Disse funnene lime
holder son1. regel u1.ynter av en enkelt type eller to typer som følger 
umiddelbart etter hverandre. 41) Freu1.n1.ed mynt var ved lov utelukket 
fra å sirkulere so1n betalingsmiddel innen det engelske riket. Alt i 
Æthelstans lover var dette slått fast: Placuit no bis, ut una 1noneta sit in 
totutn regis imperium, «Vi har bestemt at det bare skal være en mynt over 
hele kongens rike». 42) Vi må da også lete svært godt i de engelske u1.ynt
skattene fra tiden for å finne så mye sou1. et halvt dusin 1nynter av frem
Ined oppri1melse blant n1.ange tusen av hjen1.lig proveniens. 43) 

I hele perioden 973-1066 holder de engelske penningene et høyt 
teknisk nivå. Sølvinnholdet ligger vanligvis over 830/1000, etter ca. 
1060 går det opp i sterlingsølv. 44) Vekten kan variere noe fra type til 
type. Petmingens vektstandard svinger mellom 22.5 (1.46 g) og 27.5 
( 1. 78 g) grains inntil den etter ca. 1020 stabiliserer seg på 18 grains 
( 1.17 g). 45) Det synes iu1.idlertid å være klart at den engelske penningen 
sou1 lovlig betalingsmiddel var tillagt en betydelig n1.erverdi utover den 
metall verdi den til enhver tid inneholdt. 46) Dette gjorde at vekten av 
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det enkelte n1yntstykket var av underordnet betydning, det var ron1 
for en margin son1 vektene kunne variere innenfor, uten at dette rokket 
ved n1yntenes verdi. 

Det engelske myntvesenet som på denne måten ble så fast regulert og 
utbygget i 970-årene, skulle ganske snart bli satt på harde prøver. Kildene 
forteller at i 991 ble det for første gang utbetalt danege ld til viking hæren, 
og gjennom de neste 25 år ble det en stadig tilbakevendende foreteelse 
at Æthelræd Il kjøpte seg fred for penger. Da den danske vikinghøvdingen 
Torkell Høge i 1012 gikk i Æthelræds tjeneste med sine menn, ble det 
innledet en ny praksis. Kongen holder nå en stående styrke leiesoldater 
for midler skaffet til veie ved en egen beskatning. Denne skatten som 
gikk under navnet heregeld, holdt seg helt til Edward Confessor avskaffet 
den i 1051. 

I Æthelræd II' s siste år sporer vi visse desentraliseringstendenser i 
organisasjonen av myntvesenet. Tidligere ble stemplene levert fra et 
sentralt gravørverksted trolig ved hovedn1yntstedet London. I urolige 
tider kunne det bli vanskelig å opprettholde denne ordningen. For mynt
typen av 1009/16 er det påvist regionale stilforskjeller (fig. 9) som viser 
at de forskjellige provinsene fikk sine egne <<stempelsentralen>, die-cutting 
centra. 47

) Men kongen beholder tydeligvis den fulle kontroll over mynt
vesenet. Den foreskrevne hovedtype med hans navn og bilde er den 
eneste som blir myntet i de årene da Æthelræd kjempet sluttkampen 
mot danekongene. Det nye dynasti som kom til makten med Knut den 
mektige, fortsatte rikets mynthistorie i angelsaksisk tradisjon. Fra kong 
Edmund Jernside, som regjerte noen måneder 1016, kjennes ingen 
mynter. Desentraliseringen av sten1pelproduksjonen later til å ha holdt 
seg gjennom Knuts tidligste regjeringsår. Omkring 1025 er man på vei 
tilbake til sentraliseringen igjen. 48) Den engelske penningen fikk heller 
intet men av det politiske skjebneåret 1066. Vilhelm Erobreren bygget 
helt på det angelsaksiske myntvesenet. Fenningen fortsatte å være den 
enerådende myntenheten til omkring midten av 1300-tallet. 
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Fig. 9. Æthelræd II's penning av ca. 1009/16. Det er påvist seks regionale varianter i ut
formingen av adv.-bildet, to av dem vises her: a) Northern style b) Southern style. 

Myntene er slått i henholdsvis Y ork og Winchester. 

Æthelræd II, penny c. 1009/16, obverses of dU]erent styles: a) Northem b) Southem. 
T}ore (I). 

Vi har her nøyd oss med et ganske kort oversyn over angelsaksisk 
n1.ynth.istorie. Bare når det gjelder vikingkongenes utmyntning, er vi 
ko1nn1.et litt inn på selve tnyntpregene. Her skal til slutt nevnes et par 
eksen1pler på hva studier av angelsaksisk tnynt kan gi av bidrag til andre 
kulturhistoriske vitenskaper. En kunsthistoriker vil 1ned interesse studere 
de 111.ange utslag av påvirkning fra rotnersk keisertidsutinyntning so1n 
angelsaksiske n1yntbilder vitner on1. Både for Off as, Æthelræd Il' s og 
Edward Confessors tnyntbilder kan det vises til prototyper fra sen
keisertiden. Den siste angelsaksiske kongen, Harald Godwineson, son1 
regjerte noen tnåneder 1066, har et n1yntbilde n1ed tydelige n1innelser 
0111 et portrett på keiser Tiberius' bronsen1ynter. 49

) Med sin rikdon1 
på navn (tnyntherrer, 1nyntn1estre, tnyntsteder) får angelsaksiske n1.ynter 
betydning også for lingvister. Undersøkelser av dette navnetilfanget er 
i gang. En gjør seg gode forhåpninger on1 å kaste lys over angelsaksisk 
språkhistorie, bl. a. ved n1ulighetene for å påvise lokale variasjoner.50

) 

Myntstedenes godt daterte navneformer er viktig for stedsnavnforsk-
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ningen. 51
) Myntenes angivelse av myntn1estre gir et rikt materiale med 

personnavn. Av dette skulle vi også kunne få et godt innblikk i utbred
elsen av norrøne navn i de forskjellige deler av England. 

Vi vender oss nå mot våre norske funn av angelsaksiske n1ynter. Det 
gjelder, son1 alt nevnt, on1kring tre tusen eksemplarer. Med unntak av 
Akershus, Vest-Agder og Finnmark kjenner vi funn av angelsaksiske 
tnynter fra alle våre landfylker.52

) Den rikeste høsten er gjort i Rogaland 
der godt og vel halvparten av hele n1aterialet er funnet (1 712 + noen 
hundre fragtnenter, fordelt på 10 funn). De futmrikeste fylkene ellers er 
Sør-Trøndelag (361 tnynter i 3 funn), Møre og Romsdal (329 n1ynter i 
3 funn), Buskerud (135 n1ynter i 7 funn) og Nord-Trøndelag (102 mynter 
i 4 funn). Norges (og verdens) nordligste funn av angelsaksisk n1ynt 
kommer fra Haukøy, Skjervøy i Troms (ca. 70° 3' nordlig bredde).53

) 

De angelsaksiske n1yntene funnet i Norge ko1nn1er fra skattefunn, 
gravfunn, boplassfunn og løsfunn. Den eldste n1ynten er slått ca. 750/8, 
se fig. 2, mens pregningstiden for den yngste kan beste1nn1es til ca. 1062/5. 
Hele 99 °/0 av 111aterialet komn1er fra skattefunnnedlagt i tiden ca. 955-
1065. Bare ett av disse funnene igjen, Rønvik,54 ) er nedlagt før ca. 1000. 

Hvordan de angelsaksiske myntene fra norske funn fordeler seg på 
de forskjellige uttnyntningsperioder, skulle framgå av tab. I, se neste 
side. Når 1ner enn halvparten av antallet i en periode skriver seg fra ett 
enkelt funn, er dette angitt. 

I tillegg til de myntene son1 er tatt n1ed i tabellen, kotnmer en betydelig 
slu1np som vi bare kjenner i summariske og ufullstendige opplysninger fra 
arkivalier: 43 + «en hel del»+ <<noen>>+ et ukjent antall mynter preget for 
Æthelræd Il (978-1016) og Knut den mektige (1016-1035). Fra de samme 
to tnyntherrer er bevart noen hundre fragn1enter som ennå ikke er full
stendig bearbeidet. Det synes fullt forsvarlig å kalkulere med tallet 3 000 
som en tilnærn1et oppgave over hele materialet av angelsaksiske n1ynter 
funnet i Norge. 
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Tab. I. Angelsaksiske mynter i norske funn. 

Anglo-Saxo11 coins found in Norway. 

Pregningstid Antall 
Date of issue Num ber 

ca. 750-758 1 (Ervik) 
(758-ca. 792) 

ca. 792-796 2 (Egren, Veka) 
(796-ca. 815) 

ca. 815-841 7 
(841-ca. 928) 

ca. 928-939 1 
Il l (Rolll'ik) 939-946 4 

946-ca. 950 1 f 
(ca. 950-973) 
ca. 973- 978 7 
ca. 979- 985 17 
ca. 985- 991 24 
ca. 991- 997 311 
ca. 997-1003 262 
ca. 1003-1009 147 
ca. 1009-1016 429 (herav 245 i Tjore I) 
ca. 1017-1023 514 
ca. 1023-1029 626 (herav 420 i Arstad) 
ca. 1029-1035 37 
ca. 1035-1042 33 (herav 18 iPoldøJ') 
ca. 1042-1048 60 (herav 36 i Foldøy) 
ca. 1048-1053 47 (herav 41 i Foldøy) 
(ca. 1053-1059) 
ca. 1059-1062 2 (Helgelandstnoen) 
ca. 1062-1065 1 (Helgelands/noen) 

2 533 
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Talloppgavene i oversikten tnå til en viss grad oppfattes son1 fore
løpige. Statistikken er utarbeidet dels på grunnlag av eldre funnbeskriv
elser, dels er det upubliserte nybearbeidelser sotn ligger til grunn. Ny
gjennotngåelser av et funn bringer erfaringsn1essig en del endringer i 
detaljer. Supplering kan særlig komtne ved spesifikasjon av en del frag
tnenter som de eldre funnbeskrivelsene, i beste fall, har behandlet sunl
Jnarisk. Endelig kan arkivstoff hjelpe til å rekonstruere tapte funn. 

Det er in1idlertid grunn til å tro at hovedtendensene i den kronologiske 
fordelingen av vårt funnmateriale av angelsaksiske tnynter vil holde seg. 

Noen ganske få mynter (3) er preget i siste halvdel av 700-tallet. Når 
disse tnyntene har nådd Norge, er det vanskelig å si noe sikkert on1. 
Antagelig er de kommet før en håndfulltnynter (7) fra en yngre prege
periode, ca. 815-841, sotn trolig er ko1nn1et til landet før 850. Ser vi 
bort fra sju mynter son1 er slått onlkring midten av 900-tallet, og som 
alle lå i ett og satnme skattefunn (Rønvik), har vi ingen norske fu1m 
n1ed angelsaksiske mynter preget i tiden 841-973. For de tre prege
periodene mellom årene 973 og ca. 991 viser tallene en jevn oppgang 
(7, 17, 24). Så kommer en voldsom økning med årene ca. 991/7 der 
tallet overgår foregående seksårsperiode over tolv ganger. (Fig. 10). 
For tiden ca. 997-1009 er tallene fortsatt store, tnen viser en noe fallende 
tendens. De tre pregeperiodene son1 tiden fra ca. 1009 til ca. 1029 kan 
inndeles i, er sterkest representert i norske funn. Etter ca. 1029 ser vi en 
sterk tilbakegang til et beskjedent nivå som funnstatistikken holder seg 
på til noe etter ca. 1050. Av angelsaksiske n1ynter yngre enn ca. 1053 
kjenner vi fra norske funn bare tre eksemplarer. Alle tre lå i en og sa1TI111e 
skatt (Helgelandsn1oen). Den yngste av disse myntene kan, som før 
nevnt, dateres til ca. 1062/5. 

Nå skulle tiden være inne til å sammenstille det norske funnmaterialet 
av angelsaksisk mynt med den engelske utmyntningshistorie gJennom 
de vel tre hundre årene dette materialet er hentet fra. 
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Fig. 10. Fenningen av ca. 991/7. Myntmester: Æl{ric, myntsted: HVNT(ingdon). 
Dette ser ut til å være den første angelsaksiske mynttypen som i større mengder ble 

importert til Skandinavia, der den ble forbildet for den eldste riksutmyntning. 

Æthelræd Il, penny c. 991/7, theJirst Anglo-Saxon roin type lo be brought to 
Scandinavia i11 big quantities. 

Ka/dal. 

Da klosteret på Lindisfarne ble plyndret og brent 793, var det gått vel 
hundre år siden angelsaksisk n1yntpregning tok sin begynnelse. Otn
kring tjue år før denne kildebelagte opptakt til vikingplyndringene var 
sølvpenningen innført. Utmyntningen til kong Offa av Mercia, Eng
lands tnektigste tnonark på den tiden, var inne i sin tredje og rikeste 
periode. Northumbria, det riket Lindisfarne hørte til, hadde siden 
nudten av århundret hatt en utn1yntning av S111å1nynt i kopperblandet 
sølv, sceattas. Denne serien later in1idlertid til å ha tatt slutt onlkring 790. 
De begynnende vikingangrepene har vært anført som en av forklar
ingene på hvorfor den opphørte. 55) I vårt funn1nateriale har vi, son1 
nevnt, tre angelsaksiske 1nynter fra 700-tallet (2 Offa-penninger og 1 
northun1brisk sceatta). De kommer fra tre forskjellige funnsteder son1 
alle tilhører Vestlandets sentrale distrikter, Eg ren (fig. 11), Veka, 
Ervik (se fig. 2). D1sse p regningene kan settes i forbindelse tned viking
ferdenes aller første fase. Dette er bare en mulighet, men den forsterkes 
litt i lyset av den neste gruppe 1nynter vi skal ta for oss. Den skiller seg 
fra disse eldste både med hensyn til funngeografi og pregningstid. Det 
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Fig. 11. Offa, pcnning ca. 792/6, etter tegning fra siste del av 1700-tallct i 
H. M. Kongens Haandbibliothek, Kobcnhavn. 

Arkivaliske opplysninger om tapte funnmynter er et viktig supplement 

til det bevarte funnmaterialet. 

<~@a, pcllll)' c. 792j6. Tltr roi11 is lmown onlyfi'o/11 this e(~htcenth crntury dratPing. 
Eg ren. 

gjelder sju n1ynter, de eneste spor son1 800-tallets angelsaksiske uunynt
ning har avsatt i norske funn. 56

) Myntene, fen1 penninger og to stycas, 
kan nå alle dateres til tiden ca. 815-841. De kon1111er fra fen1 forskjellige 
funn, fire av disse ligger i distriktene vest for Oslofjorden (Bø, Hon, 
Kaupang, Vig), det fen1te er fra Jæren (ukjent sted). De fen1 penningene 
(fire funn) er alle funnet san1n1en n1ed frankiske denarer son1 kan dateres 
til 800-tallets andre fjerdedel. Myntene fra Bø, Hon og Jæren er per
forert og/eller forsynt 1ned hempe. De har vel neppe spilt noen rolle i 
on1setningslivet på denne siden av Nordsjøen. Penningen funnet i 
svartjordsområdet på den ganlle handelsplassen Kaupang i Tjølling og 
de to northu1nbriske stycas innfelt i hver sitt vektlodd (støtte for denne 
tradisjonelle oppfatning av gjenstandene gir forn1en, en analyse som har 
påvist bly og tinn son1 hovedbestanddeler,- og andre vektlodd i funnet) 
i gravfunnet fra Vig, har iallfall en indirekte forbindelse n1ed handels
virkson1het. Se fig. 3. 

Etter ca. 840 går den angelsaksiske utn1yntningen videre i sin kontinu
erlige utvikling i bortimot hundre år før noen 1nyntin1port til Norge 
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igjen lar seg påvise. Alfred den stores n1yntrekker son1 så vidt er repre
sentert i svenske og danske funn, 57

) lar seg ikke spore i det norske mate
rialet. Det er heller ikke tilfellet med den rike flora n1ed imitasjoner av 
hans n1ynttyper som grodde opp i Danelagen. Vi søker også forgjeves 
etter eksen1plarer fra vikingutmyntningen i Northumbria. Fra danske 
funn kjenner vi noen få stykker. (Jfr. fig. 6). Når det på norsk område, 
i en enkel skatt (Rønvik), finnes sju penninger slått i tiden ca. 928-ca. 
950, tilhører disse den engelske konges utmyntning og skriver seg fra 
Chester-området, altså traktene ved Irskesjøen. Dette funnet viser iallfall 
at de angelsaksiske penningene nå gjorde tjeneste som betalingsmiddel 
for deres norske eiere. Men denne funksjonen hadde de bare i kraft av 
det sølv som myntene inneholdt. Selve myntpreget som i England gjorde 
stykkene til eneste lovlige og autoriserte betalingsmiddel, spilte mindre 
rolle. I Rønvikskatten er da n1yntene ganske uærbødig gjort til hakke
sølv. (Fig. 12). Dette gjelder også de kufiske dirhemene i funnet. Disse 
myntene, i et antall på vel 30, dominerer det monetære innslaget i 
skatten. 

Noen betydelig import av kufiske dirhemer til Norge skjer ikke før 
henimot 900. I de par mannsaldre denne tilførselen holder seg på høyden, 
ser vi for første gang preget sølvmynt i større antall inngå i skattefunnene 
våre. Funnene viser at myntene var i bruk som penger. De var lett hånd
terlige stykker av godt sølv. Funn fra De britiske øyer viser at det i 
første halvdel av 900-tallet har skjedd en viss videre-eksport av kufiske 
dirhen1er fra Skandinavia.58) Funnenes sammensetning og myntenes 
proveniens ( araberrikets østprovinser) faller helt samn1en 1ned materialet 
i norske funn. Etter tiden omlcring 955 ebber det ut med tilførselen av 
kufisk mynt til Norge. Men nå var det til en viss grad skapt både vane 
og behov for sølvpenger i myntform. 

De neste funn av angelsaksiske mynter i Norge er nedlagt o1nkring 
år 1000. Alle myntene er nå yngre enn 973, med en overveldende over
vekt på penninger slått etter Mikkelsn1esse 991. Det var jo nettopp i 
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Fig. 12. Pemung-fragment (a-b), 946/55. Oppdelingen av mynten later til å være 
av mer primitiv hakkesølv-karakter. Noe annet er den nøyaktige halvering og 
kvartering (sml. 1nyntnavnet farthing) son1 vi kan finne ved angelsaksiske 

penninger gjennom hele vikingtiden. Denne siste oppdelingsmåte, for 
å skaffe småpenger, har vel vesentlig funnet sted i myntenes hjem_land. 

c) en cut halfpenny, preget (og skåret til) ca. 1023/9. 

Fragntentary pen11y (a-b) of Eadred (946-55) cut as Ha c k sil ber r) mt haljpenny c. 1023/9. 
a-b) Røtwik. c) Arstad. 

dette året Æthelræd Il og Olav Trygvason ble enige om utbetalingen av 
den første danegelden, 10 000 pund sølv.59 ) Den sterke økningen i in1-

porten av angelsaksisk n1ynt til Norge fra og 1ned pregeperioden ca. 
991/7 kan en vanskelig la være å sette i forbindelse med danegeldene. 
Neste utbetaling skjedde alt i 994: 16 000 pund sølv.60

) Da Olav Trygva
son med sitt følge seilte ut av engelsk historie somn1.eren 995, var nok 
det sølvet han hadde vunnet, en viktig forutsetning for den suksess han 
som tronpretendent fikk hjen1.n1.e i Norge. I hans kongetid gjør en egen 
norsk utmyntning sin beskjedne begynnelse. Det er nettopp Æthelræd Il' s 
n1.ynttype av ca. 991/7 (fig. 10), son1. tas sotn forbilde. 61

) De autoriteter 
som stod bak utgivelsen av de første norske penningene, kunne gå ut 
fra at dette var et tnyntpreg som var aln1.innelig kjent i det on1rådet disse 
nye myntene skulle sirkulere. Den sotn organiserte denne uttnyntningen, 
var vel den n1.yntn1.esteren 111.ed det angelsaksiske navnet Godwine son1. 
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nevnes i reverson1skriften på Olav Trygvasons penninger. San1111e 
1nynt1nesternavn finner vi på pregningene son1 på sanune tid innleder 
uunyntningen ta de danske og svenske kongene. Ved siden av disse lett 
besten1bare n1yntene har funnene et betydelig innslag av 1ner og tnindre 
barbariserte skandinaviske etterligninger av angelsaksiske 1nynter son1 
foreløpig ikke er stedfestet. Blant de Inange inntrykk av n1yntpregenes 
popularitet og anerkjennelse forne111111er vi også trekk son1 vitner 0111 
1nistenkso1nhet og aktpågivenhet. Son1 de kufiske dirhen1ene tidligere 
ble nå de angelsaksiske penningene stadig undersøkt av sine norrøne 
eiere som ville forsikre seg 0111 at n1etallet var i orden. Sølvstykkets 

spenstighet og styrke ble prøvet ved bøyning, 1nens de ved s1nå prober-
111erker, innsnitt 1ned kniv eller lignende verktøy, undersøkte n1etallets 

renhet. (Fig. 13). 
Det var hyppige utbetalinger av danegeld også senere i Æthelræd II' s 

regjeringstid: 1002: 24 000 pund sølv, 1007: 36 000 pund, 1009: 3 000 
pund, 1012: 48 000 pund, 1014: 21 000 pund.62

) Vi bør ha dette i tankene 
når vi ser den norske funnrikdon1 av penninger fra denne tiden. Son1 en 
typisk danegeldbeholdning er det rimelig å se n1yntskatten fra Tjore l.63

) 

Funnet består av 400 angelsaksiske penninger ( + noen hundre frag
l11enter). Til dette kon1n1er en bysantinsk sølvn1ynt og en håndfull tyske 

og irske penninger. V el 80 % ( + noen hundre fragmenter) av denne 
skatten består av stempeljriske eksemplarer av Æthelræd II's siste n1ynt

type son1 dateres til perioden ca. 1009/16. (Fig. 9). 
Det er kanskje litt overraskende at våre funn av angelsaksisk Inynt 

kuln1inerer n1ed pregninger fra Knut den Inektige. Dette skyldes til dels 
ett enkelt funn, Årstad, son1 er den av våre vikingtidsskatter son1 har 

den største rikdon1 på angelsaksiske Inynter.64
) De egentlige danegeldene 

opphørte naturligvis da danekongen selv besteg Englands trone. Men vi 
skal her n1inne 0111 den ordningen 111ed heregeld son1 Æthelræd II gjorde 

opptakten til i 1012. Knut bygget videre på de1u1e. Til å befeste og verne 
0111 sitt nyvunne kongedømme trengte han en stående styrke av erfarne 
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Fig. 13. Bøyet og probert mynt, legg merke til innsnittene på rev. Jfr. fig. 1 og 6. 
Denne penningtypen, Æthelræd II's av ca. 997/1003, var den som ble flittigst 

etterlignet i Irland og Skandinavia. Den var nemlig tyngst i vekt av alle 
senangelsaksiske penninger. Mynten her er slått i CÆNT(warabyrig). 

d.e. Canterbury, av myntmesteren Leofstan. 

Penny of Ætltelræd Il be11t rmd lested by pecks. The type dated r. 997/1003 

beca111e tite prototype for tite 111ost COIIIIIIOII Irish and 
ScandinaiJian i111itation of Anglo-Saxo11 coins. 

]osang. 

leiesoldater. En rekke norske høvdinger hadde vært engasjert på dane
kongene Svein og Knuts side i katnpen on1 England. Engelske historikere 
har nylig fren1hevet hvilken stor betydning det var for Knut den n1ektige 
å ha en alliert sotn den erfarne og innflytelsesrike ladejarlen Eirik.65

) 

At en god del nordtnenn gikk i Knuts tjeneste også etter seirens dag, er 
høyst sannsynlig. Det var usikre politiske forhold i hjen1landet, der en 
ny konge, Olav Haraldsson (1015-30), nettopp hadde tatt tnakten. 

Når det gjelder itnporten av angelsaksisk mynt preget under Knut den 
n1ektige, n1å vi også ta fran1 sagaenes beretning 0111 Knuts diplon1atiske 
aktivitet for å få norske stormenn over på sin side i kan1pen mot Olav.66

) 

Vi skal se litt på den store Årstad-skatten igjen. I sine vel 1 600 tnynter 
har den en allsidig satntnensatt pengebeholdning fra vikingtiden. Men i 
det vanlige konglotnerat av kufiske dirhemer, angelsaksiske, irske, 
danske, svenske, tyske og andre kontinentale penninger, finner vi litt 
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over 400 nypregete eksetnplarer av Knut den tnektiges angelsaksiske 
tnynttype av ca. 1023/9. (Fig. 14). Yngste n1ynt er i1nidlertid l - ett 
eneste - eksetnplar av den følgende typen, son1 dateres til ca. l 029/35. 
Dette utelukker 111uligheten av å sette nedleggingstiden i forbindelse 1ned 
Knuts besøk i Eikundasund (Egersund) 1028. 67 ) Det forekon11ner for
fatteren at 1030 er den sannsynligste datering for deponering av Årstad
skatten. Hvis vi antyder at eieren kjempet tnot Olav og falt på Stiklestad, 
og at de 400 ferske Knut-penningene var forskudd på belønningen for 
innsatsen, er vi langt i1111e på gjetningens ville veier. Men Knuts Norges
politikk og Stiklestadårets uroligheter er momenter son1 tnå kon1me i 
betraktning når Årstad-skatten skal diskuteres. 

