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Anders Hagen 

JORDBRUKSPIONERER I STEINALDEREN 

I årene etter krigen er grunnen blitt rykket vekk under n1ange tilsyne
latende sikre «sannheten> i arkeologjen. Dette skyldes i første rekke on1-
fattende undersøkelser so1n er blitt gje1U1o1nført i n1ange land. Nye 
hjelpevitenskaper, bedre utgravningsnletoder og ikke nunst en lller udog
Inatisk forskning har inlidlertid også bidratt sitt til den faglige nyorien
teringen som i mange tilfelle har tvunget seg fran1. Dette gjelder især 
innenfor steinalderstudiet. Her har i første rekke problen1ene omkring 
den økononliske og sosiale «revolusjon», son1 fant sted da folk lærte jord
bruk og feavl å kje1u1e, vært sterkt i søkelyset. Så vel tidspunktet for dette 
viktigste kulturskiftet i historien son1 virkningen av det i de enkelte om
råder er blitt gjenstand for grundige granskninger. Selv o1n vi enda ikke 
helt kan skildre utvildingsgangen fra jeger til bonde - fra sanuerkultur 
til avlerkultur, er det likevel få on1råder som byr på 1ner fengslende 
kulturhistoriske perspektiver innen arkeologien. 

I det tidsron1 vi kaller eldre steinalder, levet folk av jakt, fiske og til
feldig sanllervirksonll1et. Det fantes ingen fast bosetning, for der fisken 
gikk og viltet trakk, måtte stamtnen følge etter. Selv sn1å jegergrupper 
trengte store otnråder for å kunne klare seg. Den uberørte natur var 
nenilig ikke noe uuttøn1n1elig «n1atkan1n1er». Gode år kunne veksle 1ned 
tider da fangsten slo feil og fisket ikke strakk til. I slike perioder 1ned 
dårlig utbytte, var det lite av resurser å tære på. Litt tørket fisk og kjøtt 
kunne knapt holde nøden borte. Det ble således de n1agre år son1 kon1 
til å beste1111ne stan1menes størrelse. 
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Slik ble livet levet over alt i eldre steinalder. Det var de samme lover 
son1. hersket den gang som hos jegerfolk i langt senere tider i Sibir, på 
Grønland og i Nord-Amerika. Der det var n1.at å hente, ble telter reist, 
gammer bygd eller hellere bebodd. 

I de vidstrakte fangstområder der leveregelen ensidig var å ta uten å 
yte noe igjen, kom det i løpet av steinalderen til å skje endringer son1. 
ofte fikk en rent revolusjonerende karakter. 

I gunstige strøk, der nedbør og sol gav gode kår, vokste gradvis 
fram et nytt økonomisk system. Folk lærte å dyrke jord og holde tam
dyr. Hvor vidt den aller første spiren til «avlerkulturen>> er grodd fram 
i de stabile oase-områdene, i de nedbørsgode og varme åssidene i høy
landet eller på de flompregete flodsidene er et viktig spørsn1.ål, son1 må 
få sin løsning på zoologisk og botanisk basis - her har arkeologien fore
løpig liten beviskraft. Det vi imidlertid vet, er at jordbrukservervet er 
blitt skapt i Midtøsten og at det etter alt å dømme var fullt utviklet alt 
så tidlig som for 8-9000 år siden. 

Fra disse strøkene mellom Nilen og Ganges spredte kunnskapen om 
kornavl og februk seg over store områder. Noen steder skjedde end
ringene gjennom folkeflytninger. Bønder selv trengte inn i jaktmarkene 
- brente skog og steppegras, skremte viltet og hindret jegerne i deres 
flytninger. Andre steder sivet det nye mer gradvis inn - gjennom på
virkninger og ved blanding tnellom jegere og bønder. 

Med det nye erverv fulgte endrete forhold på de fleste områder. 
Stellet med jorda og omsorgen for husdyrene tvang folk til større bo
fasthet. San1.tidig n1.åtte livet planlegges på lengre sikt enn bare med 
morgendagen for øyet. Folk trengte hus og dyrene måtte ha hegn, for 
og forråd krevde plass og ettersyn, åkrer skulle sås og høstes. Selv om 
fangst, fiske og tilfeldig sanuevirksotnhet enda spilte tnye av en hoved
rolle n1ange steder, fikk livet selv der en ny rytn1.e. 