For det nåværende norske on1rådet er vi dessverre uten skattefunn 
son1 n1ed sikkerhet kan sies å være nedlagt i perioden ca. 1035-50. Det 
gjør det litt vanskelig å bedøn1me importen av angelsaksisk mynt i 
denne tiden. Det er grunn til å tro at den er gått noe tilbake fra første 
halvpart av 1 030-årene. Funn nedlagt omkring midten av 1 050-årene 
forteller imidlertid 0111 en jevn og kontinuerlig innførsel, alle typer til 
og med pregeperioden ca. 1050/3 er representert. Men nå er det tydeligvis 
slutt på de store 1nyntn1engder, og mynter fra tidsron1met ca. 1017-29 
er stadig like sterkt representert sotn de fra ca. 1029-42. En skatt fra 
Molndal, Fassberg socken i Bohuslan, nedlagt omkring 1040, viser sa1nn1e 
tendens.68

) I det norske materialet er det bare tre n1ynter yngre enn 
ca. 1053, alle fra satnme funn (Helgelandsn1oen).69

) Se tab. Il på side 110 f. 

For å forklare in1porten av angelsaksisk mynt til Norge har vi hittil 
oppholdt oss ved de tnynthistoriske forutsetninger i begge land og den 
politiske og militære bakgrunn. 

Det er imidlertid uforsvarlig å behandle n1yntsirkulasjonen i viking
tiden uten å nevne handelens betydning. For å illustrere dette er det nok 
å minne on1 et par forhold. Gotland er rikere på funn av angelsaksisk 
n1ynt fra danegeldens og heregeldens tid enn Dannmark (med de gam-
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Fig. 14. Knut den mektiges penning av ca. 1023/9. Adv.-omskriften er CNVT 
REX AN(glorum). Rev.: ÆLFSTANONPINC(eastre) 

d.e. 'Ælfstan i Winchester'. 

Cnut, penny c. 1023/9. 
An·tad. 

meldanske landskaper) og Norge til samn1en.70
) Disse betydelige n1ynt

mengder må være trukket til øya vesentlig ved handel. I de norske 
skattene fra denne perioden er det et vel så stort innslag av tysk mynt 
som av angelsaksisk.71 ) De tyske n1yntene komn1er fra områder som på 
den tiden hverken var utsatt for vikingangrep eller ble pålagt danegelder. 
At vi her står overfor en myntstrøm som i alt vesentlig ble båret oppe 
av handel, synes klart. Det skulle derfor ikke være så urin1_elig å anta at 
handelsvirksotnhet var med å trekke også angelsaksisk mynt til Norge 
i denne tiden. 

Hva kotn det av at importen av angelsaksisk mynt gikk tilbake for 
senere å opphøre helt? Etter Knut den mektiges død 1035 ble den 
politiske forbindelsen med England svekket. Utenrikspolitikken var 
'orientert sørover. Magnus den gode var engasjert i Danmark - han 
preger også n1ynt der nede.72

) Mot midten av 1000-tallet får vi et opp
sving i in1porten av dansk n1ynt. Tysk n1ynt holder seg bedre i det norske 
pengeomløpet utover i 1 000-årene enn angelsaksisk. I 1051 blir here
gelden, som nevnt, avskaffet av Edward Confessor. En annen faktor 111å 

også tas i betraktning. Med Harald Hardråde (1047-66) begynte den 
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Tab. IL De angelsaksiske myntene i fem (ett bohuslensk og fire norske) skattefwm 

med sluttmynt yngre enn 1035. Tabellen vjser fordeling etter utmyntningstid. 

ca. 1035-40 
Før ca. 1017 ca. 1017 j23 ca.1023j9 ca.1029j35 

ca. 1035/8 ca. 1038/40 

Mandal .......... 9 10 13 13 
3 

St. Olavs Voll. .... - - - 1 

Brøholt .......... 8 11 10+x 15 
3 

Foldøy ........... 6 7 12 9 5 

Helgelandsmoen ... 1 2 - -

Sum l 24 30 35+x 38 

første utn1yntning i noe større 01nfang i Norge. Det er grunn til å tro 
at Harald gikk i1m for å håndheve de gjengse prinsipper for nasjonal ut
nlyntning. I landet var kongens tnynt den eneste lovlige, fren1med n1ynt 
blir inndratt og nedsn1eltet. 

Vi finner tydelige spor etter engelske forbilder i norsk utn1yntning 
gjennon1 hele det 11. århundre (fig. 15), også etter at engelsk mynt er 
forsvunnet fra skattefmu1ene.73 ) 

Vi kan slå fast at skulle angelsaksisk mynthistorie skrives utelukkende 
på grunnlag av materiale fra norske funn, ville det oppstå betydelige 
luker for de første tre hundre år, det vil si tiden før Eadgars n1yntreforn1 
i 973. For de neste 80 år, tiden fran1 til ca. 1053, ville det imidlertid gå 
ut1nerket, til dels bedre enn 0111 British Museun1s sa1nling skulle legges 
til grunn.74

) For de siste 12-15 år av angelsaksisk tid ville det igjen oppstå 
vanskeligheter. Den stabiliteten og kontinuiteten son1 uttnerker angel
saksisk utn1yntning gjennon1 hele vikingtiden, får vi ikke noe fullgodt 
inntrykk av ved studiet av de norske funnene. 
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Dates of issue for the Ang/o-Saxon coins in jitJe Norwegians hoards ttJith coins 
later tlum 1035. (Mo ln da l is acfttally sitttated in the Swedish county of Bohusliin, 

rvhich belonged to Norway until 1645.) 

ca. 1040-46 ca. 1046-53 ca. 1053-59 ca. 1059-65 
Sum 

ca. 1040/2 ca. 1042/4 ca. 1044/6 ca.1046/8 ca.1048/50 ca.1050,3 ca. 1053/6 ca. 1056/9 ca. 1059/62 ca. 1062/5 

-

4 

5 

50 

1 1 3 
- 1 1 - --

20 12 
86+x 

5 11 7 2 3 
25 55 

5 15 14 6 35 
122 

3 
1 

-----~ 
l - 2 1 

- -

46 69 3 

Disse forhold skulle fortelle noe om de personer son1 stod bak in1porten 
av angelsaksisk tnynt til Norge, i alt vesentlig de norske vikinger. 
Forfatteren vil til avslutning tillate seg å gi en karakteristikk av viking
tidens nordrnenn sett fra et n1ynthistorisk synspunkt. 800-årenes vikinger 
n1anglet i sin virkson1het sorn pirater og handelsmenn de pengehistoriske 
forutsetninger for å se preget n1ynt som noe mer enn n1erkverdigheter 
og pyntegjenstander. Kanskje var disse første vikingene vesentlig jord
hungrige kolonister? Men alt tidlig i det san11ne århundre hadde strørn
men av arabiske dirhetner nådd Norden over Russland. Henimot 900 
kon1n1er den for alvor til Norge. I 900-årenes første tredjedel skjer en 
videre-eksport av dirhen1er fra Norden til De britiske øyer. Her opptrer 
nå også danske og norske vikinghøvdinger son1 tnyntherrer. I viking
tidens siste fase var de aggressive nordboere blitt sølvgriske n1enn sorn 
var villige til å slåss for danegeld og heregeld. I hjen1landene var nå sølv
tnynt blitt et anvendelig n1idclel i handel og politikk. Hje1nvendte viking
konger so1n Olav Trygvason og Svein Tjugeskjegg7r>) gjør opptakten til 

ru 
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a b 

Fig. 15. a-b) Edward Confessors penuinger av 1046/8. c) Norsk penning slått for 
Harald Hardråde, 1047-66. Den angelsahiske typen har tydelig vært forlegg for 

den norske. Til og med den engelske kongens navn, EDPER(D), er 
gjengitt på Haralds mynt. 

a-b) Edward the Co![{essor, pennies c. 1046j8. c) I111itation ofthis type stmckfor 
Harald Hardråde of Norway, 1047-66. Even the name of the Anglo-Saxon king 

is rendered on the Norwegian co in. 
a-b) Foldøy. 

en nasjonal utn1yntning i sine skandinaviske riker. Fren11ned tnynt, 
særlig angelsaksisk og tysk, dominerer myntsirkulasjonen i første halvdel 
av 1000-årene. Bevegelser i n1yntstrøn1mene røper at handel er en bety
delig drivkraft både i n1yntimporten til Norden og pengeotnløpet innen 
dette on1rådet. Etter midten av 1 000-tallet er den pengehistoriske ut
viklingen i Norge nådd så langt at innenlandsk mynt er helt dominer
ende. Angelsaksisk og annen fren1med mynt forvises til smeltediglen. 

Studiet av angelsaksisk mynt, ikke minst utmyntningen til viking
kongene i Northumbria, bør gi en advarsel til alle som arbeider med 
vikingtiden. Det viser hvor viktig det er at materialet innenfor en kilde
kategori, i dette tilfelle det numismatiske stoffet, i første omgang må 
studeres og legges til rette helt uavhengig av kilder av andre kategorier, 
- og slutninger og synspunkter son1 måtte være basert på disse. 78

) Først 
1nå de enkelte tnyntstykkene - og de nTyntserier og skattefunn de opp
trer i, underkastes et grundig studiutn. Resultatene av dette kan så kon-
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fronteres rned arkeologers, filologers og historikeres forskningsresultater 
til prøvning og avveining. Det gjelder da bare å være like kritisk og for
siktig når det gjelder stoff fra disse andre vitenskapene, so1n en er - eller 
bør være - innen sitt eget fag. 

Alfabetisk liste over 11orske funn med angelsaksiske tnynter, 
ner,nt i artikkelen. Dateringen er antydet ved pregningstiden for yngste tnynt. 

(For spesiallitteraturen om funnene, se notene 34, 52, 62 og 64). 

Brøholt, Røyken, Buskerud. Skattefunn. Ca. 640 mynter 
-ca. 1050/3: frankisk, tyske, tmgarsk, angelsaksiske, danske og norsk. Sølvsaker. 

Bø, Krødsherad, Buskerud. Gravfunn. 7 mynter - 840/66: frankiske og angelsaksisk. 
Egren, Høyland, Rogaland. Løsfunn ( r). Angelsaksisk mynt, ca. 792/6. 
Ervik, Selje, Sogn og Fjordane. Løsfunn. Angelsaksisk mynt, ca. 750j8. 
Foldøy, Jelsa, Rogaland. Skattefunn. 776 mynter - ca. 1050/3: kufiske, tyske, bohmisk, 

ungarsk, angelsaksiske, irsk, danske og norske. Sølvsaker. 
Haukøy, Skjervøy, Troms. Skattefunn. 6 angelsaksiske mynter -ca. 1029/35. Sølvsaker. 
Helgelandsllloen, Hole, Buskerud. Skattefunn. Ca. 200 mynter - ca. 1062/5: tyske, angel

saksiske, danske og norske. 
Hon, Øvre Eiker, Buskerud. Skattefunn. 20 mynter - ca. 852: romersk, bysantinske, 

kufiske, frankiske og angelsaksisk. Gull- og sølvsaker. 
']æren', Rogaland. Skattefunn ( ?) : 5 (6) mynter - 840/66: frankiske, angelsaksiske og 

BirkaJHedeby-mynt. 
josang, Bokn, Tysvær, Rogaland. Skattefunn. 351 mynter -ca. 1009/16: kufisk, tyske og 

angelsaksiske. Sølvsaker. 
Ka/dal, Namdalseid, Beitstad, Nord-Trøndelag. 253 mynter 1002/14: kufiske, tyske, 

angelsaksiske og Hedeby-halvbrakteater. 
Kaupang, Tjølling, Vestfold. Boplassfwm. 7 mynter, 9. årh.: kufiske, frankiske, angel

saksisk, BirkafHedeby-mynt og ubestemt mynt. 
Røn vik, Bodin, Nordland. Skattefunn. 46 mynter: kufiske ( -949/50) og angelsaksiske 

(-946/55). Sølvsaker. 
St. Olavs Voll, Sarpsborg, Østfold. Skattefunn. 45 mynter - 1047/ ca. 55: bysantinsk, 

tyske, angelsaksiske og norsk. 
Tjore(!), Håland, Rogaland. Skattefunn. Ca. 650 mynter- ca. 1009/16: bysantinsk, 

tyske, angelsaksiske, irske og dansk. 
Veka, Voss, Hordaland. Gravfunn. Angelsaksisk mynt, ca. 792/6. 
Vig, Fjære, Aust-Agder. Gravfwm. 2 angelsaksiske mynter, ca. 815/41. 
Arstad, Egersund, Rogaland. Skattefunn. Ca. 1650 mynter - ca. 1029/35, deponert 

ca. 1030: kufiske, tyske, bøhmisk, polsk, italiensk, angelsaksiske, irske, danske og 
svenske. Sølvsaker. 
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FORKORTELSER- ABBREVIATIONS 

adv. advers(en), myntens forside. 
Anglo-Saxon Coins Anglo-Saxon Coins, historical studies presented to Sir Frank Stenton 

on the occasion of his 80th birthday. Edited by R. H. M. Dolley. 
London 1961. 

ASC 
BMC 

BN] 

The Anglo-Saxon Chronicle. 
A Catalogue of English Coins in the British Museum. Anglo-Saxon 
Series. Vol. I, London 1887. 
British N umismatic Journal (London 1904-). 

Conunentationes I Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in Suecia repertis I. 

KlvllvJS 
NC 
NNU!vf 

NNA 

Utg. av N. L. Rasmusson og L. O. Lagerqvist. Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. Antikvariska serien 
9. Sth. 1961. 
Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, København. 
Num.ismatic Chronicle (London 1839-). 
Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (Oslo/København 
1936-). 
Nordisk N umismatisk Arsskrift (København, Oslo, Helsingfors og 
Stockholm 1936-). 

NVAO forh.jskr. Det norske vitenskapsakademi, Oslo (tidl. Videnskabsselskabet i 

rev. 
SNC 
Ur da 
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The Numismatic Circular, Spink & Son Ltd., London, (1892-). 
Urda. Et norsk antiqvarisk-historisk Tidsskrift. I-Ill. 1-2. Bergen 
1837-49. 



NOTER 

1) Anglo-Saxon Coi11s s. ix. 
2) Jfr. bl. a. The President's Adr.:ss [ved C. E. Blunt] Session 1958/9 dchvered 16 June 1959: 

Review of Anglo-Saxon Studics (Part Il), NC 1960 s. i-xv. 
3) Jfr. R. H. M. Dolley, The Relevance of Obvcrse Die-Links to same Problems of tbe Late 

Anglo-Saxon Coinage, Co111111elltationes l s. 153-172. 
4

) P.J. Seaby, The Sequence of Anglo-Saxon Coin Types, 1030-1050, BNJ vol. XXVIII part i 
(1955) s. 111-146. 

b) G. van der Meer, Same Corrcctions to and Comments on B. E. Hildebrand's Catalogue of 
the Anglo-Saxon Coins in the Swedish Royal Coin Cabiner, Anglo-Saxon Coins s. 169-1R7. 

11
) S y 11 o g e o f C o i n s o f t h e B r i t i s h l s l e s 

l. Fitzlllilliam Muset/Ill, Ca111bridge. Part I Ancie11t British aJJd Anglo-Saxon Coins. 
By P. Grierson, 1958. 

2. Hunterian and Coats Collections, Unit,ersity of Glasgoll'. Part I Anglo-Saxon Coins. 
By A. S. Robertson, 1960. 

Under forberedelse: 
Coins of the Coritani ill the Britio;/1 JVIuseu111. 
Hibemo-Norse Coills ill the British NitiSett/11. 
A11glo-Saxon Petmies i11 the As/11nolem1 lviuse11111, Oxford. 
A11cie11t British alld AllL(?Io-Saxo/1 Coi11s in the Royal Dan:sh Coi11 Cabi11et, Cope11lwxell. 

En kort oversikt over arbeidet innen britisk middelaldernumism.atikk 1953-59 er nylig 
publisert: M. Dolley, Great Britain and Ireland, Co11gresso illtemazio11ale di lltllllislllatica, 
Ro111a 11-16 sette111bre 1961, tJo/. I Relazio11i, Roma 1961. Av bibliografiens 178 numre har 
omkring 3/4 tilknytning til angelsaksisk numismatikk. 

7) H. Mattingly, Ro111a11 Coins fro/Il the Earliest Ti111es to the Fall o) tite TVestem E111pire, 2nd ed. 
London 1960 s. 119 og passim. 

8) Jfr. D. F. Allen, The Origins of Coinage in Britain: A Reappraisal, Proble111s of the I roll Age 
i11 Sout!tem Britain, Edited byS. S. Frere, London 1961, s. 97-308, pl. VII-XIV. 

9
) J. P. C. Kent, From Roman Britain to Saxon England, Attglo-Saxoll Coins s. 1-22. 

10) Kent, op. cit. s. 8. 
11) Kent, op. cit. s. 10 f. 
12) C. S. S. Lyon, A Reappraisal of the Sceatta and Styca Coinage of Northumbria, BNJ vol. 

XXVIII part iii (1957) s. 227-242. 
13) C. F. Blunt, The Coinage of Offa, Anglo-Saxo11 Coi11s s. 39-62. Se særlig s. 40 og 43. 
14) Blunt, op. cit. s. 46-49, 59 f. 
15) P. Grierson, Halfpennies and Third-Pennies of King Alfred, BNJ vol. XXVIII part iii (195 7) 

s. 477-493. 
Jfr. R. H. M. Dolley og C. E. Blunt, The Chronology of the Co;ns of Ælfred the Great, 
871-99, Anglo-Saxon Coins s. 77-95. 

16) Dolley og Blunt, op. cit. s. 89-92. 
17) Cuerdale-skatten ble først publisert av E. Hawkins: An Account of Coins and Treasure fotwd 

in Cuerdale, NC 1843 s. 1-104. Funnets serier av vikingmynter fra Northumbria har nylig 
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vært gjenstand for en kritisk behandling: C. S. S. Lyon og B. H. I. H. Stewart, The Nort
humbrian Viking Coins in the Cuerdale Hoard, Anglo-Saxo11 Coins s. 96-121. 

18) Lyon og Stewart, op. cit. s. 116. 
19) Lyon og Stewart, op.cit. s. 117. 
20) ibidem. 
21) H. Shetelig, Fra oldtiden til 0111kring 1000 e. Kr., Det norske folks liv og historie gjenne111 tidme, 

b. I, Oslo 1930 s. 352. 
22) Lyon og Stewart, op. cit. s. 113. 
23) A. Campbell, Two Notes on the Norse Kingdoms in Northumbria, English Historien/ Rel'ietl', 

LVII (1942) s. 85-97, særlig s. 91-95. 
'l 4) R. H. M. Dolley, The Post-Brunanburh Viking Coinage of York with same Remarks on 

the Viking Coinage which preceded the same, NNA 19S7j58 s. 13-88. 
26) Campbell, op. cit. s. 94. 

Dolley, op. cit. 1957/58 s. 78. 
26) Dolley, o p. c it. 1957/58 s. 68-72, 84 f. 
27 ) Dolley, op. cit. 1957/58 s. 45-52 og passim. 
28) Jfr. R. H. M. Dolley, A Note on the Date of the so-called "Raven" Pence of Anlaf Guth

frithsson, SNC 1957 sp. 189-194. 
2u) B. E. Hildebrand, Anglosacltsiska lll)'llf i St,enska Kongliga A1fyntkabinettet jltii/Ul i St,eriges jord, 

ny tillokt uppl., Sth. 1881, tab. 5 typ G. 
En avhandling om denne mynttypen (Agntts dei kalles den etter adv.-bildet), forfatt~t av 
R. H. M. Dolley, er under utgivelse. 
H. Holst, Norges mynter til slutten av 16. århundre, Nordisk Kultur b. XXIX pl. I 3. 
P. Hauberg, kfyntforhold og Ud111yntninger i Dan111ark indtil 1146, Det Kgl. Danske Videnskabers 
Selskab Skrifter 6. Række, Historisk og Filosofisk Afd. V I, Kbh. 1900, Tab. Il 6, IV 4, VIII 17, 18. 

30
) Alexander Bugge, Vester/andenes im!J'lydelse paa nordboemes o,..; særlig nordmændmes ydre k11ltur, 

levesæt og san!fimddor/JOld i vikingetiden, NV AO skr. Il hist.-filos. kl. 1904 nr. 1, Chria. 1905 
s. 288. 

31) Se f. eks. Sy !loge ofCoins of the British Isles 2, nr. 136 f. 
32 ) Hauberg, op. cit. Tab. I 6, 6 a og 7. 
33) Hauberg, op.cit. Tab. Ill 30, 32, 35, 38, 40, Tab. VI 32, 33, 34, Tab. VII 20, 21, Tab. XI 72. 
31) L. B. Stenersen, 0111 et myntjimdfra Helgeland i Hole, NVAO skr. 1895 Il hist.-filos. kl. nr. 3. 
35) BMC vol. II s. 123 og 143. Det gjelder type i for begge kongene. 
36

) Dolley. op.cit. 1957/58 s. 81. 
37) R. S. Kinsey, Anglo-Saxon Law and Practice relating to Mints and Moneyers, EN] vol. 

XXIX part i (1958) s. 12-50, særlig avsnittet 'Status and Duties of the Moneyers' s. 26-31. 
37 a) Jfr. The President's Address [ved C. E. Blunt], Session 1959-60, Delivered 15 June 1960: 

Ecclesiastical Coinage in England (Part I. To the Norman Conquest), NC 1960 s.i-xvii. 
38) R. H. M. Dolley og D.M. Metcalf, The Reform of the English Coinage under Eadgar, 

Angfo-Saxon Coins s. 136-168. 
39) van der Meer, op. cit. s. 185 f. bringer en oversikt over hovedtypene og noen overgangs

typer med benevnelser, datering og en konkordansta bell for typenes betegnelse i de viktigste 
kataloger og håndbøker. 
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'10) Dolley og Metcalf, op. cit. s. 145, jfr. kart s. 150 f. Det klassiske standardverket over mynter 
fra senangelsaksisk tid, B. E. Hildebrand, op. cit., har fortegnelser over Æthelræd II's (s. 169-
171) og Knut den mektiges (s. 315-317) n1.yntsteder. Disse oversiktene må brukes med 
kritikk, jfr. note 5. 

41 ) Dolley og Metcalf, op. cit. s. 156-158. 
42) F. Liebermann, Die Gesetze der Angelsachsen, Halle 1903, b. l s. 159. 
43) J. D.A. Thompson, lnventory of British Coin Hoards, A.D. 600-1500, Royal Numismatic 

Society, Special Pllhlication No. 1, Oxford 1956, nr. 86 og 255. M. Dolley, Sven Estridsen-mønt 
fundet i London 1872, NNUM 1962 s. 133-135. De seks utenlandsmyntene en kjenner fra 
engelske funn (d. e. fra det gamle engelske kongeriket) fra 1000-tallet, er nevnt på s. 135. 

44 ) J. S. Forbes og D. B. Dalladay, Composition of English Silver Coins (870-1300), BN] vol. 
XXX part i (1960) s. 82-87. 

'15) V. J. Butler, The Metrology of the Late Anglo-Saxon Penny: The Reigns of Æthelræd Il 
and Cnut, Anglo-Saxo11 Coi11s s. 195-214. 

'16 ) Dolley og Metcalf, op. cit. s. 158. 
'17) R. H. M. Dolley, Some Reflections on Hildebrand type A of Æthelræd li, AntiktJt1riskt Arkit' 

9, Sth. 1958. 
R. H. M. Dolley. The Regional Distribution of Dies in the West Country c. 1017-1023, 
SNC 1956 s. 321-325, 373-376. 

48) R. H. M. Dolley og J. Ingold, Some Thoughts on the Engraving of the Dies for the English 
Coinage c. 1025, Cotlltllet1fationes I s. 187-222. 

40 ) Kent, op.cit. s. 10-14, pl. IL 
50

) G. van der Meer, The Importance of Numismatic Evidence for Philological Studies, SNC 
1961 s. 88. 

" 1) Jfr. recensjon (vedR. H. M. Dolley) av The Concise 0.\ford Dictionary of Englislt Place-Naiiii'S. 
ByE. Ekwall, 4. cd., Oxford 1960, i SNC 1960 s. 104 f. 

52) En oversikt over samtlige norske myntfunn nedlagt før ca. 1100 ble for tjue år siden publisert 
av H. Holst: Uten- og innenlandske mynter i norske funn nedlagt før ca. 1100, NNA 1943 
s. 56-112. Oversikten var basert på en kritisk gjennomgåelse av eldre funnpublikasjoner, 
notiser i numismatisk og arkeologisk litteratur og arkivalier. Med grunmag i studium av 
selve myntmaterialet har samme forfatter senere publisert nybearbeidelser av enkelte fuun: 
Myntfunnet fra St. Olavs Voll i Sarpsborg, NNU!vf 1955 s. 110-114; To hittil ubeskrevne 
norske myntskatter fra vikingtiden, NNA 1952 s. 1-10 (Bore og Fiskå); Pengcfunnet fra 
Kaldal, NNA 1955 s. 93-105; Brøholtfunnene, revidert, omarbeidet og supplert beskrivelse, 
NNA 1957/58 s. 89-114. 

Av de to større funn med angelsaksisk mynt som er kommet inn etter 1943, er det ene 
publisert: H. Holst, Myntfunnet fra Sløgstad, Betgens l\1usetlllls Arbok 1946 og 47. Historisk
antikvarisk rekke. Nr. 4, mens det andre bare har fått en foreløpig behandling: O. A. Digre, 
Myntfunnet fra Dronningensgt. 10, Trondheim. En foreløpig meddelelse, Arslmctning 1950 

.for Det Kgl. Norske Videttskabers Selskah, l\1useet s. 91-96. En angelsaksisk mynt funnet ved 
utgravningene på Kaupang, Tjølling i Vestfold er publisert av K. Ska are: Et myntfunn fra 
Kaupang, Uniuersitctets Oldsaksa111li11gs Arbok 1958/59 s. 106-119. Samme forfatter har foretatt 
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en nygjennomgåelse av alle bevarte norske fmm av angelsaksiske mynter. Resultatet av disse 
undersøkelsene foreligger i manuskript. 

53) A. W. Brøgger, Håløygenes Bjarmelandsferder, Festskrift til Rektor]. Qvigstad, Trol/lso l\!ftlse-
111/IS Skrifter Il, Tromsø 1928 s. 27-36. 

54) R. H. M. Dolley og K. Skaare, Nytt lys over Skandinavias nordligste skattefunn med angel-
saksiske og kufiske mynter, NNA 1960 s. 5-24. 

55) Lyon, op. cit. s. 229. 
56

) Skaare, op. cit. s. 110. 
57 ) Skaare, op. cit. s. 110 f. 
58) Thompson, op. cit. nr. 32, 89, 112, 129, 175, 201, 205, 312, 322, 349. 

Jfr. S. Bolin, Muhammed, Karl den store och Rurik, Scandia b. XII, 1939 s. 181 222. 
59

) ASC s. a. 991. 
60

) ASC s. a. 994. 
61) B. Malmer, A Contribution to the Numismatic History of Norway during the Eleventh 

Century, Commentationes I, s. 229-240. 
62) ASC s. a. 1002, 1007, 1009, 1012, 1014. 
63) C.]. Schive, Fortegnelse over Mynter fra Middelalderen, fundne i Aaret 1866 ved et Sted 

kaldet Hammeren paa Huusmandspladsen Sletheids Grund under Gaarden Thjore i Haalands 
Præstegjeld paa Jæderen, NVAO.forh. 1869 s. 87-106. Supplement og rettelser i G. Gustafson, 
Sølvfundet fra Harr, samt tillæg og rettelser til et par tidligere indkomne myntfund, Bet~(!ells 
lv!usel/1/ts Aarbog 1896. No. XV s. 32-36. 

64) C. A. Holmboe, De 111/lltis l\1D 111edii aevi llttper in Nomegia repertis 1-II, Chria. 1836-37. Funnet 
ble også, m.ed noen små, ubetydelige endringer, publisert på norsk av samme forfatter: Mynter 
fra Middelalderen, fundne ved Egersund, Urda l, Bergen 1837 s. 329-368. 

65
) F.M. Stenton, Anglo-Saxon England, sec. ed. Oxford 1947 s. 382. 

66
) Jfr. P. A. Munch, Det norske Fol.b Historie, I 2, Chria. 1853 s. 741 og siterte kildesteder samme 

sted note 2. 
67

) Hei111skringla, Olav den helliges saga kap. 170. Jfr. Munch, loe. cit. 
68

) H. Hildebrand, Myntfyndet från Molndal, Bidrag til! kiinnedont ont Gotebor;zs och Bol111sliins 
Formnin11e11 och Historia Ill s. 120-144. 

09
) Stenersen, op. cit. s. 10 nr. 29-31. 

70) Noen tilstrekkelig spesifisert funnstatistikk foreligger ikke. Heller ikke finnes det sun1.mariske 
oppgaver som er helt up-to-date over angelsaksiske mynter i nordiske vikingtidsfunn. Et 
tilnærmet bilde av fordelingen på de forskjellige skandinaviske områder skulle en imidlertid 
få av tallene som oppgis i M. Stenberger, Die Schatzjlmde Gotlands der Wikingerzeit I, Sth. 
1958 s. 261. Antallet av engelsk (og irsk) mynt i gotlandske vikingtidsfunn er beregnet til ca. 
21 000. Tallene for Danmark, Bornholm, Skåne, Blekinge og Norge gir summen ca. 16 180. 
Selv tned supplering av det ikke altfor rike materiale fra Halland ogBohusl~n vil ikk-e Got
lands forsprang kunne innhentes. At irske mynter delvis er tatt med i oppgavene gjør ingen 
ting fra eller til i denne forbindelse. 

71 ) H. Holst beregnet i 1943 (jfr. note 52) antallet tyske mynter i norske vikingtidsfunn til 
»over 2 500 + et stort antall fragmenter<<. I dette tall var inkludert noen få bøhmiske, polske, 
ungarske og italienske mynter, ialt ca. 15-20 eksemplarer. Siden Holsts artikkel ble publisert, 
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er det funnet to skatter med tysk mynt: Sløgstad med 30 mynter og Dronningensgt. 10, 
Trondheim_ med 511. Det skulle nå være forsvarlig å regne med bortimot 3 500 tyske mynter 
i vårt skattefunnmateriale fra vikingtiden. 

i 2) Hauberg, op.cit. s. 207-212, Tab. VI-VII. 
73) H. Holst, Funnmynten fra Hjerkinn og andre samtidige norske tnynter, Viki11g 1944 s. 219. 

Malmer, o p. cit. s. 345 f. 
74) Æthelræd Il og Knut den mektige er i BlviC representert med henholdsvis 408 og 617 mynter. 

Enkelte imitasjoner går fra, mens den ganske betydelige tilvekst museet har hatt siden 1R93 
kommer i tillegg. Fra de samme to konger er det i det norske funnmaterialet henholdsvis 
1198 og 1177 mynter, dessuten noen hundre ubearbeidede fragm.enter. 

75) Malmer, op. cit. s. 229-240. 
16) Dette syn er nylig blitt sterkt understreket i en tiltalende kritisk oversikt over vikingtiden, 

skrevet av den britiske historikeren P. H. Sav,ryer: The Age of the Vikings, London 1962. 

Kolbjørn Skaare 

Anglo-Saxon Coins 

Viking Age Finds. 

in the History of British Coinage and in Norwegiall 

Norwegian archaelogists asked the author to write this supplement to 
his pa per which appeared in the 1960 Viking, 'Coin Finds and Chronology'. 
There, he 1nakes only brief n1ention of the study of Anglo-Saxon coins. 

The three thousand Anglo-Saxon coins found in Norway fonn an 
i1nportant source for history, archaeology and coin history. Hovvever, 
there is little point in attacking this nun1isn1atic n1aterial without a 
knowledge of the developn1ent of Anglo-Saxon coinage. The history of 
British coinage, fron1 the very beginning up to the Norman conquest, 
is briefly outlined, special attention being devoted to the coins issued by 
the Vikings of Northu1nbria. After a prelude under the Britons and the 
Ron1ans, the Anglo-Saxons continued the British Coinage in the late 
seventh century. After the gold thrymsa and the silver sceatta came the 
silver penny. First introduced in the kingdon1 of Kent one hundred years 
after the birth of Anglo-Sa·xon coinage, it was to be the 1nain English 
coin for five centuries. 
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In Northun1bria, the peculiar copper styca coinage was followed by 
an interesting series of pennies issued by Viking kings. The earliest types 
showing Frankish influence (Fig. 4), are known to us n1ainly fron1 the 
large Cuerdale hoard, c. 903. Then came the so-called St. Peter-pence 
of York (Fig. 5). Members of the house of Ivar, the Norse king of 
Dublin, now appear on the scene, trying to extend their power to 
Northumbria. Their changing luck in fighting the English kings is 
n1irrored in the coinage. The last Viking ruler of York, the exiled Nor
·vvegian king Eric Bloodaxe, was expelled 954. In this Viking coinage 
the "raven" (Fig. 6), "the han11ner of Thor" (Fig. 5) and the royal tide 
Cummc (Fig. 6-7) tuay be found specifically Norse elen1ents. Nevertheless, 
the coins give an impression of dose connection 'vith the coinage of the 
English kings, the 111oneyers and the types being the san1e in 111any cases. 

Under Eadgar, probably in 973, Anglo-Saxon coinage was reorga
nised. One type of coin was issued for the whole country. This was to 
circulate for a fixed period, and was then called in and an entirely new 
type 'vas issued. This new systen1 vvas to retnain in force throughout the 
Anglo-Saxon period - and even longer. Until c. 1035, the period of 
circulation was six years; then it was reduced to two, and again increased 
to three years in about 1050. The changing of types probably took place 
at Michaeln1as. In the reign of Æthelræd Il, the coinage had to sustain the 
heavy burdens of the danegeld. Even so, the weight and the fineness of 
the penny did not change. The war with the 'great anny' of the Vikings 
only caused a ten1porary decentralisation in the n1aking of dies, frotn 
about 1009. 

The three thousand Anglo-Saxon coins in Nonvegian finds do not 
give a con1plete picture of Anglo-Saxon coinage. The earliest of this 
coins, a sceatta (Fig. 2), was issued in c. 750/8, the la test, a penny, 
c. 1062/5. Their distribution in the various periods of issue is shown on 
p. 100. Three coins are earlier than, or contetnporary with the raid on 
Lindisfarne in 793. As they 'vere all found in the central parts of Western 
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Norway, they might be connected with the first Viking attacks on 
Britain. Another sn1all group of early coins (c. 815-41) con1.es fron1. the 
region on the West of the Oslo Fjord and fron1. the Stavanger area. 
Most of these coins were found together with conten1.porary Frankish 
deniers. 

No Anglo-Saxon coins fron1. the next hundred years have been found 
in Norway. One single tenth century hoard contains - together \Vith 
Kufic dirhen1s - seven Anglo-Saxon pieces, c. 928-50, thus Inaking a 
total of seventeen pre-Eadgar specin1.ens. Coins fron1. the Vikings of 
Northun1.bria are entirely lacking. The in1.port into Norway increased, 
slowly at first, but after c. 991 it suddenly rose and, apart fron1 one 
1ninor fall, it steadily gained, to reach its culn1.ination during the first 
twelve years of the reign of Cnut. Then, there \Vas a decline to a n1.odest 
level, \vhich \vas retained until c. 1050/3. Only three coins later than 
c. l 053 are known, all fron1 o ne and the san1.e hoard. 

The in1port of Anglo-Saxon coins into Nonvay 111.ay provide a great 
deal of infonnation about the relations bet\veen Britain and Norway 
during the Viking Age. In the staten1.ents concluding the paper, the 
author goes no further than to depict the change in attitude to\vards 
coins and coinage which seetns to have occurred in the carriers of this 
coin in1.port - the Nonvegian Vikings. Norwegians of the eighth and 
ninth centuries lacked the qualifications to see coins as such. About the 
year 900, hoV\rever, the flow of Kufic dirhen1.s reached Norway fron1 
the East. Fron1. Scandinavia, son1e of these coins \vent further vvestwards 
to the British Isles, where Viking kings V\'ere then issuing coins. By the 
tin1c of the first danegeld (991), the Norwegians '''ould have been 
accuston1ed to coined silver as a bandy 1nediu1n of exchange. The 
Viking king Olav Trygvason (995-1000) introduced a native coinage in 
Norway, choosing the c. 991/7 penny of Æthelred Il as his prototype. 
The danegeld and the heregeld, a tax raised by the Anglo-Saxon kings 
-for the first tin1.e in 1012- to pay n1.ercenaries, 1nust be put fonvard in 
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explanation of the import of Anglo-Saxon coins. N evertheless, the 
lively circulation of Viking Age coins indicates that regular trade n1ust 
also be considered. In explaining the dedine and the cessation of the 
in1port, we n1ust bear in nlind that Edward the Confessor abolished the 
heregeld in 1051. At about the same titne, the Norvvegian king Harald 
Hardråde ( 104 7 -66) had introd uced a coinage 'vhich n1ore or less ex el u
ded foreign coins. In son1e cases, English types 'vere still used as proto
types (Fig. 15). But the coins then1selves, probably still - casually -
itnported fron1 Britain, seen1 to have been sent straight to the 111elting 
pot. 



Sverre Marstrander 

ET NYTT VIKINGETIDSFUNN 

FRA ROMSDAL 

MED VESTEUROPEISKE IMPORTSAKER 

I 111ai 1961 fikk Videnskapsselskapets Oldsaksatnling n1elding 0111 at det 
under jordarbeid på en av Setnesgårdene i Grytten s. og pgd. like uten
for Åndalsnes, var kon1n1et for dagen et gravfmu1, so1n efter alt å døn1n1e 
tnåtte være av helt usedvanlig karakter. Da oldsakene kort tid efter kom 
inn til tnuseet, ble det straks klart at det dreiet seg on1 et av de rikeste 
og n1est verdifulle vikingetidsfunn son1 i senere år er gjort i norsk jord. 

Setnes ligger i den indre delen av Ron1sdalsfjorden ved utløpet av 
Rat1111a. (Fig. 1.) Enkelte av de funnene son1 tidligere er gjort på gården, 
gjør det ri1nelig å tro at dens historie går tilbake til folkevandringstid. 1

) 

En <<hellig hvit stein» son1 for lengere tid tilbake ble funnet i åkeren på 
den terrassen hvor gårdene ligger, tyder på at nesset på sørsiden av elve
nlunningen allerede på den tid kan ha hatt en viss betydning son1 reli
giøst sa1nlingssted. Det finnes jo atskillige ekse1npler på at de falliske 
hvite steiner er funnet på eller i nærheten av kirker eller kirketon1ter 
fra den eldste kristentid. 2

) Så er også tilfelle her; kirkestedet son1 idag 
ligger på Setnes, lå opprinnelig på nabogården Gryttens grunn. Funn
fordelingen gir oss allikevel grunn til å tro at tyngden av vikingetidsbo
setningen n1å ha ligget noe lengere opp langs elven ved Devold, Sogge 
og Ton1berg. Fra disse tre gårdene stamn1er vel halvparten av de ialt 34 
gravfunn son1 kjennes fra Grytten. Særlig er listen over de 1nange og 
tildels n1eget rikholdige funn fra Sogge in1ponerende. 

I et nå tapt funn son1 i 1851 ble gjort i en gravhaug på Devold fantes 
bl. a. et sverd 1ned sølvbelegg son1 efter all sannsynlighet n1å ha vært av 
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0 KAYLI 

OsoGGEMOEN 

Fig. 1. Den innerste delen av Romsdalsfjorden. På kartet er lagt inn de gårdene 
hvor det er gjort funn fra vikingtiden. 

den angelsaksiske typen 1ned forholdsvis tykke sølvplater son1 dekker 
knapp og hjalter (Jan Petersens type L.) Typen er også representert i et 
annet funn fra Ron1sdalen.3

) 

I en av de 1nange gravene i elve1nelen oppe ved Soggen1oen lå et 
vakkert irsk beslag av forgylt bronse. Det har fonn son1 en forholdsvis 
lang, s1nal rektangulær plate og er prydet 1ned et båndfletningsn1ønster 
av vanlig type. 4) Den fine likeannete spennen av sølv son1 for lang tid 
tilbake ble funnet på Sogge er vel ikke egentlig et in1portstykke, n1en 
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den er både i fonn og dekor preget av fren1n1ede forbilder. Overflaten 

er prydet med spiraln1.ønstre av karolingisk karakter i utsøkt filigrans

arbeide.5) Men det tnerkeligste av de tidligere funnene fra Grytten er 

allikevel den sølvmedaljongen som lå blandt gravgodset i en skjelettgrav 

fra 10. århundre på Totnberg. Den er prydet tned en støpt reliefdekora

sjon tned tnønster av paln1.etter og akanthus og tnå uten tvil være et 

produkt av islatnsk kunsthåndverk. Tomberg-medaljongen er et av de 

meget få eksempler på originale smykker fra den islamske verden i det 
norske vikingetidstnateriale. 6 ) 

Både funnenes otnfang og det innslag av itnportsaker vi nettopp har 

nevnt, gir oss grunn til å tro at vikingetidens Grytten tnå ha vært en av 
de viktigste bygder i hele Rotnsdal. Forklaringen n1å uten tvil være den 

betydning stedet har fått son1 et sentnnn ved bunnen av Ron1sdals

fjordens hovedann hvor viktige ferdselsveier til sjøs og til lands krysset 

hverandre. Her kon1. den gatnle fjellveien over Dovre fra Østlandet og 

nedover langs Rautna fren1 til fjorden og leden. Selv otn det rike Setnes
funnet står uten sidestykke i det vikingetidsn1.ateriale vi hittil kjenner 

fra Rotnsdal, er det tydelig at det allikevel ikke står isolert, n1en n1å 

sees i samn1.enheng n1.ed bestetnte kulturtopografiske forhold. 

På grunnlag av den melding sotn Oldsaksamlingen n1ottok fra sin på
passelige kontaktn1.a1111, herr Arne Randers Heen, straks funnet var gjort, 

og ved de opplysninger som kort tid efter ble innhentet under en be
faring på stedet, kan funnforholdene i korte trekk beskrives slik. 

På jordene nedenfor gården (fig 2) lå det tidligere en terrasse son1. gikk 
parallelt tned sjøen i en avstand av vel 100 n1. og var mellom 2 og 3 111. 

høy. For å gjøre jordveien mer egnet for n1askindrift, gikk eieren igang 
tned å jevne ut hele terrassen tned bulldozer. Øverst bestod terrassen av 

et ca. 1 111. tykt lag tned n1.uldjord son1 må være dannet ved at endel av 

tnatjorden i tidens løp er seget nedover skråningen 111.ot terrassekanten. 

I første omgang ble hele dette 111.uldjordlaget skrellet av og så fortsatte 

arbeidet med planering av det underliggende gruslag. Det var under 
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Fig. 2. Setnesfunnet ble gjort under utplanering av en terrassekant på jordene 
nedenfor gården (se pilene), omtrent 100 111 opp fra sjøen. 

dette arbeidet at funnet ble gjort ca. 1 111 under øvre kant av gruslaget, 
altså on1kring 2 m under den opprinnelige overflaten. Bulldozerkjøreren 
Harald Moldsvor som i første rekke har æren for at funnet ble tatt vare 
på, fikk se en av vektskålene ligge rned bunnen i været bak seg i det ene 
hjulsporet. Ved å grave videre her fant han de fleste av oldsakene i urørt 
jord. Her fant han bl. a. relikvieskrinet bare et par cn1 under overflaten. 
Det store bronsekaret son1 n1å ha ligget øverst i graven, var in1idlertid 
tatt av skjæret på bulldozeren og ført Ined et lite stykke frernover. Det 
lå endel beskadiget like foran bulldozeren. Her ble også funnet endel av 
perlene. 

Ifølge finnerens beretning ble det i nærheten av oldsakene iakttatt en 
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del trebiter n1ed nagler son1 delvis lå på linje og gjorde det klart at det 
111å ha dreiet seg on1 en begravelse i en u brent båt; det var nemlig intet 
brannlag og ingen spor etter trekull. Mange av disse trebitene var så 
godt bevart at de kunne tas opp og sendes iru1 samn1en n1.ed resten av 
funnet. Det viste seg ved nærmere undersøkelse at den overveiende del 
av trefrag1nentene ikke var deler av selve bordkledningen, n1en var til
skårne, avlange sn1å treklosser son1. n1.å ha ligget på innsiden av bord
gangene so1n underlag for den lille firkantede jernplate vi vanligvis 
finner fastklinket i enden av naglene. 7) På tegningen av en av klossene 
fig. 3 sees tydelig avtrykket etter platen. 

On1 selve fartøyet foreligger det følgende opplysninger. Det n1å ha 
vært satt ned i sandbanken parallelt n1ed stranden, altså i retningen 
NØ-SV. Det kunne fastslåes hvor båtens ene stevn hadde vært; dette 
punkt lå en 6-7 m fra det sted hvor det n1este av gravgodset ble funnet 
og hvor selve graven n1å antas å ha vært. Da gravgodset neppe har vært 
plassert ytterst i den andre stevnen 111en noe nærn1ere n1.asten, ville det 
være rin1elig å tenke seg at fartøyet har hatt en lengde på en 8-10 111. 
Lengden kunne svare til en båt n1ed 5 årepar. 8 ) Selve båten var så å si 
helt forsvunnet, n1en det er opplyst at det ble sett noen «blålige bånd>> i 
jordlaget der naglene lå son1 kanskje er rester av plankekledningen. At 
det n1este av treet og andre organiske stoffer er forsvunnet, er ikke så 
n1erkelig når en hører at jordsmonnet for den vesentlige del består av 
sandjord son1 bare er iblandet litt leire. Det bør i denne san1n1.enheng 
også nevnes at det ikke ble funnet det n1inste spor efter knokler i det 
funnn1aterialet son1 ble samlet opp og sendt inn til n1useet. 

Var graven markert n1ed noen haug? Det er ikke så lett å gi noe 
sikkert svar på dette spørsn1ålet. Ifølge pålitelige n1eddelelser både fra 
grunneieren og andre skal det ikke ha vært spor etter noe synlig grav
tninne på det sted hvor funnet ble gjort. Men ifølge eldre registreringer 
fantes det tallrike gravhauger på Setnes. V ed kirken på gårdens grunn 
skal det ha ligget flere hauger og tett ved husene en stor haug son1 alle 
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Fig. 3. Trekloss fra den innvendige siden av b~'ltens bordkledning med naglehull og 
merke efter den lille, firkantede jernplate fastklinket til enden av naglen. - Nat. st. 

var forsvunnet i 1870 årene. 9 ) Videre kunne en i 1878 ute på sandtnelen 
ved elven se to halvt ødelagte hauger son1 nå begge er borte. Endelig 
ble det i 1909 gjort et funn fra eldre jernalder i en lav, vid haug n1ed fot
kjede på kanten av den lavere terrassen hvor Setnesgårdene ligger. Langs 
denne terrassekanten antas det å ha ligget flere hauger sotn er 
jevnet ut i tidens løp. Det kunne jo da ligge nær å tenke at vi til de1me 
flokken av forsvunne gravminner også n1åtte regne den haug som en
gang var blitt reist over den nyfunne skipsgraven. Det er allikevel ikke 
så sikkert. Charlotte Blindhein1s undersøkelser på Kaupang i Tjølling 
har gitt oss atskillige eksen1pler på båtgra ver fra vikingetid uten synlig 
gravn1inne. Men kanskje ennå større vekt bør vi legge på en parallell i 
det nærn1este nabolag. På en lokalitet under gården Nes (fig. 1) kotn det 
i 1924 under veiarbeid for dagen en mannsgrav fra eldre vikingetid hvor 
den døde var gravlagt i en båt og hvor det ikke ble iakttatt spor efter 
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noen haug.10 ) On1 vi derfor tenker oss Setnesgraven anlagt på lignende 
vis ville den ikke stå som noe isolert fenomen i sitt miljø. 

Når vi nå går over til en nærmere on1tale av de enkelte sakene i Setnes
futmet, bør det understrekes at denne gjennon1.gåelsen ikke kan gjøre 
krav på å gi en fullt uttømtnende behandling av alle de problen1.er sotn 
reiser seg og at den derfor n1.å få karakteren av en foreløbig meddelelse. 
Forn1ålet er i første rekke å gjøre dette viktige funnn1.ateriale kjent i en 
videre krets; vurderinger og synspunkter kan bli gjenstand for revisjon 
under den videre bearbeidelse av tnaterialet. 

Til å begytme n1ed er det da naturlig å nevne den gjenstanden som 
først og fremst har tiltrukket seg oppmerkson1heten: et irsk relikvieskrin 
av den velkjente formen son1. et lite hus n1.ed avvalmet tak (fig. 4). Den 
typen som Setnesskrinet representerer er en spesiell forn1 for relikvie
gjemmer son1. er kjent i den eldste kristne kunst på keltisk on1råde og 
son1. er bevart i noen få eksemplarer fra Vest-Europa og No:(den.11) 

De skrin son1. er av interesse i denne sammenheng er: 

1. Monymusk Shrine og 
2. Shannon Shrine, begge i National Museun1. of Antiquities, Edinburgh. 
3. Loch Erne Shrine i National Museum of Ireland, Dublin. 
4. Emly Shrine (antagelig fra Syd-Irland) i Museum of Fine Art, Boston. 
5. Kjøbenhavnerskrinet i Nationalmuseet, Kjøbenhavn. Det er ifølge 

pålitelige opplysninger funnet i Norge.12
) 

6. Melhusskrinet fra Overhalla, Nord-Trøndelag, i Videnskapssel
ska pets Oldsaksamling, Trondheim.13

) 

Setnesskrinet er 11,5 cm langt. Nåværende høyde er 8,8 cm, n1.en da 
beslaget langs takryggen n1angler, må skrinet opprinnelig ha vært en 
5-6 m1n høyere. Det er altså noe tnindre etm Kjøbenhavnerskrinet, men 
av on1.trent samme størrelse son1. Melhusskrinet. 

I konstruksjon og utformning viser det i alt vesentlig de samme trekk 
son1 karakteriserer de øvrige skrin. Skrin og lokk er laget av to massive 

9 -Viking 1962, 129 



Fig. 4. Relikvieskrin fra Setnes. Lengde 11,5 cm. 

stykker barlindtre. I den blokken son1 danner skrinet er temmelig grovt 
skåret ut et indre rom som er 9 cn1 langt og 3,1 cm bredt, dybden er 
3,2 cn1_. Lokket eller «taket» er hult ut slik at åpningen omtrent svarer til 
skrinron1met. Dette innvendige hulrom smalner av mot takryggen 
parallelt tned den utvendige skråning på <<takets» sider (fig. 19). 

I likhet 111_ed skrinet fra Loch Erne har sider og utvendig bunnflate i 
sin helhet vært dekket av tynne bronseplater med et belegg av tinn. 14

) 

Anvendelsen av bronseplater 111ed et slikt belegg synes å ha vært en 
irsk spesialitet son1 det også filmes eksempler på ved andre typer av 
relikviegjetnn1_er.15

) Bronseplatene er festet ved små nagler og mnratnmes 
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av runde, stangfonnede beslag son1 har fulgt de svakt kurvede linjer i 
selve skrinets og lokkets kanter. Lokket har beveget seg på to stnå 
hengsler hvorav bare den ene er bevart. Hengselplatene på lokket har 
vært nedfelt i treet under bronseplatene. Skrinet har hatt en enkel lås
anordning tned en tynn bronseten sotn kum1e skyves inn i et spor langs 
forsiden av skrinet og inn i bøylene på et lite låsbeslag i lokkets kant. 
Låsn1ekanismen bar tydelig spor etter å ha vært brudt opp i ga1nn1el tid. 
lnnbruddsredskapet var ført iml under lokket fra baksiden akkurat der 
hvor det lille låsbeslaget har sittet, og har ødelagt både beslagene og litt 
av treverket på begge sider. Den bronsetenen som har hørt til lukke
n1ekanismen var i behold blant de løse saker i funnet og har kmu1et 
settes tilbake på plass under restaureringen. 

På flere av de andre skrinene f. eks. på skrinet fra Melhus og det såkalte 
Monyn1uskskrinet (fig. 5), er det bevart beslag n1ed hengsler på kort
sidene son1 viser at skrinene har ku1u1et bæres i en ren1 rundt halsen. 
Dette har også vært tilfelle n1ed Setnesskrinet. På begge dets kortsider 
sees huller i treverket med tilsvarende åpninger i bronseplatene for nagler 
til lignende beslag med hengsler son1 på Monymuskskrinet. Til disse 
avlange, flate hengsler har så endene av bæreremn1en vært festet. På 
Melhusskrinet er til overflod bevart en liten del av re1nn1en med en rest 
av den ringformete hengselspissen otngitt av surring er. På bronse be
slagene langs øvre kant av Setnesskrinets kortsider er gjort en forsenkning 
(fig. 6) son1 viser bredden av de hengsler son1 bærere1nmen har vært 
festet til. De må ha vært en 15 mm brede, og altså bredere enn på Melhus
skrinet, kanskje omtrent som på Mony1nuskskrinet. (Fig. 5.) 

Det dekorative utstyr på Setnesskrinet er kanskje ennå enklere enn på 
Melhusskrinet. Langsidene har vært prydet 111ed opphøyde, kvadratiske 
ran1mer, en på lokket og to på selve skrinet. Det har altså ialt vært 6 
kvadrater festet med nagler som går tvers gjennotn treet; av disse er 
bare 2 bevart. De er likesom 111edaljongene på Melhusskrinet uforholds
messig store i forhold til de flater som de pryder. Det er intet so1n tyder 
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Fig. 5. The Monymusk Shrine. The National Museum of Antiquites, Edinburgh. 

på at det innenfor ra1nmene har vært plaketter n1ed drevne eller graverte 
mønstre. Rammenes eneste utsmykning består i enkle, kurvilineære 
1nønstre i hvert hjørne Ined rød en1_alje i sn1_å fordypninger (champleve). 
Slike kurvilineære n1_otiver har tradisjoner langt tilbake i keltisk orna
mentikk.16) 

På flere av skrinene fi1u1er vi eksen1pler på hvordan kvadratiske eller 
rektangulære felter inngår som ledd i utsmykningen. Den ene av 
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sidene på Kjøbenhavnerskrinet er prydet 1ned et opphøyet ran1111everk 
1ned rektangulære plaketter son1 sentrale n1otiver.17

) Monyn1uskskrinets 
uts1nykning viser en kotnbinasjon av runde n1edaljonger og rektangulære 
plaketter prydet 111ed båndfletninger on1kring en sentral innfatning 
(fig. 5). Både på medaljonger og plaketter er kantene markert ved 
kraftige, opphøyde lister av lignende karakter so1n de kvadratiske 
ra1nmene på Setnesskrinet. Men den nærmeste parallell er vel de støpte 
kvadratiske plaketter n1ed båndfletningsmønster på Shannonskrinet, 
anbragt på begge sider og efter san1me system som på vårt skrin (fig. 7). 
So111 bildet viser er de kvadratiske feltene her anbragt slik at deres sider 
er on1trent parallelle n1ed skrinets, n1ens de altså på Setnesskrinet er 
stillet på kant. 

Det forsøk på datering av de husformede skrinene son1 er gjort av 
Mahr,18) bygger i det vesentlige på en stilistisk-typologisk vurdering av 
takryggbeslagene. Det antas at Emlyskrinet er det eldste, fra tiden oln
kring 750, mens de øvrige skulle tilhøre "the middle of the last half of 
the eighth century". Det kan imidlertid neppe være tvil om at skrinene 
representerer en utvikling som spenner over et atskillig lengre tidsrom. 

Som type betraktet må de husformede skrinene ha vu1u1et itmpass 
satntidig tned den opp blomstring av den irske kristne kunst som fant 
sted da sakserne hadde tatt itnot evangeliet og Irland igjen hadde fått 
kontakt med det kristne Europa. Særlig i annen halvdel av 600-årene 
har det under påvirkning av fren1n1ede impulser funnet sted en rik ut
vikling i arkitektur, skulptur, bokkunst og ikke minst kunsthåndverk. 
I dette miljø hører også de eldste, husformede skrin hjemme. Det er lite 
sannsynlig at noen av den1 er eldre enn tiden omluing 650.19

) På den 
aru1en side er det holdepunkter for at enkelte skrin må være atskillig 
yngre. 

Franc;:oise Henry20
) har pekt på at Kjøbenhavnerskrinets elegante entre

lacornan1entikk viser stor likhet 111ed det mønster av brede, flettede bånd 
som vi finner på Carndonagh-korset og so1n igjen viser tilknytning til 
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Fig. 6. Setnesskrinets gavlside. Forsenkningen for 
bæreremmens hengsel sees som et lysere parti n1.idt 
på beslaget langs øvre side av det kvadratiske gavl-

felt (rett over naglehullet). 

ornatuentikken i Book of 
Durrow. Carndonagh-korset 
dateres av Franyoise Henry til 
slutten av 7. eller begynnelsen 
av 8. århundre.21 ) Dette skulle 
da gi oss grumllag for en date
ring av Kjøbenhavnerskrinet til 
noeruunde samme tidsrom. Det 
rike, dekorative utstyr tned en 
ornan1entikk son1 dekker alle 
flater og er supplert tned nledal
jonger og støpte plaketter, gjør 
det allikevel mest sannsyruig å 
tro at det tilhører begynnelsen 
av 8. århundre. 

Videre har det praktfulle 
skattefunnet son1 nylig ble gjort 
på St. Ninian' s Isle i den sørlige 
delen av Shetland22 ) gitt oss visse 
holdepunkter for en nærmere 
datering av Monymuskskrinet. 
Bruce-Mitford har nenllig gjort 
oppmerksom på at ornamen

tikken på to av sølvkarene i fllilllet viser en ornamentikk som både 
teknisk og stilistisk viser stor overensstemmelse med den vi finner på 
Monymuskskrinet. 23

) På de sølvplater som dekker lokket og selve skrinets 
forside er itmgravert et n1ønster av tett sammenslyngede, båndlignende 
dyrekropper av samme karakter son1 dyreornatnentikken på et av sølv
karene i skattefunnet (nr. 3). Begge steder fremtrer dyrefigurene son1 åpne 
flater mot en bakgrunn av tettstilte punselmerker; utforn1ningen av dyre
kroppene og konstruksjonen av hele mønstret er nærmest den samme. 
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Fig. 7. The Shannon Shrine. The National Museum of Antiquities, Edinburgh. 

Karakteristiske trekk er utfyllende fletninger som skyter fren1 fra haler og 
øreflipper, og de små, rette bein n1ed spiralledd og ballformede poter (ball
and- claw feet). Videre viser Monyn1uskskrinets bronseplaketter sotn er 
prydet n1ed ilu1legg av rød en1alje og felter n1ed forgylte båndfletnings
n1ønstre, stor likhet n1ed en 111edaljong som er festet til et annet av sølv
karene i St. Ninianfunnet (nr. 5). Endelig er Monyn1uskskrinets ene 
bevarte hengsel prydet med et tredelt kurvilineært n1ønster av halv
nlånelignende figurer som danner en parallell til dekoren på sølv
platen i bunnen av det praktfulle hengekaret av sølv i St. Niluan

skatten. 
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Disse overenssten1n1elser er ifølge Bruce-Mitford av den karakter at 
de gir grunnlag for å tro at i hvert fall de to sølvkar stamn1er fra de 
samme verksteder som_ relikvieskrinet. 

En gjennomgåelse av de enkelte saker i St. Ninianskatten viser at de 
alle tilhører 8. århundre n1ed hengekaret av sølv som det eldste stykke 
fra tiden omkring 700. Det ene bolleformede sølvkaret som vi nettopp 
nevnte (nr. 3) har en bord langs kanten n1.ed et slags <<tremønster» son1 
kan tilhøre on1trent samme tid eller eldre del av 700-årene; det ser derfor 
ut til at Monyn1uskskrinet bør stilles sammen med de eldre stykker i 
St. Ninianfunnet og mest sannsynlig skriver seg fra 700-årenes eldre eller 
senest deres midtre del. 

Vi kan i det hele konstatere en tydelig tendens til å føre skrinene lenger 
tilbake i tiden enn Mahrs kronologi forutsetter. Denne tendens kon1.n1er 
også til uttrykk hos Swarzensky som senest har drøftet skrinenes datering. 
Gruppen som helhet blir av ham henført til 8. århundre, mulig med unn
tagelse av the Emly Shrine son1 han anser som det eldste og som kan 
tilhøre slutten av 7. århundre.24

) 

Som den øvre grense for det tidsrom hvor vi kan tenke oss de hus
formede relikvieskrin fremstillet, kan vi vel trygt sette tiden onl.kring 
800 da de norrøne vikingers plyndringer av kirker og klostre i Vest
Europa satte inn for alvor. Det er lite tenkelig at n1an har gått til an
skaffelse av relikviegjemmer og a1met kostbart kirkelig utstyr son1. når
sonilielst kunne bli vikingenes bytte. 

Alt tyder da på at den gruppe husformede relikvieskrin det her er tale 
om, spenner over et tidsrom på on1.trent 150 år: fra tiden omkring 650 
til tiden onl.kring 800. Vi må enn videre tro at den dekorative utform
ning av denne serie skrin gjenspeiler den stilistiske utvikling i dette tids
rom, spesielt det stilskifte som fant sted i kunsthåndverket ved over
gangen til 8. århundre og som så treffende er karakterisert av Franc;oise 
Henry.25) På dette grunnlag kunne vi kanskje settes istand til å skjelne 
mellom de eldre og yngre skrin i gruppen. E1må i 7. århundres metall-
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kunst var noen få velvalgte ornamenter på en enkel bakgrunn nok til å 
tilfredsstille øyet. Denne måteholdne bruk av dekorative elen'lenter synes 
å gi uttrykk for en eldre tids enklere, mere spartanske livsfonner. Desto 
større blir n'lotsetningen til n'letallkunsten i 8. århundre 111.ed sine rike, 
ja overdådige forn1.er. Det skinte i sølv og gull, det lyste i dekorative 
felter tned emalje i flere farver eller med innfatninger for rav, glass eller 
smykkestener. Til de dekorative virken1.idler hørte også bruken av fili

gran, videre støpte medaljonger eller plaketter som gjerne var prydet 
med forgylte mønstre av båndfletninger. Tett san1.n1.entrengte orna
mentmotiver dekket alle flater; det synes å ha vært en æressak for kunst
neren at han ikke efterlot en eneste flekk uten utsmykning. Til grutm for 
hele denne utvikling ligger impulser fra syd-engelsk tnetallkunst som 
irerne hadde lært å kjetme gjennom de n1.isjonærer de hadde sendt ut. 

Ser vi igjen på rekken av våre skrin, kan det neppe være tvilson'lt at 
deres dekorative utstyr gjenspeiler de to stilfonner vi nettopp har nevnt. 

Melhusskrinet og det nyfunne Setnesskrinet sn'lykkes av enkle tnedal
j onger og kvadrater som med stor virkning trer fram på blanke, udeko
rerte flater. Alt taler for å klassifisere disse to skrin son1 representanter for 
den enklere metallkunst som var den herskende før stilskiftet ved over
gangen til 8. århundre. For en relativt tidlig datering taler også de kurvi
lineære chatnpleve-mønstre på Setnesskrinet med rødt som eneste farve. 
I 8. århundre anvender metallkunsten i regelen en1.alje i flere farver26

) og 
de kurvilineære ornamenter er som oftest blitt avløst av en1.aljen1.ønstre 
av andre forn1.er. 

I samme retning peker den ene bevarte hengsel på Melhusskrinet hvor 
blå og hvit millefiori er kombinert n1.ed en1.alje i rødt som eneste farve. 
Sannsynligvis er heller ikke dette skrinet vesentlig yngre etm tiden om
kring 700.27 ) 

I klar n1.otsetning til disse eldre, enkelt utstyrte skrin står Kjøben
havnerskrinet, Monyn1.uskskrinet (fig. 5) og Emlyskrinet son1. typiske 
representanter for det 8. århundres rike metallkunst. Dekorative n1.ønstre 
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fyller alle flater og suppleres med støpte plaketter og tnedaljonger son1 
ofte er prydet med forgylte båndfletninger. På Etnly- og Kjøbenhavner
skrinet sees i tillegg hertil også innfatninger for stykker av rav eller glass. 
Det er neppe nødvendig å understreke hvordan vi her står overfor stil
nonner som på vesentlige punkter skiller seg fra den1 som kommer til 
uttrykk i skrinene fra Melhus og Setnes. 

Som resultat av vår undersøkelse komtner vi da fren1 til at skrinet fra 
Setnes efter all sannsynlighet må dateres til senere del av 600-årene eller 
senest tiden otnkring 700. Vesentlig yngre kan det vanskelig være. 

Otn vi regner n1ed Kjøbenhavnerskrinet, er det nye funnet fra Setnes 
det tredje i rekken av slike skrin son1 er funnet noenlunde vel bevart i 
norsk jord. Det er vel nærmest et skjebnens spill at de to skrinene fra 
Melhus og Setnes begge er kommet for dagen i det nordenfjelske. Går 
vi nemlig nøyere gje1mom materialet av irske importsaker fra hele 
landet, viser det seg at atskillige av dem kan ha tilhørt det dekorative 
utstyr på skrin av den typen det er tale om her. 

Johs. Bøe28) har i denne san1menhengen pekt på det rektangulære 
beslaget R. 482 fra Berg, Hurum i Buskerud som minner om plakettene 
på Monyn1uskskrinet (fig. 5) og Shannonskrinet (fig. 7); videre støpte 
tnedaljonger av forgylt bronse med spiralmønster eller båndfletnings
ornan1entikk son1 stykkene fra Skedsmo i Akershus og Brekke, Lavik i 
Sogn og Fjordane son1 begge kan stamn1e fra skrin av satnme type son1 
Lough Erne-skrinet. Til disse eksemplene kan føyes mange andre son1 
111edaljongene fra Bjåland, Lådal i Telemark (Viking Antiquities V, 
fig. 18); Reve, Bore i Rogaland (anf.arb. fig. 33); Refsnes, Nærbø i 
Rogaland (anf. arb. fig. 38); Skjervun1, Vik i Sogn og Fjordane (anf. arb. 
fig. 60) og Solstad, Børsa i Sør-Trøndelag (anf. arb. fig. 69). I funnene 
fra Olberg, Vestre Slidre i Opland, og fra Prestegården, Opdal i Sør
Trøndelag, foreligger det avlange beslag av lignende forn1 son1 på 
Melhusskrinet og enkelte andre skrin hvor de danner feste for bære
ren1n1enes hengsler (Viking Antiquities V, fig. 9 og 70). 
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De eksen1plene vi har nevnt viser at vikingene i de fleste tilfeller 1nå 
ha ødelagt skrinene for å anvende deres 1nedaljonger, plaketter og 
beslag til smykker eller andre dekorative fonnål, f. eks. for å pryde 
vektlodd. Bare i ganske få tilfelle har vi altså bevis for at de er hjen1ført 
og anvendt som skrin. I regelen er de vel da tatt i bruk av forne1nn1e 
kvinner slik innskriften på Kjøbenhavnerskrinet tyder på.29

) 

Vi skal så se på de andre in1portsakene i funnet. 
Hengekar av drevet bronse n1ed 1nunningskanten brettet ut on1kring 

en jernten (fig. 8). Enkelte partier av karets tynne vegger er tæret bort 
og det fikk en hård n1edfart da det ble truffet av skjæret på bulldozeren. 
Man kan allikevel tydelig se at det har hatt den vanlige åpne formen 
med jevnt avrundede sider. Diameteren, ca. 35 cm, viser at det har hørt 
til de større kar av denne typen. I motsetning til de fleste andre større 
henge kar, mangler det innsnevringen under munningskanten. Karet har 
en bunn som innvendig trer frem som en opphøyet, hvelvet flate hvis 
diam. er 13 cm. Gjennom sentrum av bunnplaten går en liten bronse
nagle som på karet fra Hilde, Innviken i Sogn og Fjordane30

) hvor 
bunnen er utformet på samme måte. 

Hengekaret fra Setnes har tre støpte, fortinnede krokbeslag som er 
fugleformet og sterkt hvelvet. De er festet til karets sider på en1nåte som 
avviker fra den vanlige: naglene går ikke gjennom selve beslaget, men 
gjennom tre sn1å fliker som stikker ut fra beslagets sider og <<hale>>. På 
innersiden av karet er naglene avsluttet med svære, halvkule-formede 
hoder. Beslagene viser ingen form for dekor. 

Likeson1 de øvrige hengekar som er kon11net for dagen i norske 
graver, tilhører også det nye eksemplaret fra Setnes den gruppe son1 
Franc,:oise Henry har skilt ut som gruppe C og som for den vesentlige 
del1nå antas å tilhøre 8. århundre. 31 ) 

Jan Petersen har i sin katalog over vesteuropeiske saker, funnet i 
Norge, ikke villet ta endelig standpunkt til fra hvilken del av de Britiske 
øyer hengekarene er kon1met. 32

) Det kan imidlertid vanskelig være tvil 
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Fig. 8. Hengekar av bronse. ~ Diam. ca. 35 cm. 

otn at de må besten1mes som produkter av irsk kunsthåndverk slik det 
er klarlagt av Franc;oise Henry. Det er ikke bare den spesielle bronse
legeringen i karene som er av interesse i denne san11nenheng. Avgjør
ende betydning 1nå etter 1nin n1ening tillegges det forhold at hengekar 
av type C praktisk talt aldri er fmu1et utenfor norsk onwåde33

) og at de 
derfor n1å antas å sta1nn1e fra det område son1 fremfor alt var målet for 
norske vikingers plyndringstokter: Irland. Flere av de hengekar son1 er 
fu1u1et i Norge prydes ennvidere 1ned felter i en1alje og 1nillefiori son1 
må være irsk arbeide.34

) 

Franc;oise Henry har meget plausibelt forklart hengekarene so1n en 
egen art latnper til kirkelig bruk.35

) Her er vi vel på mer usikker grunn. 
Alt taler for at de har utgjort en del av det vanlige utstyret i irske kirker, 
111en det n1å fre1ndeles ansees som usikkert om de skal oppfattes som 
lamper, lan1pereflektorer, eller som det også er foreslått, kar for rituell 
håndvask.36

) 
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Det er vanskelig å trekke sikre slut
ninger n1.ed hensyn til Setnesgravens 
alder og den dødes kjønn på bak
grunn av hengekarenes forekon1.st i 
norske funn. Av 30 daterbare, norske 
gravfunn n1.ed hengekar og andre 
bronser (boller og trespann med 
bronsebeslag) er 13 funn fra 9. år
hundre og 17 fra 10. århundre. De 
synes å forekomme noe hyppigere i 
kvitmegraver (22 funn) enn i manns-
graver (15 furu1.).37) Fig. 9. Vektlodd n1.ed bronsekappe prydet 

med champleve-mønster i rød, gul og 
Gjennon1.går vi futmene uteluk- grann emalje.- Diam. 2,6 cm. 

kende n1.ed henblikk på hengekarene, 
får vi et bilde son1. ikke er meget avvikende. Av 12 daterbare gravfunn 
er de 6 fra 9. århundre og 6 fra 10. århundre. Av 19 graver n1.ed henge
kar hvor den dødes kjønn kan bestemn1.es, er 10 kvinnegraver og 7 
n1.annsgraver, tnens 2 var dobbeltgraver for tnann og kvitme. 38) 

Flcitsylindrisk vektlodd av bly med kappe av bronse med chatnpleve 
n1ønster i rød, gul og grøru1. etnalje (fig. 9). Mønstret består av et like
armet kors i gul en1.alje som omgis av ringformede, konsentriske felter 
hvor en1.aljeinnleggets farve veksler n1.ellom gult, grønt og rødt. Sirkel
kvadrantene er utfylt n1.ed små vinkelmotiver i grønt på rød bunn. 

Det kjennes atskillige eksen1pler på at norske vektlodd son1. i dette til
felle, er prydet med kapper av forgylte, irske medaljonger eller beslag. 
Vi kan bare tninne om det viktige norske gravfuru1et fra Ballyholme ved 
Bangor nær Belfast, som inneholder ikke mindre e1m 9 slike vektlodd 
av bly tned kapper av irske bronsebeslag. Et av dem er prydet n1ed et 
hjulkorsmønster.39) Lignende medaljonger med flerfarvede sirkel
n1.ønstre kan vi også finne eksempler på i de illuminerte, irske manuskrip
ter. Son1 ledd i den dekorative ramme otnkring fremstillingen av en av 
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evangelistene i Book of Kells, finner 
vi bl. a. to tnedaljonger av on1trent 
samtue karakter son1 på Setnesloddet, 
tned kors og vinkelmotiver on1gitt 
av konsentriske ringfelter i forskjellige 
farver. Utforn1ningen av 111otivet på 
loddet 1ned anvendelse av etnalje i 
flere farver taler nærn1est for en 
samn1enheng med 8. århundres rike 
tnetallkunst. 

Loddet veier 53,6 gratn. Ifølge 
vanlig oppfatning skulle den gatnmel
norske øre svare til den ron1erske unse 
hvis vekt er 27 gran1. De beregninger 

Fig. 10. Vektlodd med kappe av forgylt so1n er gjort på grunnlag av vektfunn 
bronse. Høyde 3,4 cn1. fra vikingetid og nliddelalder, har 

inlidlertid gitt noe lavere verdier. 
V ed å undersøke vektlodd i endel norske gravfunn fra eldre jernalder 
og vikingetid, kom A. W. Brøgger fren1 til at ørens vekt i de tilfeller 
den lot seg besten1n1e, tnå ha vært omkring 26,4 gran1. 40

) 

Denne øren var altså fremdeles i bruk i vikingetid. I enkelte sene vik
ingetids-gravfunn forekomtner kuleformede lodder hvis vekt ifølge 
Brøgger bygger på en øre av noe lavere verdi, nemlig omkring 24 gram. 
Denne reduserte øre synes det itnidlertid som 0111 vi kan se bort fra når 
det gjelder Setnesfunnet. De beregninger Asgaut Steinnes har foretatt 
av ørens vekt i nuddelalderen, bygger dels på opplysninger i skriftlige 
kilder (særlig tienderegnskapene fra 1287 og 1329), dels på en under
søkelse av nuddelalderske vektlodd. Beregningene gir et tall som er noe 
høyere enn det Brøgger har oppgitt, netnlig 26,79 gratn. 41 ) Sett på bak
grunn av de mange feilkilder so1n spiller lim og at vi selvsagt ikke kan 
sette de satnme krav til nøyaktig justering so1n i vår tid, kan det 
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vanskelig være tvil 0111 at Setnesloddet representerer en vekt svarende 
til 2 gan1n1.eh1orske øre. V elger vi Steinnes' verdi, får vi praktisk talt full 
overensstemn1.else n1ed loddets vekt (26,79 gr. X 2 = 53,58 gr.), n1.ens 
Brøggers tall (26,4 gr. X 2 = 52,8 gr.) bare gir en avvikelse på 0.8 gran1. 

Vektlodd av bly 1ned kappe av forgylt bronse som har forn1 av et fir
fotet dyr 111ed slangelignende kropp og lang hals (fig. 10). Det gapende 
hodet biter over dyrets egen kropp. De korte, kraftige lemmene ender i 
en slags poter, og halen stikker frem mellom bakbena. Det kan vel ikke 
være tvilsomt at det opprinnelige forbildet for en slik dyrefremstilling 
tnå være det klassisk-naturalistiske løven1otiv, son1 særlig i 8. århundre 
fikk limpass i vesteuropeisk kunst. Her ser vi n1.otivet utforn1.et og til
passet irsk stiltradisjon. Selve kroppen har fått den slanke, båndlignende 
forn1.en so1n er vanlig i irsk ornan1entikk. Men rovdyrnaturen viser seg 
ennå i potene hvor klørne synes å stikke fretn, og i hodet tned den bit
ende kjeften. Et karakteristisk trekk er skråriflingen på begge sider av 
en opphøyet linje langsefter kroppen. Nettopp slangelignende dyre
kropper i høyt relieff finner vi flere eksempler på i irsk n1.etallkunst. Den 
nærn1.este parallell danner vel det fine beslaget fra Ron'lfohjellen, Sutmdal, 
Nordtnøre, hvor vi fitmer en komposisjon av dyrekropper av samn1e 
karakter og n1ed den san1.me fonn for skrårifling sotn på Setnesloddet. 42) 

Vi kan ikke her ko1nn1e nærn1ere inn på det vanskelige spørsmål på 
hvilken n1.åte irsk kunst kan ha opptatt dette 111.otivet. In1pulsene fra 
karolingisk kunst kan utvilson1t ha vært av betydning, n1en det bør på 
den annen side ikke glen1n1es at den irske kirke i 7. og 8. århundre sto i 
livlig, direkte kontakt med de gamle, kristne kultursentra i de østlige 
Middelhavsland, særlig Syria og det koptiske Egypt. Dette kotnmer 
bl. a. til uttrykk i illun1inasjonskunsten som først og fretnst synes å vise 
tilknytning til Syria og Egypt hvor bokkunsten blon1stret opp i klostrene 
i 7. århundre. Både i figurfretnstillli1g og i dekor gjør østlige impulser 
seg gjeldende på flere n1åter. 43

) I denne østlige, gammelkristne kunst var 
løven et yndet n1otiv, sikkert fordi den i flere satnmenheng spiller en 
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viktig rolle i kirkens beretninger. Ikke 1uinst har det vært av betydning 
at løven er evangelisten Markus' syn1bol. 44

) Det kan derfor n1eget vel 
tenkes at irsk kunst har opptatt løvemotivet direkte som et resultat av 
forbindelsene n1ed de kristne kultursentra i Egypt og Syria. 

Loddet veier 78,4 gran1. Dette vil efter de vektverdier vi tidligere har 
nevnt, svare ten1melig nøyaktig til 3 gan1n1elnorske øre. 

Et on1trent halv kuleformet beslag av forgylt bronse med tverrmål 3, 7 cm 
(fig. 11). I begge ender er det åpninger i forn1 av halvsirkelformede inn
snitt, on1.gitt av smale, riflede border. Stykket n1å altså ha utgjort den 
ene halvdel av det nodus-forn1ede beslag til en av knappene på en 
abbed- eller bispestav (fig. 11, rekonstruksjonen til høyre). Like inntil 
hver av de to riflebordene er det boret huller for stifter til feste av 
beslaget. 

Tversover beslaget og i noen n1illimeters avstand fra dets overflate 
går en 5 111111 bred dekorativ list n1ed et enkelt, geometrisk båndfletnings
n1ønster. Beslagets flate deles på denne 1nåten i et øvre og et nedre felt 
son1 hver prydes av en dyrefrise i relieff på glatt bunn. På det full
stendige beslag må frisen i hvert felt ha bestått av fire dyreskikkelser 
gående etter hverandre mot høyre. På den delen av de to frisene som 
nå er bevart, sees bare en fullstendig dyrefigur og deler av to andre. 

Det kan 1ned en gang sies at et stykke som dette er ovennåte sjeldent 
i det vesteuropeiske 111ateriale so1n er kommet for dagen i norske graver 
fra vikingetiden. I virkeligheten er det vel bare ett funn som det ligger 
nær å nevne i denne sammenheng: det kjente sylinderformede beslag til 
en bispestav so1n i begytmelsen av forrige århundre ble fmmet i trakten 
ved Stavanger, og son1 nå filmes i Nationalmuseet i Kjøbenhavn. 45

) Med 
sin rike dekor av spiralfigurer og båndfletninger som brer seg over hele 
flaten, står det son1 et karakteristisk ekse1npel på irsk metallkunst. 

Det synes imidlertid klart at den dekorative uts1nyknit1g på Setnes
beslaget har sin bakgrunn i et helt atmet 1niljø; som helhet gjør det et 
u-irsk inntrykk. Dette gjelder først og fremst dyrefigurene som har lite 
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Fig. 11. Beslag av forgylt bronse til en av knappene på en abbed - eller bispestav. 
Tvernnål 3,7 nn. 

til felles med de båndfonnede, stiliserte flatedyr i irsk ornan1.entikk. Det 
er tale otn halvt plastiske dyreskikkelser son1. er utstyrt med vinger, n1.en 
son1. ellers har bevart et ganske naturalistisk preg. Hodene er på alle 
figurene fremstillet en face. De har spisst oppstikkende, likesom lyttende 
ører son1. tillikemed det karakteristiske snutepartiet gir dyrene et visst 
hundeaktig preg. Kroppen er tynn og langstrakt, halen slynger seg i en 
halvsirkel over bakkroppen og de korte, kraftige len1.111.ene er utstyrt 
tned sterke poter sotn ikke synes å n1.angle klør. 

Den dyreornamentikk vi finner på Setnesbeslaget, ligger det nær å 
sette i forbindelse 111.ed det northumbriske kunstmiljø. I Book of Lindis
farne som etter vanlig oppfatning er skrevet omkring 700 og er illumi
nert under northutnbrisk påvirkning, fitmes det eksempler på dyre
figurer som synes å være beslektet n1.ed den1. vi finner på Setnesbeslaget. 

1 O - Viking 1962. 145 



Fig. 12. Blad av Book of Lindisfarne n1ed fremstilling av evangelisten Markus. 
Efter Kendrick. 

Det typiske L1ndisfarne-dyr har so1n regel et hundelignende fysiognotni 
111ed følson1n1e ører og karakteristisk snute. 46

) Særlig ligger det nær å 
nevne det naturalistisk utforn1ede, vingete dyret son1 opptrer son1 evan
gelisten Markus' syn1bol (fig. 12). Kroppen er løvelignende, men hodet 
med de oppstikkende ørene og snuten har et hundeaktig fysiognon1i son1 
tninner om dyrene på vårt beslag. Overenssten1melsene er av en slik art 
at det er vanskelig å avvise tanken on1 en samtnenheng. 
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Det er in1.idlertid på steinkorsene at vi finner den rikeste n1anifestasjon 
av northun1.brisk kunst. 47

) Ved siden av dekorativt svungne vinranke
mønstre fylles flatene også av firfotede dyr, bl. a. griffer, sfinkser og 
andre fabel vesener, fretnstilt alene eller i antitetiske grupper. Til disse 
hører også et vinget, løvelignende dyr son1. av og til fretntrer i ganske 
naturalistisk forn1. tnellom rankeslyngningene på korsenes flater. 

Et karakteristisk eksetnpel er en dyrefigur på et korsfragment fra 
Dacre (fig. 13) hvor slektskapet n1ed dyren1.otivene på Setnesbeslaget er 
utniskjetmelig. Den opprinnelige løvenaturen kon1n1.er tydelig frem i 
gjengivelsen av Dacre-dyrets spenstige rovdyrkropp, men den eiendon1.
n1.elige utforn1.ningen av hodet 111.ed de oppstikkende ørene lar oss ane 
san1.n1.enhengen n1.ed det hundelignende fysiognonuet son1. vi har tnøtt 
i Book of Lindisfarne og son1. vi også 
kjenner fra Setnes-dyrene. 

Vi har altså i northumbrisk kunst 
kunnet konstatere et løvelignende dyre
tnotiv son1. har gjort seg gjeldende 
både i steinskulptur og bokillustrasjon 
og son1. også må ha dannet prototypen 
for dyrefigurene på Setnesbeslaget. Sett 
på denne bakgru1u1 forekommer det 
n1.eg derfor mest nærliggende å opp
fatte Setnesbeslaget son1. et produkt av 
northumbrisk tnetallkunst. 

Vi kan ikke her ta opp til mer inn
gående behandling de pro bletner som 
knytter seg til disse dyremotivenes opp
rinnelse. Det kan imidlertid neppe være 
noen tvil otn at de må forståes og sees 
på bakgrunn av de østlige figunnotiver 
og dekorative mønstre som vant innpass 

Fig. 13. Fragtnent av et steinkors fra 
Dacre. - Efter Brøndsted. 
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Fig. 14. Seglinnfatning ( ?) 
av sølv med rankem.ønstre 
i gjennombrudt arbeide. -

Dobbelt st. 

i northun1brisk kunst særlig i annen halvdel av 
7. århundre48

) og son1 fortsatt gjorde seg gjel
dende i det følgende århundre i n1er eller 1nindre 
on1formet eller forvansket skikkelse. 

I utsn1ykningen av de northun1briske stein
korsene kan det spores påvirkninger både fra den 
kristne, koptiske kunst i Egypten og den gamnlel
kristne kunsten i Syria. 49

) Disse østlige strøtn
ninger son1 i det angelsaksiske England bl. a. er 
kommet til uttrykk i vinrankemønstre og 
bestemte dyren1otiver, 1nå også ha gjort seg 
gjeldende på andre on1råder, i illutninasjon og 
kunsthåndverk. Bakgrunnen for disse in1pulser 
synes i stor utstrekning å ha vært direkte kontakt 
n1ed de gamle, kristne sentra i landene ved det 
østlige Middelhav. Det er ahninnelig antatt at 
det i Northun1bria har eksistert en frenlmed
koloni som bl. a. har on1fattet innkalte ktulst
håndverkere fra Syria og andre land i den nære 
Orient. Et uon1tvistelig vitnesbyrd om disse for
bindelser er den greske innskrift i N orthutnbria 
som otntaler en syrer fra Kommagene.50

) 

Disse strømninger fra den østlige del av den 
kristne verden er i det hele et karakteristisk trekk i tiden. Det er f. eks. 
symptotnatisk at det i tidsrotnmet 686-731 satt en san11nenhengende 
rekke av syriske biskoper på pavestolen, og i selve England ble syreren 
Theodor fra Tharsus erkebiskop av Canterbury i 668. 

Det er på denne bakgrmm lett å forstå hvordan østlige kulturstrøin
ninger kunne få en slik betydning for kunstutfoldelsen i store deler av 
Syd- og Vest-Europa. I Northumbria dannet slutten av 7. århundre itm
ledningen til en blotnstringstid for kunst og kultur, og gjennon1. hele 
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8. århundre var denne del av Nord-England til 
tross for økende politisk svakhet et åndelig sen
trunl for hele Vest-Europa. 

Son1 vi vet hørte det nordvestlige England 
med til det norrøne interesseområde. N ordn1enn 
nådde tidlig fren1 til vestkysten av England og 
det var en betydelig norsk bosetning i de nord
vestlige landskapene alt tidlig i 9. århundre. Sitt 
tyngdepunkt hadde den norske bosetningen i 
Cutnberland og i landskapene søtmenfor, West
nloreland og Lancashire. Disse landskapene 
hørte 111ed til det området hvor de norske konger 
i Dublin stadig søkte å gjøre sin tnakt gjeldende. 
Fra vestkysten har norske vikinger trengt inn
over landet, til Northumberland og Yorkshire. 
I den nordlige delen av disse strøkene omkring 
Tyne må nordn1e1u1ene efter stedsnavnene å 
døn11ne ha vært danskene overlegne i tall. 

Da norske vikinger kotn til Nord-England 
tidlig i 800-årene, fant de kristne samfunn med 
rike skatter i kirker og klostre son1 var satnlet 
opp gjennotn et langt tidsrotn og n1åtte utgjøre 
et fristende bytte for barbarene. På denne bak

Fig. 15. Biskop Ethilwald 
av Dunwich's segl fra 

mnkr. 850. - British 
Museum. 

grunn kutme vi da tenke oss beslaget kon1me i en vikings besiddelse, 
sannsynligvis engang i eldre del av 9. århundre. 

Balansevekt av tytm bronse med tinnlignende belegg. Skålen har itul
vendig et fint gravert geometrisk 1nønster son1 består av en 6-armet 
stjerne on1gitt av konsentriske sirkler. Diameteren, 7,6 cn1 er kanskje 
noe over gjetmon1snittet. Selve balansemekanisn1en er av vanlig kon
struksjon. Kjedene består av fine 8-talllignende ledd. 

Den overveiende del av slike vekter forekon1n1er son1 vi vet i grav-
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funn fra 10. århundre. Bare i 7 av 33 beste1nbare tilfeller er de funnet i 
graver fra 9. århundre. Son1 regel tilhører vektene n1annsgraver; av 34 
eksemplarer er bare 4 påvist å ligge i kvinnegraver. 

21 perler av et halsbånd. 10 av delli er laget av en vakker rødbrun agat 
n1ed fine årer. A gatperlene er slepet i flere fonner : en enkel son1 en 
medaljonglignende skive, andre son1 avlange, rørformede stykker n1ed 
åttesidet tverrsnitt, eller SOlli ganske sn1å perler n1ed n1ange fasetter. En 
enkelt rørforn1et perle er laget av dyp grønn n1alakitt llied hvite årer; en 
am1en av lignende forn1 er av bergkrystall. Videre finnes det noen 
mosaikkperler og endel glassperler av n1er ordinær type. 

Samn1en 1ned in1portsakene faller det naturlig å nevne en enkelt kufisk 
n1ynt son1 lå blant gravgodset. 51 ) Den kan besten1111es son1 en dirhelli 
preget i Bagdad for abbasidekaliffen al-Mansur år 151 etter Hedsjra 
= 768/69 e. Kr. Mynten er perforert i kanten og viser spor efter hen1pe. 
Den har altså i Norge vært båret son1 smykke. 

Dirhen1cn fra Setnes er blant de eldste kufiske n1ynter vi kjenner fra 
norske fum1. A V et samlet fulU1111ateriale på onuuing 400 nlynter' er 
bare 23 preget i tiden før 800. Flere av disse eldste n1yntene viser tegn 
på lang on1løpstid og det er vel høyst usikkert Olli kufiske tliynter nådde 
norsk jord før 800. De representerer i det hele et usikkert materiale son1 
det er vanskelig å bygge på. Meget tyder allikevel på at det har funnet 
sted et visst tilsig av kufisk n1ynt til Norge i tiden før ca. 850. 

I Setnesfmmet lå det et lite sn1ykke av sølv hvis nærn1ere besten1n1else 
har voldt visse vanskeligheter (fig. 14). Det er ikke mer e1u1 vel 2 cn1 
langt, og kan beskrives son1 et hult, nænliest bikubeformet stykke n1ed 
en ringforn1et åpning nedentil. Veggene son1 er lett krun1n1et, består av 
sym1netriske ranken1ønstre i gjennon1brudt arbeide. Det har hengt i en 
tynn, tvunnet sølvtråd solli det ennå sitter en rest igjen av i den lille 
tøylen oventil. Her hjen1111e har det sikkert vært anvendt son1 henge
smykke, n1en det kan neppe ha vært dets opprilu1elige besten1n1else. 
Det er intet son1 tyder på at det dreier seg 0111 en hjen1lig sn1ykkeforn1; 
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hverken i norsk, eller overhodet i nordisk n'lateriale kjennes det noen 
paralleller. Derin'lot er det n'leget fristende å stille det san'lmen med en 
besten'lt angelsaksisk segltype, eller kanskje rettere: form for seglinn
fatning son1 særlig er kjent ved et enkelt heldig funn (fig. 15) hvor selve 
seglet er bevart. Dets innskrift forteller at det har tilhørt Ethilwald som 
var biskop av Dunwich on'lkring 850. Den koniske innfatningen er hul, 
og sidene består av ornan'lentale 1nønstre i gjennombrudt arbeide: dyre
hoder n'led et systen1 av buer. Det er altså ingen særlig likhet når det 
gjelder de dekorative n'lønstre, n'len selve utfornmingen av innfatningen 
representerer for begge stykkers vedko1n1nende variasjoner av samme 
ide: seglet anbrakt i åpningen til en hul kapsel son'l smalner av oventil og 
ender i en spiss eller liten bærebøyle. Alt taler for at dette stykke son1 
altså ikke har noen rot i det hjenuige n'liljø, hører n1ed til funnets inlport
saker og at dets hjen'lsted må søkes innen angelsaksisk område. Med 
tanke på dets raiU<:en'lotiver ville det være n'lest nærliggende å tenke seg 
at det sta1n1net fra Nord-England, altså nettopp de trakter son'l i stor 
utstrekning ble hjen'lsøkt av norske vikinger. 

Men Setnesfu1u1et inneholder også hjenuige saker som det knytter seg 
stor interesse til. Her 1nå vi først og fremst nevne en stor, trefiiket spenne 
av forgylt sølv so1n uten overdrivelse kan betegnes son'l et praktfullt og 
sjelden velbevart stykke (fig. 16). Den forgylte, glatte bunnflaten er inn
raininet av en ganske tykk flettet tråd av forgylt sølv som er lagt på i 
flere deler. Midtpartiet har forn'l av en kretsrund, kronelignende opp
bygning hvor flettede sølvtråder og s1nå filigransn'lønstre on'lgir en stor 
glassperle i sentrun'l. Flikene er prydet 111_ed et ganske rikt I1'lønster av 
tynne, perlete gulltråder son'l er rullet san'ln'len i buer, ganske små sirkler 
eller spiraler. Disse gulltråder veksler n'led tykkere, perlete tråder av 
forgylt sølv. Mønstrene i de tre fliker er i det vesentlige det san'line og 
avsluttes ytterst av et Inasken'lotiv hvor øynene er n1arkert med sn'lå 
glassperler 11'lens de kraftige øyenbrynsbuer er gjengitt ved forgylte 
sølvtråder. 
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Fig. 16. Trefliket spenne av forgylt sølv med dekor i filigransarbeide. 
Største tvennål 7,8 cm. 

Festeanordningen på undersiden av spe1111en n1ed nål og nåleholder 
er fullstendig bevart. Dens største tverrmål er 7,8 c1n. 

At Setnesspennen er et produkt av hjenuig gullsmedkunst, kan det 
ikke være tvil om. Det mest iøynefallende bevis for dette representerer 
det karakteristiske n1.askemotivet som vi fi1111er igjen so1n et særpreget 
innslag i Borrestilen i første halvdel av 900-årene. Et nærn1ere studiun1. 
av ornan1.entene avslører ennvidere at det dreier seg om en ganske grov 
filigransteknikk, og at mønstrene må ha fjernet seg atskillig fra de opp
rinnelige forbilder. Alt tyder på at den ornamentikk vi ser på Setnes-
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Fig. 17. Trefliket spenne fra Mos nes, Hjelmeland. 
Historisk Museum, Bergen. 

spetmen tnå forklares som en forgrovet og forvansket efterligning av 
karolingiske spenner med rankemønstre i filigran. Det ligger nær å stille 
den sammen med slike stykker sotn de treflikede spennene fra Kirkos
wald, Cumberland og Mosnes, Hjelmeland (fig. 17). San1men med 
enkelte andre funn datmer de en liten gruppe spenner med rankemønstre, 
dels i opphøyet arbeide, dels i filigransteknikk, som av G. Haseloff er 
bestemt son1 northumbriske frembringelser. 52

) Dette er nylig blitt be
stridt av David M. Wilson som fremhever at det ikke foreligger til
strekkelig grutuuag for en slik besten1melse.53) 
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Vi kan ikke her gå nænnere inn på drøftelsen av dette vanskelige 
spørs1nål hvis løsning ville kreve inngående spesialundersøkelser. Vi n1å 
itmtil videre nøye oss med å slå fast at vikingene i de deler av Nord
England son1 de hjen1søkte, har kunnet se spenner av de typer som n1å 
ha dannet forbildet for Setnesspennen. Det får da inntil videre stå hen on1 
forbildene har vært produkter av karolingisk eller angelsaksisk gullsn1ed
kunst. Det er i hvert fall mest sannsynlig at forbildene ikke har vært 
hentet direkte fra frankisk o1nråde, n1en er kon11net til Norge via de 
norrøne bygder i Nord-England. Et funn son1 Kirkoswald-spennen gjør 
det nærliggende å trekke en slik slutning. 

I Norge tilhører de treflikede spetmer for den vesentlige del 10. år
hundre. Maskemotivene av Borrestilkarakter ytterst på flikene gjør det 
in1idlertid sannsynlig med en nærmere datering av Setnesspennen til 
tiden onlkring 900 eller eldre del av 900-årene. 

Av hjenllige arbeide er også et fragn1ent av en spenne av forgylt bronse 
(fig. 18). Det viser en fint utført Inaske av Borrestilkarakter med store, 
utstående ører og brede øyenbrynsbuer son1 dannes av flere parallellgå
ende linjer. Oventil har den vært prydet med oppstående, sn1å ører og 
langs bruddkantene nedentil og på den ene siden sees spor efter fliker 
som har markert mustasjer og skjegg. På undersiden er bevart et nåle
feste. Stykkets største lengde er 2, 7 cn1. 

Alt tyder på at det har dreiet seg 0111 en spenne av høy kvalitet. Ut fra 
fragn1entets forn1 og dekor ligger det nærn1est å tro at det har tilhørt en 
spenne av den gruppen son1 ofte er blitt kalt <<tungeformet>>. I flere tilfeller 
er de prydet 111ed lignende n1asker som den vi finner på Setnesfragn1entet. 
Et godt eksempel er spennen fra Prestegården, Stokke i Vestfold.54) Dens 
ornan1entikk sten1n1er helt overens med de treflikede spenners Borrestil. 
Øverst på spennen er enn1askefigur n1ed oppstående ører, kraftige øyen
bryn, utstående øyne og store n1ustasjer. I alt vesentlig san11ne dekora
sjonsskjen1a viser et ren1endebeslag fra Nedre Stor Var, Stokke i Vest
fold.55) Det siste stykket er funnet i en 111annsgrav n1ed våpenutstyr fra 
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første halvdel av 900-årene, og Jan Petersen 
antar at hele gruppen av tungeforn1.ede 
spenner n1.å tilhøre san1.me tidsrotn. 

Da fu1u1.et ble nærn1.ere gjennon1gått, 
viste det seg at det også inneholdt noen 
tekstilrester son1. ble oversendt Riksanti
kvarieambetets tekstilkonservering for 
nærmere undersøkelse. 56

) Resultatet av den 
analyse som an1.anuensis Anne Marie 
Franzen har foretatt, er av stor interesse. 
Prøvene viste seg nenl.lig å inneholde flere 
fragn1.enter av et ullstoff av 111.eget tett og 
fin kvalitet, såkalt dian1.antkypert. De viser 

Fig. 18. Spennefragin.ent av for
gylt bronse. - Høyde 2, 7 cm. 

stor likhet med de tallrike fragtnenter i firskaftet dian1.antkypert fra Birka 
son1. av dr. Agnes Geijer oppfattes son1. eksen1.pler på frisisk klede.57

) 

Ved siden av dette in1.porterte klede viste fæu1.et seg også å itu'leholde 
fragn1.enter av en grovere vevning son1. det vel ligger nærn1.est å opp
fatte som hjemlige produkter. De viser kypertbitu'ling med forholdsvis 
fint Z-spunnet varp og grovt innslag. 

Til slutt må vi nevne et par saker av tner ordinær karakter. Kanskje en 
del av et sn1.ykke er en 8,5 cn1.lang sølvten hvis ene ende er rullet opp i en 
liten sløyfe. Den har ingen dekor. Mest 11.1.llU'ler den on1. de sølvtener son1. 
av og til forekon1.n1_er i skattefutu'lene. Videre fantes det et nærmest kule
formet spinnehi~il til hånd ten av en grøtuuig bergart. Dian1.. er 3,1 cn1.. 

For vurderit'lgen av Setnesfum'lets tidsstillit'lg er det særlig den store, 
treflikede spetu'len og spennefragn1.entet i Borrestil sotn er av betydning. 
Begge disse stykker gir godt grum'llag for å tro at graven tilhører første 
halvdel av 900-årene. Dem'le daterit'lg sten1.n1.er også overens med det 
forhold at vekter så godt son1. alltid er futu'let i graver fra 10. århundre. 

Setnesgraven kan altså karakteriseres son1. en ubrent skipsbegravelse. 
En del av dens utstyr son1. perlene, sn1.ykkene og håndtenshjulet viser at 
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denne graven må ha tilhørt en kvinne. Ikke en eneste ting av det rike 
gravgods kan betegnes so1n en absolutt sikker indikator for at graven 
også har vært anlagt for en InaiUl, at det altså har vært tale on1 en dob
beltgrav. Dette gjelder også vekten, son1 riktignok i regelen fi1u1es i 
matmsgraver, 1nen son1 en sjelden gang også kan forekomn1e i kviiule
graver. Det foreligger da ikke gru1mlag for noen a1u1en slutnii1g enn at 
Setnesgraven må være anlagt for en kvinne son1 efter det rike utstyr å 
døtnme, n1å ha tilhørt san1fu1u1ets høyeste lag. 

Under utarbeidelsen av de1u1e redegjørelsen har jeg på forskjellig n1åte 
1nottatt verdifull hjelp av dr. Jan Petersen, Oslo; konservator Charlotte 
Blii1dhein1, Universitetets OldsaksanUii1g, Oslo; Mr. David M. Wilson, 
British Museun1., London; Mr. R. B. K. Stevenson, Director of the 
National Museun1 of Antiquities of Scotland, Edii1burg, og Dr. Joseph 
Raftery, National Museum of Ireland, Dublii1. Overfor hver enkelt vil 
jeg gjerne på de1u1e måte få uttrykke nlli1 takknemlighet. 
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A slightly revised English edition of this paper has been published 
in "Lochlann" Vol. Ill (Norsk tidsskrift for sprogvidenskap Suppl. 
Bind VIII), p. 1-35. 

Fig. 19. Setnesskrinet med åpent lokk. 





Dorothea Fischer 

TYLDALSTOLEN 

Det var i 1878 antikvar Nicolaysen ble oppn1erksom på en stol og en 
benk fra middelalderen i den lille Tyldal kirke nesten øverst i Østerdalen, 
nabobygd til Tynset. l{irken var bare fra 1736, men n1_øblene skulle være 
arvet fra den eldre kirken, også av tre, visstnok en stavkirke. Nicolaysen 
fikk dem innsendt til undersøkelse, og i 1879 ble de forært til Universi
tetets Oldsaksanuing av herredstyrelsen. Stolen var da overmalt med 
glinsende blågrønn maling, men den ble renset og undersøkt, og allerede 
samme år har Nicolaysen en artikkel i Ar boken: «Om vore Stole i Middel
alderen og særlig om en Stol fra Tyldal Kirke i Østerdalen.» Han gir her 
en meget utførlig beskrivelse av den samtnen med en stor foldeplansje 
med ypperlige tegninger av både stolen og benken. Benken er forholdsvis 
enkel og grov så den ofrer han ikke tnange ord på, men so1n den for
trinlige kjenner av vår middelalder Nicolaysen var, har han straks vært 
oppmerksom på stolens kvalitet og dens særpreg i forhold til de øvrige 
møbler vi har bevart. Han sier meget riktig: <<Hos os kjennes ikke nogen 
gjenstand, hvor der paa et sted finnes samlet saamange af de for den 
romanske periode ejendommelige forsiringer sotn paa Tyldalsstolen>>. 
Han fremhever også det merkelige i «at dette arbeide af en ren mester i 
sit fag er udgaaet fra Østerdalen, hvor n1an ikke synes at have beskjeftiget 
sig synderlig med træskjeringer». Og litt senere sier han: «Men mulig kan 
det hele ogsaa forklares deraf, at Tyldal er nabobygd til Tøhset, og at 
dette sogn ligetil reformationen var henlagt under Nidaros biskopdømme. 
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Saaledes kunde vi tænke os Tyldalsstolen fremkon11nen under paavirk
ning, eller endog son1 en ren fre1nbringelse, af den træskjererkunst, der 
har blon1stret i det throndhjen1ske lige til vor tid.» Han sammenligner 
den også n1ed våre andre n1iddelalderstoler, men hevder at hvor interes
sante de kunne være <<saa vise de sig dog yderst raa ved siden af Tyldals
stolen med dens fine tegning og vellykkede udførelse. Af disse hensyn 
er der saaledes vistnok al grund til at antage, at stolen fra Tyldal maa 
være den yngste af dem alle, og skjønt den ikke fremviser noget spor af 
gotisk stil, 111en helt igjennem er romansk, kan den dog neppe være 
ældre end henin1od 1250, skjønt vistnok ældre end det fjortende hundre
aar.»-

Såvidt Nicolaysen. Senere har Tyldalstolen selvsagt mange ganger 
vært omtalt og avbildet både i oversiktsverker og specialartikler om våre 
n1iddelalderstoler. Men hittil er den aldri blitt gjenstand for en mere 
inngående undersøkelse, og ingen har prøvd å plasere den mere nøy
aktig i vår middelalderkunst. Dette er så 1neget n1erkeligere som jo 
allerede Nicolaysen var fullt klar over dens kvalitet og eiendommelige 
særpreg. Mens alle de øvrige benker, stoler og deler av møbler vi har 
bevart går helt naturlig sammen med den overdådige og frodige 
ornamentikk på våre stavkirkeportaler, er dette ikke tilfelle med Tyldal
stolen. 

Vi skal nå først se litt nærmere på stolen son1 helhet. Materialet er 
bjerk, bare setet er av gran, men det er kanskje ikke opprinnelig. Den er 
utført i stolpekonstruksjon, hver side har to ramtrær som er tappet inn i 
hjørnestolpene og festet med trenagler. Mellom ramtrærne er der to 
staver av forskjellig form, de på baksiden er ganske enkle, mens de 
øvrige har fint utskårne midtfelter. En på forsiden og en på baksiden 
mangler. Ryggstolpene er gjort noe bredere over setet, n1en oppover 
smalner de litt av og skråner svakt bakover. De holdes sammen av et 
kraftig toppstykke og er stivet av n1ed to plankestykker i kors som er 
bladet inn i hverandre i det runde midtfeltet. Sidelenene dannes av fint 
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svungne trekantede knekter. Hjørnestolpene på forsiden går opp i runde 
knotter n1ed flettet båndornan1entikk. 

Til tross for de oppløste sidene er det den san1n1e stolpekonstruksjon vi 
kjenner fra den kasseforn1ete Osebergstolen og son1 går tilbake på antikke 
forbilder- den 1nest kjente er vel St. Peters stol i Peterskirken. Den etmå 
vanligere antikke stoltype hvor alt er utført av slanke dreiede ledd, 
virker svært forskjellig fra den kasseformete. Men i virkeligheten er 
konstruksjonen også her den san1n1e, med hjørnestolper so1n alle side
ledd er tappet inn i. Begge typer lever videre i romansk tid, særlig 
kjenner vi den1 fra bilder av tronstoler med n1ere eller mindre rikt ut
styr. På Bayeux-tapetet sitter kong Harold på en bred tronstol med 
svære dyrehoder. I Sverige og på Gotland har vi en rekke n1adonna
skikkelser som sitter på tronstoler med dreiede ledd, og i Norge har vi 
bevart den vakre stolen fra Baldishol kirke. Men ellers ser det ut til at 
det er den kassefonnete typen både med og uten rygg sotn er blitt den 
n1est populære her i landet og formen holder seg langt ned i tiden, ja 
nesten til vår egen tid i bondekunsten. 

Blakerstolen med sin monumentale reisning og dramatiske figurscener 
er vel den 111est kjente og oftest avbildete av våre middelalderstoler. Men 
so1n alt Nicolaysen fremhever er den atskillig grovere enn Tyldalstolen 
hvor der er et usedvanlig vel avveiet forhold n1ello1n de slanke stolpene 
og de smale bindingsbrettene. Den elegante buen i sidelenene og det 
svære ryggbrettet som gir stolen en rolig tyngde gjør den bare på grunn 
av formen til et helt enestående stykke kunsthåndverk. 

Til dette kommer så at nesten alle deler er dekket av 1nesterlig skårne 
relieffer - en vrim1nel av n1otiver n1ed en fortettet kraft og spenstighet i 
linjeføringen og en omhyggelig utarbeidet overflatebehandling av alle 
detaljer. Men også her er den samme beherskelse og samn1e fine bereg
ning sotn vi beundret i selve forn1en, alle motiver er sirlig itmrammet i 
strengt avgrensede og forholdsvis små felter og får ikke bre seg ukon
trollert utover flatene. 
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Ser vi så litt nærn1ere på denne rikdon1 av ornan1enter, blir en fort 
klar over at de kan deles opp i tre forskjellige og klart atskilte grupper, 
akantusløv, båndfletning og dyrefigurer - et par steder ser vi også n1en
neskefigurer og n1asker san1men 1ned dyrene. Alt er i ganske lavt relieff 
med utpreget flatevirkning, en må rent uvilkårlig tenke på elfenbens
arbeider eller bokillustrasjoner. 

Akantusornamentene er den typiske blomsterakantus vi kjenner fra 
flere av våre stavkirker son1 f. eks. Ulvikportalen, delvis 1ned store tre
delte klaser som springer ut fra tverrbånd på den enkle bølgete ranken. 
Bare ett sted, på nederste ramtre av den ene siden har vi et stra1nt stilisert 
bladmotiv. Den kraftige blomsterakantus går tydelig tilbake på syd
engelske forbilder slik vi kjenner de1n fra den tidligere Winchester
skolens frodige løvverk, og særlig slik den senere kommer til uttrykk 
etter normannernes erobring av England 1066. Da ser vi hvordan nye 
impulser fra norma1misk kunst n1ed sine direkte tradisjoner fra karo
lingisk renaissance gir den urolige og noe utflytende angelsaksiske orna
tnentikk en stratnmere og mer klassisk rytme i linjeføringen. 

Båndfletningen som spilte en slik dominerende rolle i tidlig irsk in
fluert kunst, lever videre gjennon1 hele den romanske stilperiode og i 
engelsk bokkunst blir den flittig benyttet langt ned i tiden. Men hos oss 
er den i middelalderen oftest innarbeidet og blandet sa1nmen n1ed 
akantusranker eller dyreorna1nenter. Det er sjelden å se den anvendt i 
så rene og rikt varierte mønstre som på Tyldalstolen. De ganske brede 
båndene har dobbelt konturlinje og er fast og sikkert komponert i 
1nønstre som passer ut1nerket inn i de feltene de skal fylle. 

Mens fonnspråket både på akantusløvet og båndfletningen ikke skiller 
seg særlig ut fra det vi vanligvis finner i romansk tid, kan man ikke si 
det san1n1e o1n dyreornamentikken. Den er i høyeste grad særpreget 
selv om Inotivene er kjente nok her også. Stort sett er det to dyrefonner 
som går igjen, drager og løver. Dragene er både 1ned og uten vinger, 
de har lange sn1ale hoder som ender i en tydelig utfonnet rund snute og 
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øynene er son1. vanlig i tidlig ron1.ansk kunst runde foran og tilspisset bak. 
Den lange slangefonnete halen slynger seg ut i de ytterste hjørner av 
trekantfeltene eller bukter seg i åttetall og kringler hvor feltene er mere 
kvadratiske. Oftest ender halen i store bladdusker eller et enkelt stort 
blad. 

Løvene er nesten naturalistisk utformet tned atskillig bredere og 
kortere hoder og fyldig, nesten fet kropp so1n gjør de forunderligste 
vridninger og bevegelser slik at bakparten ofte er snudd helt rundt og 
de store bladformete føttene er anbragt hvor det kan falle seg. Den 
store halen slynger seg rundt kroppen og ender i kraftige, gjerne opp
delte bladdusker. 

Men det som gir disse kjente motivene sitt særpreg er den måten 
kunstneren har brukt dem på. Alle de forskjellige feltene - selv de runde 
~ er fylt til bristepunktet, det virker som om dyrene vrir og stemmer 
både kropp og føtter ut mot ram1nen for å bryte den ~ ett sted har et 
hode virkelig klart å komme seg ut. Denne suverene forakt for anato
mien og den rytmiske villskap i bevegelsene gjør at en uvilkårlig må 
tenke på eldre norsk dyreornamentikk. 

De fleste løvene kjemper for livet, enten n1.ed hverandre eller n1.ed 
drager. Et par ganger er også mennesker med i kampen, i selve det 
runde midtfeltet på ryggbrettet foran ser vi en mann bare iført halvlange, 
vide bukser og en liten lue på hodet. Han kjemper fortvilet med to 
løver, den ene biter ham over haken, og til overflod slynger en slange
formet drage seg on1. føttene hans. Et a1met sted henger et menneskehode 
opp-ned mellom to glupske løver som biter over halsen på han1.. Vi ser 
også det eiendon1melige trekk at to dyrefigurer et par steder løper sam
n1.en i et felles maskelignende menneskehode som stirrer stivt fren1. for 
seg. En kentaur med kort sverd og rundt skjold fyller et av de runde 
feltene på baksiden. Litt fredeligere virker en stor tykk bamse som står 
ytterst på nederste ramtre på en av sidene, foran den prøver en hund 
forgjeves å flykte fra en drages kvelende favntak. Foruten disse to 
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dyrene er her bare løver og drager, 1nen den1 er det til gjengjeld rikelig 
av, vi kan telle hele 30 løvelignende figurer og 21 drager, så det er ikke 
s1nåtterier hva kunstneren har klart å presse san1n1en. 

Prøver vi på å finne paralleller tiJ all denne eiendon1n1elige orna-
111entikken ute i Europa er det 1neget vanskelig å finne noe det har 
direkte san1n1enheng 1ned. Men det er ingen tvil on1 at der er n1ange 
likhetspunkter 1ned engelsk kunst fra tiden on1kring 1100. I lnanu
skripter, særlig fra Canterbury finner vi springende løver og vingede 
drager 1ned lange snoete haler 1nellom frodig akantusløv og initialer 
n1ed sirlig flettet bånd verk. Bayeux-tapetets sn1å tette dyrefigurer har 
også n1eget av den sa1n1ne runde, litt kluntede forn1en. _Motivene går 
også igjen i engelsk skulptur fre1n gje1mo1n første halvdel av 1100-
årene, vi behøver bare å tenke på dyrefigurene i Canterbury, portalene 
i Ely n1ed de runde dyrefeltene, ranker og dragefigurer eller Kilpeck
portalens svære dyreslyng og mannen n1ed de side og vide buksene. 

Når vi så skal forsøke å plassere Tyldalstolen i norsk n1iddelalder faller 
det naturlig å tenke på Trondheim, son1 jo også Nicolaysen med en 
gang var inne på. Den uvanlig fine tekniske utførelse gjør det over
veiende sannsynlig at stolen er et byarbeide og utført av en 1nester son1 
var fullt på høyde med tidens krav. Uvilkårlig 1nå en da tenke på kretsen 
av kunstnere omkring Nidarosdomen, hvor det selvsagt var bruk for 
alle slags håndverk og hvor kontakten med anglo-norn1annisk kunst 
har vært n1ere levende enn noe annet sted i Norge. Og nettopp her er 
det vi fitmer de nærn1este paralleller til den eiendommelige dyreorna-
111entikk som fremfor noe gir Tyldalstolen sitt særpreg. 

Da de ved restaureringen av donlkirken rev den øverste del av tårnet 
son1 var bygd opp igjen etter den siste store brannen i 1531, fant de en 
hel del rikt ornerte stener med en ornamentikk som tydelig var eldre 
enn noe av det n1an kan se i kirken idag. Disse stenene har vært otntalt 
og publisert mange ganger og stort sett har 1nan gått ut fra som en 
selvfølge at de var kommet fra Olav Kyrres kirkebygg, den eldste 
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periode i don1kirkens historie. Men tenker en etter hvor stenene ble 
funnet er dette slett ikke så utniddelbart innlysende. De siste rester av 
Olav Kyrres kor n1.å være forsvunnet ved erkebiskop Eysteins anlegg av 
oktogonen i 1180-årene, og skipet utover i 1200-årene. Men tårnetasjen 
er først påbygd i 1550-årene 111.ed bruk av sten fra nedlagte kirker i byen. 
Enten må da stenene fra Olav Kyrres kirke ha <<overvintret>> i en av disse 
kirkene - eller også har de hørt til bygninger son1 både n1å ha vært 
meget rikt utstyrt og høre til de eldste i byen. 

Studerer en selve stenn1.aterialet nøyere er der foruten en hel del 
brokker tned tnere vanlige romanske arkitekturdetaljer, to grupper n1.ed 
en rikere ornamentikk son1. skiller seg nokså tydelig ut fra hverandre 
selv o1n det ikke kan være stor tidsforskjell på den1. Den ene gruppen 
henger sa1n1nen n1ed to sn1å apsider - det er tre buete vindussten og to 
kapiteler 111.ed forholdsvis kraftige og grove dyrefigurer. Den a1u1en 
består av kapiteler og baser fra to portaler og en vindusoverligger. Det 
er denne siste gruppen so1n interesserer oss her. Dyrefigurer, ranker og 
bladverk i ganske lavt relieff er skåret inn fra en helt flat jevn overflate 
så det har stor likhet 1ned treskjæring. Rankene og bladverket har et 
atskillig eldre preg e1m Tyldalstolens fullt utviklede akantusløv. Men 
dyrefigurene har svært 111.eget av den karakter vi nettopp har studert. 
Vi finner de san1.n1e fete litt utflytende kroppene 1ned 1narkering av 
halsen og andre deler ved flere parallelle streker, de tydelig utfonnete 
snutene og labbene og de lange halene son1. ender i bladdusker. På ett av 
kapitelene har vi tiltned et langt sn1.alt felt fyllt ut 1ned to dyr n1.ed 
hodene mot hverandre - de vrir de kjøttfulle kroppene så to av føttene 
vender opp og to ned, på akkurat sa1nme n1.åte son1. dobbeltdyret på 
baksiden av Tyldalstolen. Her er i det hele såpass store overenssten1.
melser at det må være en samn1.enheng. 

Vi må tilbake til spørsmålet om hvor disse portalene kan ha stått. Nå 
er det svært få bygninger det kan bli tale om. Vi vet at sten til don1.kirke
tårnet delvis kon1. fra l{orskirken som da ble revet. Den er antagelig fra 
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Detaljer fra Tyldalstolen. 

Details from the Tyldal-chair. 



Kapitel og vindusbue, funnet i domkirken. 

Capita! and window-arch,fottnd in the cathedral. 



Kapitel fra portal, funnet i domkirken. 

Capita/ fro/l/ portal, fo1111d in the cathedral. 

første del av 11 00-årene, 111en den var bare en liten kirke hvor vi van
skelig kan tenke oss et så rikt utstyr. En annen tidlig kirke var Marga
retakirken bygd for Miklagildet son1 var opprettet av Olav Kyrre. On1 
den hører vi at den hadde et høyt tårn son1. det ble holdt vakt i, og det 
sies også at den var av sten. Gildebrødrene hadde sikkert 111akt og 
midler til å utstyre sin kirke på det beste, 111en vi vet svært lite 0111 den 
- etter 1300 nevnes den ikke i kildene. Dessuten lå den langt fra dom
kirken helt ute på Ørene. 

I Magnussønnenes saga står det i kapitel 14 hvor det fortelles 0111 noen 
av kong Eysteins gode gjerninger, at han bygget Nikolaskirken i kongs
gården i Nidaros, «ok var pat hus alln1jQk vandat at skuroun1 ok allri 
smia>>. Dette har flere ganger vært tolket slik at Nikolaskirken var rikt 
utstyrt tned treskjæring, n1en det kan n1an ikke uten videre lese ut av 
denne setningen for skurd betyr skjæring i allslags betydning og srnio 
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Kapitel fra portal, funnet i domkirken. 

Capita/ j/'o111 portal, foultd in the cathedral. 

er alt kunstferdig håndverk. Dessuten står det like før on1 Apostelkirken 
i Bergen at det var en trekirke og 0111. hallen der at det var «det herligste 
trehus som var gjort i Norge», 111.ens det ikke nevnes noe 0111. materialet 
for Nikolaskirken. Nå sies det i 1338: «Vi gikk fre1n i stuen under kapellet 
i kongsgården i Nidaros og satte retten>>. Dette skulle jo nærn1.est tyde 
på en stenbygning i to etasjer. I hvert fall er det rimelig å tro at det i 
l 1 00-årene har vært bygget staselige stenhus i kongsgården. 

Men hvor nå disse dekorerte portalene hører hjen1.me 111.å de høre til 
en rikt utstyrt bygning son1. er reist like etter 1100 og de er selvsagt blitt 
stående så lenge at en treskjærer i byen kan ha studert dem og blitt inspi
rert av dem. Nå er stolen så absolutt ron1.ansk i hele sin forn1 den har 
intet av det høyreiste son1 f. eks. Blakerstolen og som uvilkårlig får en 
til å tenke på gotikk. Og det er ingen grunn til å tro at den er særlig 
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retardert i stilen, byarbeider fra den tiden har sikkert fulgt nøye n1ed i 
s6lutviklingen - det viser domkirkens forskjellige deler med all ønskelig 
tydelighet. Den fullt utviklede akantus på stolen peker henimot midten 
av 11 00-årene, 1nen det er alt i 1160-årene stilskiftet begynner i dom
kirken, og oktogonens praktfulle ornan1entikk fra 1180-årene er noe 
helt am1et. Når det nå er så meget som tyder på at Tyldalstolen hører 
hjemme i dette miljøet er det vanskelig å plasere den annetsteds em1 ved 
midten av århundret. Den rikt utstyrte baksiden på stolen viser at den 
n1å ha stått helt fritt hadde den vært en konges høysete ville den vel ha 
stått mot en vegg. Da går tanken uvilkårlig til opprettelsen av erkebispe
setet i 1153. Skal en først fantasere er det ikke urimelig å tenke seg den 
praktfulle stolen i domkirken - den ville være et verdig sete for Norges 
første erkebiskop. 

Dorothea Fischer 

The Tyldal Chair. 

In 1878, Nicolay Nicolaysen, the archaeologist, found a medieval chair 
with a wealth of carved decoration in the little church at Tyldal, at the 
upper end of the valley of Østerdalen. He arranged for the chair to be 
sent to ·universitetets Oldsaksaniling in Oslo, and published it in a lang 
article, illustrated with detailed drawings, which appeared in the Mu
seum' s Y earbook for 1879. 

The chair is of birch, and is made in the normal type of post con
struction which we know fron1 the box-like chair from the Oseberg 
Find - a type which dates back to Classical Antiq uity. The design and 
co1nposition were carried out with a sure and able hand, and the chair 
is decorated with a wealth of beautifully carved reliefs : acanthus, entrelac 
and animal figures. The entire design and construction would seem to 
indicate that this is a piece of work carried out in a town milieu our 
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thoughts are led to Trondheim and to the artists who took part in the 
decoration of the cathedral there. And it is here that we find the closest 
parallels to the pecuhar animal ornan1entation which is so characteristic 
of the Tyldal chair. The sculpture collection of Trondheim Cathedral 
includes some early Romanesque stones - these would seen1 to be of 
earher date than any extant part of the ornamentation of the cathedral. 
There are some capitals here which originally formed part of two 
porches and of a window arch; they are decorated with animal figur es 
do sel y resen1bling those on the Ty l dal chair. In both cases the bo dies 
are quite flat and rather vaguely outlined, the neck and other parts of 
the body are defined by several parallellines, the muzzles and paws are 
very distinct, and the long tails end in a duster of leaves. In the Trond
heim capitals, a long, narrow panel is filled with two animals facing each 
other - the fleshy bodies are twisted in precisely the same way as those 
of the double beast at the back of the Ty l dal chair. 

In many respects, this animal ornamentation rese1nbles English art of 
the period around the year 1100. In manuscripts, and particularly in 
those from Canterbury, we find lions ran1pant and winged dragons 
with long, twisted tails among luxuriant acanthus foliage and initials 
with delicately entwined entrelac. The small, compact animal figures of 
the Bayeux tapestry also have a good deal of the same round, somewhat 
ungainly form. The motives recur in English sculpture of the first half 
of the 12th century. The foliage of the stone reliefs in Trondheim is 
much earlier in character than the highly developed acanthus of the 
Ty l dal chair, while the latter, on the other hand, shows no signs of the 
beginnings of the Gothic style - this made its first appearance in the 
cathedral as early as during the 1160s. The richly carved back shows that 
the chair stood free- had it been a king's high seat, it would have stood 
up against a wall. Thus our thoughts turn to the foundation of the 
Archdiocese of Nidaros (Trondhei1n) in 1153. Fro1n there, our imagi
nation need not roan1 far to allow us to see the magnificent chair in the 
cathedral - a fitting throne for Norway's first archbishop. 

12 - Viking 1962. 





P. Sin1onsen 

BYGDESENTRUM OG UTVÆR 

I NORDNORSK BOSETNINGSHISTORIE 

Den nordnorske bosetning har gjennom alle tider hatt et tnerkelig 
ustabilt preg. I våre dager gir det seg utslag i fraflyttingen fra utværene 
og i befolkningsforskyvninger fra distriktene til byene og de større fiske
vær. Men denne stadige flytting er iøynefallende også tidligere. Langs 
kysten mellon1 Lofoten og Nordkapp kjenner vi 46 tufter etter forlatte 
kirker. I 1500-1600 årene er her det ene bosetningssentrum skutt opp 
etter det annet. Folk har etter få generasjoner tatt n'led seg alt sitt - selv 
huset - og er flyttet til det nye sentrun'l, og da har også myndighetene 
måttet følge med, og presten er flyttet og har tatt selve kirkebygningen 
tned i mange tilfelle. 

Årsakene er forsåvidt klare, og dem skal jeg komme tilbake til. Det 
vanskelige ligger snarere i å forklare når og hvorfor folk andre steder i 
verden ble så bofaste at de la av seg denne ustabile livsform. Her må vi 
først og fremst legge skylden på oppkomsten av en jordbruksform som 
tillot en å dyrke samme innmark år etter år i forholdsvis ubegrenset tid. 
Med et sirkulasjonsskifte av åkrene og med passelig gjødsling lot dette 
seg gjøre, særlig på steder hvor landbruket var i noenlunde likevekt 
mellom jorddyrking og husdyrhold. Derfor finner vi for eks. i Frankrike 
bosetningen knyttet til de samme steder fra tidlig yngre steinalder og 
inntil i dag, gjennotn ca. 5000 år. Utgravninger under moderne, franske 
landsbyer har gitt oss hele lagfølgen bakover; og tilsvarende kan den 
danske landsby og den sydvestnorske gård følges på san1n'le tomt igjen-
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non1 nesten 2000 år. Litt av det samme ligger naturligvis bak Orientens 
ruinhauger med deres spor etter n1ange tusen års bosetning, bare at her 
er det kunstvanningen som stabiliserer jordbruket til samn1e flekk. Men 
her ko1n1ner også en annen faktor inn, nemlig overskuddsøkonotnien. 
Disse land er så rike at bonden foruten til det daglige også fikk råd til å 
samle seg flere eiendeler enn det var lett å flytte med seg og bygge 
større, flottere, solidere hus; og samfunnet fikk råd til foruten bønder 
også å holde liv i håndverkere, embetsn1enn og andre folk som ikke 
produserer mat og derfor er uavhengig av jorden. Slik oppsto det faste 
landsbyer og byer. I Nord-Norge har ingen av disse årsaker vært med
virkende ved bosetningens utforming, hverken et utviklet jordbruk eller 
en overskuddsøkonomi. Her har næringsgrunnlaget vært kombinasjons
yrket av husdyrhold og fiske, og ingen av disse to yrkesgrener har knyttet 
n1enneskene så fast til torven at ikke hele bygden lot seg flytte. 

Hvorfor n1an flyttet? Først og fren1st fordi konjunktursvingningene 
stadig forrykker balansen n1ellom kombinasjonsyrkets 2 deler. Når fisket 
hadde høykonjunktur, trakk bosetningen n1ot ytterkysten, når fiske
prisene falt igjen, og det ikke lenger gikk an å leve av fiske alene, flyttet 
en til strøk hvor det var bedre jordbruksn1uligheter, d. v. s. im1 i fjordene. 
Store fiskevær oppsto og forsvant igjen. En am1en årsak var det almin
nelige trekk 1not kysten, on1 hungersnød og uår satte inn. I slike år kum1e 
n1an alltid ty til ha vet for å berge maten, og jegere, nomader og bønder 
kjente alle veien til kysten. På det vis har Nord-Norge fått sin finske og 
meget av sin kystsanuske befolkning. Og så er jo fiskens veier i sjøen 
uransakelige, og fiskeren ku1u1e ikke da son1 nå følge 1ned i de store 
sesongfiskerier langt fra hjen1n1et. Han 111åtte stadig flytte hje1n1net etter 
de beste muligheter. Endelig kan son1 111edvirkende årsaker nevnes de 
stadig større båttyper S0111 krevde bedre landingsforhold, 011Ueggingen 
av kommunikasjonslinjene og dam1else og oppløsning av handelssentra. 
Jo nærn1ere en bor ved grensen av det mulige, jo 1nere sårbar er man for 
slike endringer. Filu1111arks jordbruk ligger unektelig helt på det muliges 
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grense, og i dette fylke har da også de fleste kirker skiftet plass 3-4 ganger, 
de fleste gan1.le sentra ligger nå helt øde. Jo lenger sør en kommer, jo 
mere stabil blir bosetningen, og sør for Vestfjorden er det bare de store, 
helt avgjørende årsaker son1. får virkning. Rytmen i befolkningens 
flytting blir roligere, med færre topper og bølgedaler i hver enkelt bygds 
historie. Hernede, på Helgeland og Salten, er det derfor lettere å få øye 
på san1.1nenhengene e1u1. lenger nord, hvor så mange lokale småårsaker 
spiller inn. 

Da Tron1.sø Museun1. for et par år siden tok opp arbeidet tned regi
streringen av funn og fortidsn1.inner i Salten, hadde vi dette for øye, og 
undersøkelsen kon1. derfor til å on1.fatte også tninner av betydelig senere 
dato enn det har vært vanlig å ta med i registreringene for eks. på Vest
landet. Nå har vi tatt et tverrsnitt av landet, fra svenskegrensen ved 
Sulitjeln1.a ut til de ytterste holn1.er på Fleinvær i Vestfjorden. Og hva 
kan da en arkeolog si otn disse problemer med et sideblikk til gårds
navnstoffet, n1.en uten å la seg lede av den skrevne historie? 

Vi kan se at den norske bosetning langson1.t vokser fra enkelte spredte 
gårder i tiden on1.kring år 200 til en san1.n1.enhengende stripe langs sun
dene tnellom øyer og fastland ca. 400, til yttersiden av de større øyer og 
innover visse fjorder ca. 800, og så helt inn i fjorden, litt opp i dalene, i 
n1.otsatt retning helt ut i holmene innen år 1100. De indre strøk er slett 
ikke de svakest bebygde, tydelig nok har jordbruket vært svært viktig 
sotn næringsgrunnlag, og helt rene fiskerbygder uten jordbruksn1.ulig
heter har vi ikke fu1met; forøvrig heller ikke n1.er e1m noen ganske få 
bondebygder uten adgang til fiskeri. Funnene fra denne gan'lle, norske 
bosetning er n1.ange og rike: Gravfum1. fra jernalderen, boplassfunn fra 
tidlig n1.iddelalder, skattefunn og høvdingsetet. Og parallelt n1.ed den1. 
har vi de eldste gårdsnavn på -bø og -vin, -land og -nes, de noe senere 
på -stad og -set og de seneste på -bu, -bostad og -ryd. 

Men så i 1300-årene kon1.n1.er on1.slaget. Bygdene likson1. trekker seg 
san1.men. Gårder blir øde, funnene blir fattigere, hele innlandet - dalene 
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Registrert fil 1962. 

@ lshre. 

Fig. 1. 

såvel son1 de indre fjordstrøk - avfolkes. Bosetningen konsentrerer seg 
på ytterkysten, hvor store fiskevær vokser opp n1ed en halvt byn1essig 
karakter, som det ikke hadde vært 111aken til tidligere. Fisket var nå det 
viktigste, og vi kan vel ha lov til å sette dette i forbindelse 1ned Hansa
kjøpmennenes oppblon1strende virksoniliet i Bergen, bedre avsetnings
nluligheter, høyere fiskepriser, lavere saltpriser. Men det store on1slag 
har nok også fått sin særlige karakter av <<Svartedødem>, den uhyggelige 
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Gildeskål -Beiarn. 

Fig. 2. 

- Boselningsgr(}nser i Beiarn. 

o Ødegårder i Gildeskål i dog. 
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farsott som i 1349 gikk over Norge og etter historikernes n1.ening n1.å ha 
revet bort minst Y3 av landets befolkning. Hvis i en dalbygd kanskje 
1ner enn halvdelen av gårdene står folketon1.me, da vil ofte også de 
øvrige bli forlatt, fordi beboerne hører om kystbygder med langt bedre 
næringsmuligheter, og også der står det ton1.me hus og gårder som folkene 
fra innlandet bare kan flytte inn i. Naturligvis har jo slike kystgårder 
eiere, n1en de er bare glad for å få eiendommene holdt i drift, så de for-
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langer en slikk og ingenting i byksling i forhold til hva de fikk før 
pestens herjing. Ennå 80 år etter <<Svartedøden>> var bykslingen på de 
nordnorske gårder nede i fjerdedelen av den ganlle takst. Slik lokket 
man direkte dalfolkene til å flytte til sjøen, og de indre bygder ble lig
gende øde i minst 200 år. 

Det neste omsving kon1n1er i tiden fra 1550 og utover. Funnene viser 
oss da fiskeværene i tilbakegang. De færreste ble vel direkte øde, n1en 
hvor det før bodde 15 familier, ble det kanskje 2 eller 4 igjen, netnlig så 
mange at været også ga den1 visse jordbruksn1uligheter. Bosetningen 
spredte seg, dels ut over småøyer og holmer med bare et eneste bruk på 
hver, men især inn over fjordene igjen, fra ca. 1600 opp gjennon1 dalene, 
i 1700-årene helt opp på fjellet, så høyt son1 det går an å drive jordbruk 
i Nord-Norge. Ingen lever lenger av fisket alene, de fleste har kon1bina
sjonsyrke, men n1ange forlater helt sjøen og driver bare jorden og even
tuelt skogen. For så vidt er det en slags tilbakevending til naturaløkonomi 
og selvforsyning; n1an spør ikke lenger otn avsetningstnuligheter, n1en 
om levevilkår, n1an forlanger slett il<:ke å bo n1ed rin1elige n1uligheter 
for samkvem med folk. Resultatet av detme utvikling ble son1 nevnt 
sjeldent at gamle gårder ble lagt helt øde. Derfor er gårdsnavnet på de 
senmiddelalderlige fiskevær gjerne bevart og betegner et enkelt bruk 
eller to som ligger på eller ved den svære gårdshaugen, avfalls- og ruin
dyngen etter «storfisketidens» bosetning. Men under 1600-årenes store 
nybrott oppe i dalene og itme i fjordene ble det til gjengjeld ryddet mange 
nye gårder på tomtene av slike gårder som var forlatt i 1300-årene. Av 
og til var gårdsnavnet bevart og ble gjenopptatt, slik sotn i Beiarn, hvor 
Arstad, Nordland, Strand og andre straks fikk sine ganlle navn tilbake, 
eller den gård som først ble kalt Stormfjell, n1en siden allikevel tok 
jernaldernavnet Nes opp igjen. Andre steder levde det ganlle navn sotn 
et naturnavn sotn fikk en ekstra endelse: Hvor Høgset hadde ligget ble 
nå Høgsetdalen, hvor Agnes var i middelalderen oppsto i 1600-årene 
Agnesli, og ut for 1600-års gården Breivik i Beiarn tninner etmå Sn1al-
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Fig. 3. 

stadviken om det forsvunne gårdsnavn Smalstad. Men mange steder var 
det gamle navn helt tapt; tuftene fra før «Svartedøden>> var jo synlige, 
og etterson1 n1an derav visste at 1nan bygde på en <<ødegård>>, ble gårds
navnet framover Øijord, Øynes, Auvik eller Aun. Atter andre fikk helt 
nye navn, og da har rydningsn1annen enten bygget på helt ny 1nark, 
eller han har ikke visst at innn1arken hadde vært inn111ark for århundrer 
tilbake. Så ble det da gårder, son1 ender på -vik og -jord, -hytt og -ås. 

Det vil ikke være riktig å slutte her uten å nevne at også denne store 
rydningsbølge snudde og gikk tilbake. Etter 1800 er adskillige bruk 
blitt øde igjen, enten fjellgårder fra 1600-årene eller utvær fra 1300-årene. 
Bare i Gildeskål og Beiarn er av 154 bebodde grender fra 1700-tallet i 
dag de 31 øde påny. Av disse 31 er det bare 2 son1 var ryddet innen 

185 



Fig. 3-4. Middelalderfunn fra Eiterjord i Beiarn. 

slutten av vikingetid. Den ganlle bygdekjerne fra de første nordn1enns 
tid har åpenbart vært de beste steder under alle senere on1skiftelser og 
har derfor holdt seg. 

Jeg har nå gjennomgått halvannet årtusens utvikling i Salten, og hele 
tiden har jordfunnene og stedsnavnene sten1t overens on1 å vise oss 
feno1nener so1n vi etterpå har kunnet forklare ut fra historiske etterret
ninger. Men overraskelsen under undersøkelsene kon1 unektelig da jeg 
høsten 1960 arbeidet Ined Beiardalen og der fant en stor bygd son1 var 
gått under 111ed «Svartedødein og siden var totalt gle1nt. 
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Fig. 5. Middelalderhjelm. fra Strand i Gildeskål. 

Beiardalen er ganske lang og bøyer seg flere steder eller snevrer seg 
inn, så 111an ser sjelden 111.ange hus 0111. gangen. Dalens bredde svarer til 
at det er en rekke eiendon1.111.er på hver side av elven. Dalbunnen stiger 
bare langson1.t oppover. Nå ligger de øverste gårder ca. 5 nlll fra elve
osen, 11.1.en de er ikke gan'lle. Når en beveger seg nedover dalen, treffer 
en eldre og eldre rydninger. 2 Yz 111il fra elveosen er en i en bygd son1. 
skriver seg fra slutten av 1600 årene, en n1.illenger nede er gårdene fra 
ca. år 1600, så ved elveosen og innerst i fjorden har vi gårder son1. har 
vært øde, 111.en hvor navnet forteller on1. tidligere bygd, og endelig ytterst 
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i fjorden ligger gården Evjen, den eneste gård i hele prestegjeldet som 
har vært bebodd uavbrutt siden før <<Svartedødem>. Da nå registreringen 
av jordfum1 og fortidsminner begynte, viste det seg plutselig at det her i 
vikingetiden er ryddet mengder av gårder, ikke bare ved itmerfjorden, 
men inntil 1% mil opp i dalen. På disse 1% 1nil har vi i dag viten o1n 
24 gravhauger fra jernalderen, vi kjenner 14 fum1 fra vikingetid og 
tidlig nuddelalder, og blant dem er 2 son1 nok før har vært kjent, n1en 
ikke har kunnet settes im1 i sin rette bosetningshistoriske ran1me. Det er 
de rike boplassfunn fra Eiterjorden - et nytt gårdsnavn, det gamle er 
glen1t -. Her var funnet saker son1 1nåtte være fra vikingetid og eldre 
middelalder, og det var antatt å være spor etter flyttsa1ner, 1nen nå er 
det svuln1et opp til å bli et av de rikeste og merkeligste boplassfum1 fra 
hele Salten, uten tvil et felles tun for adskillige naboer, bønder, nord
menn. Men ikke en eneste gjenstand i fum1et er senere enn 1350. Det 
annet futm er dobbeltgraven fra Strand, hvor det ble funnet rester av to 
krigere fra ca. 1300, bl. a. ikledt jernhjelmer, de eneste jordfunne 1niddel
alderhjeln1er her fra landet. Man har nærmest ansett det for helt tilfeldig 
at disse to . skulle få sitt siste hvilested så langt ute i ødemarken, og så 
viser det seg nå at de i virkeligheten ble jordfestet 1nidt i tetteste bonde
bygda med hus og gravhauger på alle kanter. Her har det vært liv og 
røre gjetmom dalbygdas 500-årige tilværelse. Og så plutselig kom 
<<Svartedødem> og bortflyttingen til ytterværene, og i 250 år bodde det 
ikke et eneste menneske i dalen; bare av og til ble den besøkt av flytt
satner og tøinmerhuggere. 

Slike undersøkelser vil vi fortsette n1ed andre steder i Nord-Norge 
og håper på det vis å kunne skape beretningen on1 en landsdel hvor folk 
har n1åttet i1mrette seg på helt andre naturgitte forhold enn lenger sør, 
og hvor derfor også bebyggelsen den dag i dag har en annen karakter, 
n1er ustabil, nlindre tradisjonsbundet, 1nindre bygdeisolert enn for eks. 
i dalene på Østlandet. 
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P. Sim_onsen 

Some Factors I1ytuencing the Histor]' of the Settlement and Population of 
Northern Norway. 

Since the Norwegians can1.e to N orthern Norway during the Iron Age, 
the inhabitants of these parts have based their life on a con1.bination of 
fishing and the keeping of dotnestic animals. This has led to a very 
unstable form of settlen1.ent - sometitnes, the entire population of a 
rural district moved en bloc, either to a place which offered better 
fishing, or to one which was n1.ore favourable for farming. Usually, 
such moves were due to changing conditions on the market for fish. 

One of the main objects of the work of registration carried out by 
Tromsø Museum in the district of Salten, was to chart such moves.We 
see how, in the tin1.e from 400 until 1300, Norwegian rural settlements 
grew up along the sailing route, which went between the coast and the 
islands, as their axis. The two occupations were equally in1.portant, and 
thus no settlements frotn this period are found either on the outermost 
isles, or in the valleys or the upper parts of the fjords. In the period 
1300-1600, the settlements moved to the outer islands, and became 
purely fishing districts; this development was accentuated by the Black 
Death. From 1600 until 1850, people moved from these fishing districts 
to isolated farms on the islands; at the same time, the fjord areas, the 
valleys and even the n1.ountains were settled. After 1800, the highest 
mountain fanns and those on the outermost islands were again abandoned. 
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This development is proved by finds in the soil, by names of farms, 
and by written sources. The paper is concerned particularly with condi
tions in the parishes of Gildeskål and Beiarn, south of Bodø. Finally, the 
lost valley village in Beiardal is described - this came into being during 
the Iron Age, was abandoned during the 14th century and, by the time 
the valley was again inhabited during the 17th century, it had been for
gotten. Now it can be mapped, by the aid of finds from the soil, relics 
fron1. the past and certain place na1nes. 



Anne Stine Ingstad og Irn1elin Martens: 

OM AVGUDER, 

UTDØDDE BEVINGETE DYR OG ANDRE 

ARKEOLOGISKE MERI<.VERDIGHETER 

SMÅ GLIMT FRA DET ARKEOLOGISKE ARBEIDSFELT 

Hva er arkeologi? Ordet er av gresk opprinnelse og er avledet av ar
chaios son1 betyr gan1n1el. Den alnunnelige tilskuer på utgravninger 
pleier inudlertid å bruke en litt annen definisjon: <<Det n1å være et tål
modighetsarbeid, n1en det er nok interessant for den sotn interesserer 
seg for det.>> 

Forøvrig er det il<:ke alltid så lett å vite hva de driver n1ed alle disse 
-logene son1 reker rundt på bygdene i so1n1nerhalvåret, og det har hendt 
at en blir n1øtt n1ed at «jeg har også alltid vært så glad i å kikke på stjer
nene>>. Pålitelige kilder vet også å fortelle at da en av våre kolleger som 
ung student kotn på besøk til hjetnbygda, var det en eldre san1bygding 
son1 utbrøt beundrende: «Nei, at du virkelig skal bli en slik nekrolog». 

Sikkert er det i hvert fall at vi blir tatt for noen underlige og vet~dens
fjerne individer son1 skjø1u1er lite av det son1 foregår rundt omkring, og 
hvis største glede er å finne et lite potteskår eller en rusten spiker. For 
noen år siden skulle to av våre yngre kvliu1elige arkeologer ha n1ed seg 
to n1ilitærnektere som arbeidshjelp. De hadde aldri truffet hverandre før, 
og leirsjefen sendte guttene avsted med det gode råd å se etter to kvinner 
med «et visst preg>>. 

Likevel - kontakten n1ed andre mennesker er en av de hyggeligste og 
tnest positive sider ved vårt arbeid, og det tnangler ikke på muntre opp-
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levelser. Det er noen av den1 vi nå har tenkt å gjøre Viking's lesere 
delaktige i. 

Vestfold har alltid vært et rikt arkeologisk distrikt, også i de1u1e hen
seende, og ingen er vel nærmere til å bidra 1ned en liten V estfoldhistorie 
enn Bjørn Hougen: 

<<V elkom1nen sønnafor» var en liten hilsen vi fikk i noo barndom og 
tidligste ungdom når familien i sommerferiene dro til V esterøya, i de 
første år periodevis so1n leieboere på en av gårdene, fra 191 O som årvisse 
etter at nline foreldre hadde bygget hytte. 

Hva betyr så «sø1u1afon> her? Først noen ord om det topografiske og 
arkeologiske miljø for det som skulle være pointet i disse sn1.å trekk om 
personlige mirn1er fra arbeidet i marken. 

Vesterøya er en drøy n1.illang halvøy son1. stikker ut 1nellom Sande
fjordsfjorden og Mefjorden i Sandar (eller Sandeherred son1. bygden het 
til 1918) i Vestfold. Mello1nstore og 1nindre, velstelte gårder ligger 
ganske tettgrendt utover halvøya til og med Langebygårdene. Et ubygd 
strøk på 0111 lag en kilometer følger. Sør for de ytterste Langebygårdene 
risler en bekk, og hilsenen <<velko1nn1en sønnafor>> er underforstått sønna
for bekken. 

Grenden sø1u1afor bekken består av 3 gårder regnet fra øst mot vest: 
Auve (2 bruk), Benserød (3 bruk) og Tveitan (3 bruk). 

Det er sparsomt n1.ed fum1 og fornn1inner sø1u1afor bekken, og fum1 
av oldsaker kjentes il<:ke før det på ettersomn1eren 1937 ko1n melding 
0111 at det på den vestligste og største av Benserødgårdene var funnet en 
del jernsaker son1 pekte i retning av en grav fra vikingetiden. Den 
nøkterne arkeologiske fasit var en ny liten båtgrav som så 1nange i 
Vestfold, interessant var det noe eiendo1nmelige topografiske nuljø, 
1nen ikke så spennende da funnet var i en nliserabel tilstand. (C. 26625, 
Universitetets Oldsaksanuings Årbok 1937, s. 221.) 
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De rent n1e1U1eskelige faktorer da funnet ko1n for dagen fengsler meg 
unektelig 1ner e1u1 funnet selv. Gården funnet ble gjort på, eides av fire 
søsken, to søstre og to brødre, den ene søsteren var død da dette hendte. 
Gården var lett brukt, 111ed svakt skrånende jorder. Velstelt var den også, 
n1en driften gamn1eldags. Ikke bare at kornet ble skåret 1ned sigd, nten 
høyet ble slått n1ed ljå. I to rekker, den ene litt bak den andre, gikk 
«guttane>> son1 de kaltes i hele grenden og slo, taktfast son1 et urverk, ja 
det skulle ikke undre meg om de også brynte ljåene i takt, men det vil 
jeg ikke påstå. Nå begynte de å trekke på årene og hadde bestemt seg 
for å forpakte bort eller selge gården og bare beholde et ganske lite 
jordstykke og bygge et lite hus. Det var under tomtegraving til det nye 
huset at funnet kom for dagen. 

Jeg kon1 dit en vakker septen1berdag og ble naturligvis ve1mlig n1ot
tatt, de hadde jo kjent n1eg siden jeg var guttunge. Men det var likevel 
noe visst reservert, som jeg forresten til å begy1me 1ned ikke festet meg 
noe særlig ved. Jeg gikk ut og tok fatt på undersøkelsen 1ned Martin, 
eieren av en av de andre Benserødgårdene, som arbeidshjelp. Og Martin 
var i hvert fall den gode gamle. Ettersom gravingen gikk sin gang for
talte jeg at dette var en båtgrav, noe han til å begym1e med stilte seg litt 
tvilende til. V el hadde han naturligvis hørt o1n vikingskipene fra Ose
berg og Gokstad, men dette? Da jeg forklarte om alle de 1nindre båtfunn 
som vi bare kjenner på naglene når alt treverk er forsvunnet, aksepterte 
handet, men tilføyet at «det var nå helst en gan1n1al fillepronl». 

Etter en stunds forløp skulle jeg inn på gården med noe av det vi 
hadde funnet og pratet litt med et par av søslmene. Da jeg spurte når 
huset skulle bli ferdig, bare trakk de på det og svarte litt unnvikende, 
men etter hvert kon1 det da fren1 at det var ikke så sikkert at det ble noe 
av byggingen. Jeg spurte litt forbauset hvorfor, når tomten var stukket 
ut og graving til kjeller og grunnmur var i full gang. Etter en ny pause 
kom det lavn1elt og alvorlig fra den ene: «Det er' nte no snodig å bu på 
ei grav». Jeg fant visst ikke noe å svare. 
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Da jeg kon1 ut igjen, fortalte jeg Martin on1 denne underlige sanltale. 
Og han var like nøktern i sitt syn på dette son1 han var skeptisk overfor 
arkeologien og erklærte ettertrykkelig at «dersom Dere Hougen tar 
bråtan med Dere så må vel ton1tæ værræ like god for Thorsens>>, og det 
var jeg jo hjertens enig i; og jeg tok <<bråtan» n1ed tneg. 

Men huset ble ikke bygget. 

Fra Vestfold tar vi turen til Nord-Norge, den landsdelen sotn utvil
son1t ville kon11ne øverst på vår «funnstatistikk». Vi gir først ordet til 
Povl Sin1onsen: 

I Vardø grov vi n1idt i byen et prøvehull på foroven 25 m 2
, n1en det 

var atskillig snevrere da vi nådde undergrunnen, 3,85 tn nede. Det var 
n1ange tilskuere, og litt forklaring måtte en gi av og til. Så en dag hadde 
jeg vist i profilveggen en brolegning fra ca. 1870, fjøskjeller fra 1700-
årene, gate fra 1600-årene o. s. v. ned til1400-årene, i alt husrester o. likn. 
i et antall av 9 under hverandre. Da snudde en av tilhørerne seg til sin 
siden1a1111 og sa høyt: <<Har du hørt for tøv, som den tullingen kommer 
her og vil prøve å bilde oss inn. Han sier, at det tidligere har vært ni
etasjes hus her i Vardø». 

At vi ikke er helt håpløse på ekteskapsn1arkedet fremgår av følgende 
lille opplevelse som Gutorm Gjessing hadde mens han ennå var ung og 
ubefestet: 

En gang lå jeg <<et steds» i Fitmn1ark og grov ei hus·tuft. Den første 
hustuft fra <<stein-bronsealderen>> i Finnmark med skifer, tidlig asbest
blandet keran1ikk, ei bronsepil osv., men og med seit1e n1ellon1alder
saker. Her lå jeg da dag etter dag i enson11najestet og grov, og jordn1ora 
på stedet ble nok fylt av jordn1oderlige kjensler overfor denne ynglingen 
som lå så ufortrødent og grov, så hun kon1 rett son1. det var n1ed kaffe 
og vafler til 111eg. Så en dag spurte hun over kaffekoppen om når jeg 
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skulle reise. Jo, jeg skulle da reise førstkotntnende søndag, Ja, tenk, det 
skulle hun også! Etter son1 en jo ikke skal røpe en dan1es alder, skal jeg 
bare ymte innpå at jeg dengangen var 23 år, og at hun gikk av med 
pensjon åtte år seinere. Da jeg så kom hjen1 etter dagens arbeid, ble jeg 
gratulert med forlovelsen. Jordmora hadde sjølv fortalt om den. Men i 
den noe asymmetriske kronologiske situasjonen, syns de nok at det var 
svært til ron1antikk når jeg til og n1ed dro avgårde n1ed min nye, men 
noe alderstegne kjæreste! - Jeg lurte meg for sikkerhets skyld avgårde 
om lørdagen! 

En av oss fikk en gang spørsn1ålet: Hvor lenge har det bodd fiskere 
og metmesker i Finnn1ark? - Meget lenge. Det san1n1e er sannsynligvis 
tilfelle med n1yggen. P. Sin1onsen forteller følgende fra sine utgrav
ninger i Karlebotten: 

På Gropbakken ved Karlebotten grov vi steinaldertufter i 1952. En 
gamtnel san1e ved navn Nils Kletnmets kon1. hver dag forbi utgravningen 
når han hadde kjøpt tobakk og var på vei tilbake til sin ensomt liggende 
hytte. Han sto da gjerne en stund i taushet og så på mitt arbeid, så sa han: 
«Finner do n1ye gull?». Nei, jeg fant da bare steiner. «Ak ja, ak ja, gamle 
stein, stein fra gamle dagen>. Dette gjentok seg ordrett hver dag i 14 dager 
son1 et ritual. Så en dag da n1itt slagstnål n1ed de berønlte Finnn1arksmygg 
var på det høyeste, sto han ennå taus litt etter ritualets avslutning, så sa 
han: <<Mygg er snille dyr. De er liksom buhunder, biter bare fremmede>>. 

Mygg er itnidlertid ikke de eneste bevingete dyr vi stifter bekjentskap 
n1ed. Vi gjengir et utsnitt av et brev son1. Arkeologisk Selskap fikk for 
noen år siden: 

Når man går fra Hølen over fjelle til Son, så får 1nan se en forn1 av 
en Menneskefot i fjelle. 
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Når tnan går langsn1ed Sjøen fra Skudenes (Karn1øen) mot Kopervik 
så finder tnan også en fonn av en Menneskefot. Antagelig er de av et 
utdødd, bevinget dyr sotn står på et ben. -

Likevel er det ikke alle fortidslevninger som kan fly, og av og til kan 
det oppstå vanskeligheter n1ed transporten. Noen og hver av oss har 
bokstavelig talt reist <<med lik i lasten», og det kan skape komplikasjoner 
av yn1se slag. - Vi lar W encke Slon1ann fortelle: 

Like etter krigen var jeg på en fredningsreise i Indre Hardanger. På en 
gård ble jeg vist halvparten av en såkalt «l-Iellig hvit stein>>, et phallos
synlbol, som i Norge dateres til eldre jernalder. Bonden var naturligvis 
interessert i å få høre hva det var, og noe forsiktig og sjenert sa jeg at 
steinen var et syn1bol på den mannlige avlekraft, og hørte til en frukt
barhetskult som var nøye knyttet til jordbruk og fedrift. Vi snakket litt 
i sin alminnelighet om problemer itu1enfor jordbruket i Indre Hardanger, 
og hva sotn kunne være nyttig å gjøre for å bedre forholdene. Ikke minst 
var det jo viktig å holde seg inne tned høyere n1akter. Steinen var tung, 
jeg skulle reise tner omkring, og jeg endte med å be ham sende den med 
båt til Bergens Museum for meg. Hvis det var vanskelig å finne en rimelig 
takstpose, så kunne han henvise Da1npskipsselskapet til hovedkontoret i 
Bergen. Slik hadde man gjort i Sogn engang, sa jeg, da jeg skulle sende 
en del skjelettrester fra en kjrkegård til Bergen. Der var ikke faste takster 
for løse skjelettdeler, og taksten ble så fastlagt i Bergen. 

Senere på reisen måtte jeg ringe inn til museet, og etter at mitt ærend 
var vel løst, spurte vår kontordame: «Hva er det for noe tungt du har 
sendt inn? En hellig hvit stein, sa jeg, hvorfor det? Jo, sa hun, vi har 
undret oss slik. Den er så tung og på fraktbrevet fra Hardanger står det: 
<<En avgud, kr. 2.25.» 
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l)en arkeologiske språkbruk er ikke alltid så konsis son1 den burde 
være, noe som_ fretngår av følgende hentet fra Universitetets Oldsak

satnlings landskatalog : 

C 19591-94. Forskjellige gaarde i Aas og Kraakstad, Akershus. 
Stenøks tned skafthu 1 R 29. 
Do. 1ned hul = R 32. 

Enda verre kan det bli når 111a111nå kaste seg ut i det fretnnlecUandske: 
En ung studine skulle engang vise en del amerikanske turister on1.kring 

på gravplassen på Bikjholberget på Kaupang. Otnvisningen skulle holdes 
på engelsk, 1nen det var ildce alltid skolelærdon1.n1en strakk til. I Bikjhol

bergene ligger gravene tett, og det var nettopp frilagt 2 graver ved siden 
av hverandre. Begge var tnannsgraver n1ed våpen, blant atmet lå det en 
spy ds piss i hver grav. Studinen forklarte at «each of the n1en had got a 
spearhead». Her svilctet uttalen litt, og en an"Ierikansk dame stirret på 
omviseren med store, litt vantro kuleøyne, og så kom det forsiktig: 
"Had they really got a spare head ? ". 

Hverken an1erikanske turister eller andre får bestandig den oppmerk
somhet de har krav på. Her var det at Gutorm Gjessing og Johs. Bøe 

en gang gikk sørgelig i va1u1et : 
Det var i 1927. Sjøl var jeg jo den gang svært ung og grønn og uer

faren både når det gjaldt boklig lærdotn og arbeid i felten. No en mindre 
gravninger var nok blitt betrudd meg tned vekslende hell, og jeg hadde 
fått være med på gravinga av en svær bronsealderhaug i Etne. Nå grov 
vi en heller i Foldrøyhatrul på Bøn1lo, daværende an1anuensis Johs Bøe 
og jeg. lJtbyttet var n1er e1m tnagert. «Bossen» hadde tatt med ei flaske 
akevitt og dekretert at den som fant noe av verdi skulle få en dram til 
1niddag til belønning. Men den stakkars buteljen ble stående dag etter 
dag og kjedet seg, så av ren og pur o1nsorg for stakkaren n1åtte Bøe til 
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slutt strekke dekretet ut til at dran11nen skulle bevilges derson1 en av oss 
fant ei stor krøttertann. Brennevinet varte påfallende lenge likevel, trass 
i at jan1vel sn1åtenner fikk ditnensjoner. Men en ting fant vi: en n1engde 
store og fine østersskall. 

Så en dag vi holdt på å nivellere høgda over havet (tned Wredes nivel
lerspeil og to to1nn1estokker son1 «svaiet for vinden son1 fulle tnenner>>, 
som en gutt i klassen sa en gang i en rotnantisk naturbeskrivende skole
stil 0111 n1yrullen) kon1 en bykar på besøk. En pen, eldre, hvithåret 
herre n1ed en liten n1ustasje og briller - tned et un1iskjennelig drag av 
langt opphold i Juneiten. Han presenterte seg sotn «professor Kiæn> og 
var mektig in1ponert over størrelsen på østersene. Og etter som vi 
nettopp holdt på med nivellering, ble det og en del snakk o1n strand
linjer og andre kvartærgeologiske mysterier. Men vi fant begge snart ut 
at de kvartærgeologiske kmmskapene hos denne geologi-professoren var 
så spinkle at det n1åtte være en «professor» ved en eller annen norsk folke
høgskole i Nord-Dakota eller Wisconsin på besøk i Ganuelandet. Og 
etterson1 nordn1enn den gangen ikke hadde noen overdreven aktelse for 
an1erikansk <<kulturliv>>, kan det vel ikke nektes at vi behandlet han1 son1 
det han åpenbart var - nokså ovafra og nedad. 

Noen dager seinere var vi på kaia for å hilse på og gi rapport til pro
fessor Haakon Shetelig, son1 var på veg til landstedet sitt på Bøntio. 
Son1 den entusiastiske arkeolog Shetelig var - og ble hele sitt liv - grov 
han og spurte om resultata våre, så vi disket opp 1ned vårt eneste inter
essante funn: en nokså uvitende norsk-an1erikansk folkehøgskolelærer 
som kalte seg <<professor Kiæn>. «Er dere riv-ruskende gale? Den verdens
berømte paleontologen, professor Johan Kiær !» - Sjelden har jeg sett 
noen være så genuint forskrekket over kollegers uvitenhet, så det tør jo 
være at Bøe fikk <<skjegget i postkassa>> og jeg <<nesa i en klut». 

V ær- og føreforhold er et kapitel for seg, og jeg tror vi alle kan forstå 
Jan Petersens lille hjertesukk: 
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Under utgravningene til Stavanger Museun1 på Utsira i 30-årene var 
det en son1111er uvanlig n1ye regn. Gravefeltet n1åtte øses rett son1 det 
var, alt var søkkvått. På hjetntur en dag gikk laget forbi telegrafstasjonen, 
n1useun1sdirektør Jan Petersen gikk bort til glass buret 111ed værtelegratn
nlet, gnikket bort regnet og leste: <<Sydøstlig lett bris, enkelte regnbyger>>. 
-Ja, ja, sa han, det var da enda godt de ikke var dobbelte. 

At forholdene i Nord-Norge kan være barske, viser et brev i Tron1sø 
Museun1s arkiv, datert februar 1958: Brevet begynner slik: <]eg har 
111ottatt et brev fra Tron1sø Museun1, 1nen jeg har ikke fått lest brevet 
grunnet et beklagelig uheld, da jeg åpnet 111in postkasse i sydvestkuling 
og snedrev 111istet jeg brevet og har ikke klart å funnet brevet igjen.» 

Intet er veltner relativt enn tidsbegrepet, og «fryktelig gan1melt» om
fatter svært ofte alt fra eldre steinalder til «Tordenskjolds dager». Povl 
Simonsen fikk en gang på en plass en sn1ukk skiferkniv. Nettopp, da han 
satt hos finneren og noterte, kom naboen inn. Han forklarte at dette var 
en kniv, son1 de brukte her i gan1le dager. «Nei», sa naboen, «den må 
være komn1et annetsteds fra, typene er ikke slike her». Forbauset over 
hans arkeologiske sakkunnskap spurte Poul Sin1onsen on1 «hvordan han 
kunne vite det?» <jo, for jeg er nå 82 år gan1mel, og i all min tid har 
kniver sotn den der ikke vært i bruk her i bygda.» 

Nes ten tnotsatt var et brev, sotn innløp til Tron1sø Museum for et par 
år siden, vedlagt en 2-øre fra 1879. I brevet sto å lese slik: «Denne n1ynt 
har jeg futmet i jorden, og den tnener jeg tnå være gammel nok til å 
kon1me på n1useu1n, for den er ikke mindre enn 79 år gamn1el, og det 
er meget. Selv er jeg 81.)> 





NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 

Styrets årsberetning for 1962 

Representantskapsn1øte ble avholdt i Oslo Handelstands Forening, Karl 
Johans gate 37, onsdag 22. noven1ber 1961 kl. 18, 15. Preses gjennomgikk 
revisors in_nberetning og fre1nh regnskapet, son1 ble anbefalt til god
kje1u1else. 

Representantskapet sa seg enig i styrets forslag til gjenvalg av rektor) 
fru Margit Rogne, høyesterettsadvokat Frithjof Bettum og direktør 
Wilhelm Kavli, og som nytt medlem av styret ble valgt disponent 
Alf B. Lund, Trondheim. 

På grunn av at Norsk Arkeologisk Selskap feiret sitt 25-års jubileun1, 
ble generalforsamlingen holdt i litt festligere former enn vanlig. Møtet 
ble holdt i Oslo Handelstands Forening samme dag kL 19.00. Preses 
ønsket velkommen og leste opp et sammendrag av årets regnskap og 
revisors innberetning. Til å undertegne protokollen ble valgt fru Ruth 
Raabe og museu1nsdirektør, dr. Jan Petersen. Preses introduserte så 
kveldens foredragsholder, førsteantikvarie Sverker Janson, som talte on1 
«Forntida nomader i den svenske fjallvarlden». Foredraget omhandlet de 
store undersøkelser som Riksantikvarieambetet i Sverige har utført i 
nærmere 20 år i forbindelse med vassdragsreguleringer, og herr Janson 
fremla på en n1eget fascinerende og klar måte det overordentlig rike 
materialet som er kon1met for dagen. Foredraget ble ledsaget av lysbilder 
både i farger og svart-hvitt. Professor Bjørn Hougen takket foredrags
holderen. Nærmere 150 av medlemmene var til stede, og derav deltok 
73 i den påfølgende jubileumssupe. Foruten foredragsholderen deltok 
museumsdirektør Eivind Engelstad og frue, fotograf Lars Bergstrøm og 
frue som selskapets gjester. 
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Preses ønsket velkon1111en til bords. Generalsekretæren, professor 
Hougen holdt festtalen, og ga et kort utdrag av Selskapets historie og 
virkson1het. Preses rettet en takk til generalsekretæren for hva han har 
utrettet for Norsk Arkeologisk Selskap gjennon1 tnange år. Direktør 
Engelstad takket for tnaten. Det ble servert kaffe i de tilstøtende lokaler. 

Fra 1. januar 1962 har n1agister Innelin Martens vært ansatt son1 redak
sjonssekretær for Viking, og fru Erna Aashein1 son1 Selskapets sekretær. 

I forbindelse tned Selskapets vårtur son1 for første gang skulle gå 
utenfor landets grenser, holdt statsstipendiat Erling Johansen 8. n1ai et 
foredrag n1ed lysbilder 0111 «Helleristningene i Bohuslan og Østfold». 
Det ble holdt i Dovregården, hvor ca. 35 n1edle1nn1er var til stede. 

Vårturen strakte seg over 2 dager, 2. og 3. juni og gikk til Bohuslan. 
Det deltok 70 n1edlen1n1er, og reisen foregikk dels tned tog Oslo-Gate
borg/buss Goteborg-Oslo, dels n1ed egne biler. 

Turen startet fra Historiska Museet i Gøteborg, lørdag 2. juni kl. 10 
hvor professor, dr. Carl-Axel Moberg ga en kort orientering i n1useets 
sanllinger. Første stopp var Konghelle. Derfra kjørte tnan til Bohus 
festning ved Kungalv, Norges ganlle grensefestning. Professor Moberg 
fortalte on1 festningens historie fra nuddelalder og fretn til nyere tid. 
Fra Kungalv gikk turen til øya Tjorn tned alle dens fine fortidsmitmer. 
På vegen dit ble det gjort et kort opphold ved bronsealderrøysa Kalla 
Rose. Reisen gikk deretter til øya Orust. Her ble den kjente megalitt
graven Hagadøsen fra yngre steinalder beskuet. Etter å ha passert ferge
stedet Notesund ble n1edbragt lunsj inntatt i det fri. Neste stopp var 
Brastad hvor n1.an fikk se et helleristningsfelt fra bronsealderen. Her 
forlot professor Moberg Selskapet, og preses takket ham for den inter
essante og spirituelle innføring han hadde gitt Norsk Arkeologisk Selskaps 
medlemn1er i Bohuslans fortidsn1inner og historie opp gjennon1 tidene. 
Lysekil var neste stoppested, og her skulle medlemn1ene overnatte. Felles 
n1iddag san1t frokost neste morgen ble inntatt på Lysekil Hotell. Med
lemmene var itmlosjert privat da alle hoteller og pensjonater var opptatt. 
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Kl. 9.45 den 3. juni gikk turen til Svenneby gatnle kirke, en steinkirke, 
trolig fra 11 00-årene. Her ble Selskapet n1.øtt av landsantikvarie, dr. Ake 
Fredsjo fra Uddevalla. Han fortalte 0111. kirken, dens inventar og restau
rering. Neste stopp var Tanu1n, et av Bohuslans rikeste helleristnings
distrikter, hvor feltene på Vitlycke og Listleby ble besett. Fra Listleby 
gikk turen til Gre by, et storslått gravfelt tned bautasteiner fra eldre jern
alder. Derfra kjørte tnan direkte til Hotell Havsbadet i Strøn1.stad hvor 
lunsj ble inntatt. Preses takket her landsantikvarie Fredsjo for hans lære
rike orientering 0111 alle de enestående fortidsn1.itU1er son1 var blitt vist 
Selskapet. Kunsthandler Arnstein Berntsen takket på deltakernes vegne 

for en hyggelig ekskursjon. 
Siste post på progra1n1net var Blon1sholm nord for Strøn1.stad hvor 

statsstipendiat Erlil1g Johansen fortalte 0111 fortidsn1itu1.ene der, bestående 
av en praktfull skipssetning fra jernalderen og 2 stei11setnil1.ger fra eldre 

jernalder. 
Turen ble avsluttet ved ankon1.st til Universitetsplassen i Oslo, søndag 

aften 3. juni ca. kl. 21. 

Styret har i beretningsåret hatt følgende san1.n1.ensetning: 
Preses: Ingeniør E. V. Wetlesen, Oslo. 
Visepreses: Fylkesmatm H. Gabrielsen, Lillehan1.n1.er. 
Generalsekretær: Professor dr. Bjørn Hougen, Oslo. 

Øvrige styren1.edlemmer: 
Høyesterettsadvokat Frithjof Bettum, Sandefjord. 
Bonde Pål Gihle, Toten. 
Direktør Sverre W. Monsen, Bergen. 
Direktør Wilhelm Kavli, Stavanger. 
Høyesterettsadvokat Eiliv Fougner, Oslo. 
Rektor, fru Margit Rogne, Oslo. 
Disponent Alf B. Lund, Trondhein1.. 
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REGNSKAP 

Tap- og Vinningskonto 
Utgifter: 

c:;asjer ......................................... . 
Porto~ og kontorutgifter ......................... . 
Diverse utgifter ................................. . 
For lite avsatt Viking 1960 ....................... . 
lJtestående kontingent 31/10-1960 . . . . . . Kr. 2 840,00 
Lnnbetalt i år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 005,00 

Avsatt Viking 1961 ............................. . 
Årets overskudd ................................. . 

Akti11a: 
Bank ......................................... . 
Giro ......................................... . 
Kontanter ..................................... . 
Forskudd Viking 1961 ........................... . 
Skyldige kontingenter: 
Vanlige medlemmer .................. Kr. 2 800,00 
Familiemedlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 225,00 
Represent.n1edl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 450,00 

Tilgode for bøker ............................... . 

Kr. 7 200,00 
» 1 360,68 
)) 2 142,82 
)) 3 039,55 

)) 835,00 
)} 19 000,00 
)) 141,10 

Kr. 33 719,15 

STATUS 

Kr. 16 581,07 
» 13 863,08 
» 2 256,41 

»' 544,30 

» 3 475,00 
» 192,35 

Kr. 36 912,21 



FOR 1961 

Inntekter: 
Medlemskontingenter 1961 : 
Vanlige medlemmer ............... . 
Familiemedlemmer ............... . 
Representantska psmedlen1mer ....... . 
Betalt i 1960 ..................... . 

Kr. 13 475,00 
» 2 995,00 
)) 13 050,00 
» 150,00 

Salg ........................................... . 
Tidligere avskrevet kontingent ................... . 

Passiva: 
Forskuddsbetalt kontingent 1962 ................... . 
Avsatt til Viking 1961 . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Kapital pr. 1/11-1960 . . . . . . . . . . . . . . Kr. 17 631,11 
Årets overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 141,10 

Kr. 29 670,00 
)) 2987,15 
>> 1 062,00 

Kr. 33 719,15 

Kr. 140,00 
>> 19 000,00 

>> 17 772,21 

Kr. 36 912,21 



FONDET 

Tap- og Vinningskonto 

Kjøp av obligasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 6 873,93 
Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 070,05 

Kr. 9 943,98 

STATUS 

Aktiva: 
2 obl. Hypotekbanken 2Yz cyo 1947 

pål. kr. 1 000, kurs 841
/ 2 °/o ..................... . Kr. 1 690,00 

5 bykreditt 21/2 cyo 3. serie 
pål. kr. 1 000, kurs 66 % ....................... . » 3 300,00 

2 Norske Stat 4% 1955 
pål. kr. 1 000, kurs 961

/ a % ..................... . » 1 922,50 
7 Bykreditt 5°/o 1, serie 

pål. kr. 1 000, kurs 971/a 0/o ..................... . )) 6 798,75 
Bankinnskudd ................................. . >> 3 070,05 

Kr. 16 781,30 



1/11-1960-31/10-1961 

Innestående pr. 1/11-1960 ....................... . Kr. 9 353,09 
Renter ......................................... . )) 590,89 

Kr. 9 943,98 
Innestående i bank 1/11-1961 kr. 3 070,05. 

pr. 31/10-1961 

Passiva: 
Kapital pr. 1/11-1960 Kr. 16 478,09 
Renter ........................... . )) 590,89 

Kr. 17 068,98 
- kurstap i året . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 287,68 

Kr. 16 781,30 