Også på andre områder kom ervervsendringene til å sette spor etter 
seg. Stellet med jord og dyr krevde etter hvert nye redskaper. Skog skulle 
felles, åker brytes, korn høstes. Til en slik bruksn1.åte trengtes øks, hakke 
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og sigd, san1tidig kom selvsagt pil og bue, fiskekrok og lyster fremdeles 
til å høre med blant utstyret. Med bondens erverv fulgte ikke bare større 
bofasthet, men også muligheter for en langt 1ner tallrik befolkning. Nå 
var en ikke lenger utelukkende avhengig av fangstlivets vekslende lykke. 
Der det var jord og beiter nok, kunne folk fi1me levelige kår og det 
trengtes nå langt n1indre on1råder for å skaffe føden til en familie. Med 
en stadig økende befolkning var det likevel problemer nok og veks
lingene i bosetningsform og bruksmåter var selvsagt store fra distrikt til 
distrikt. De omfattende endringene i erverv og livsform synes dessuten 
å ha ført til store folkeflytninger. 

Jordbruket har til å begynne med ofte vært labilt og krøtterne har 
stadig trengt nye beiter. I steinalderens bondekulturer har n1an ikke kjent 
gjødsling og jorda ble hurtig dødbrukt. Med jevne mellomrom har folk 
vært nødt til å bryte opp og søke nye 1nuligheter i andre trakter. På dette 
vis ble store områder forholdsvis hurtig bosatt. Skogen har således ikke 
dannet noe avgjørende hinder for folkeflytningene; den ble gjerne svidd 
av og i asken ble kornet sådd og på bråtene har feet hatt gode beiter. 
De spredte jegergrupper har heller ikke 1naktet å stå n1ot itmtrengerne. 
Bøndenes bedre våpen av flint og polert stein var effektive og landnåtns
folkene har fren1for alt tydelig nok evnet å operere i større flokker. 

At bondens livsform har fått sitt gjennombrudd til vidt forskjellige 
tider i de forskjellige on1råder er en kjent sak. Heller ikke er det uenig
het om at avlerkulturen er spredt dels gjennom on1fattende folkevand
ringer og dels gjennom n1er indirekte kulturpåvirkninger. Derimot råder 
det meget uklarhet og uenighet o1n alderen på de tidligste bonde
kulturene i forskjellige strøk og hvordan deres egenart har vært. Disse 
og andre problemer on1kring bondekulturens opphav og utvikling er 
såpass omfattende at de krever nyorientering. Ikke minst 1nå vi studere 
forholdene i de perifere o1nrådene på bakgrunn av det som er skjedd i 
mer sentrale strøk. 
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I de senere år er det ikke minst undersøkelsene i Midtøsten son1. har 
gitt oppsiktsvekkende resultater når det gjelder de eldste avlerkulturene. 
Især er det undersøkelsene av Jeriko i Jordan1 og Jarn1.o i Irak2 ·so1n har 
ført til en omvurdering både av karakteren på de tidhge bondekulturer 
i steinalderen og på jordbrukservervets høye elde. Både når det gjelder 
dimensjoner, behggenhet og alder, skiller Jeriko seg ut fra alt son1. kjennes i 
steinalderen. Ruinene danner i dag en ca. 25 m høy ås son1. dekker et areal 
på over 40 mål. Her har folk bodd i tusenvis av år og i de etasjehøye snitt 
kan man studere stedets historie og bondekulturens utvilding i detaljer. 

De siste tre tusen år har satt få merker etter seg i Jerikos ruinmasser 
- jernets tidsalder har vært fattig og uvesentlig. I bronsealderens par 
tusen år lange tidsrom derin1ot har tidene vært både gode og urohge. 
Handel, håndverk og jordbruk har florert ved denne mektige oasen og 
herskere er kon1n1.et og gått: på nLindre enn 1000 år av stedets draina
tiske historie, ble byens n1.urer rasert og bygd opp på ny hele 17 ganger. 

Det er tross alt ikke den tidlige n1.etalltidens ruiner som har gitt 
mulig hetne for de viktigste arkeologiske nyoppdagelser. Det er de 
underste og mektigste lagene i oasebyens avleiringer - de son1 skriver 
seg fra steinalderen so1n har vist seg å inneholde opplysninger av mer 
oppsiktsvekkende art- opplysninger som både gir bevis for at Jeriko er 
det eldste bysa1nfunn som kjennes, n1en son1 dessuten gir beviser for at 
et utviklet jord- og februk har eksistert i en n1.eget eldre periode enn man 
tidligere har hatt muhgheter for å ane. 

Gravningene har et så stort omfang og funnene er av en slik art at 
det ikke lar seg gjøre å gå i detaljer. Det son1 in1.idlertid n1.å frenlheves 
og son1. har avgjørende verdi for steinalderforskningen langt utenfor 
Jeriko og Midtøsten, er hovedforholdene i de tre første stadier- de son1. 
dekker overgangen fra en Inesolittisk jeg er kultur, til en enklere noinade
bosetning og fran1. til det bofaste jordbruksstadiutn der folk raskt fant 
fran1. til en bosetning av on1fattende karakter. 

De eldste fu1m, de so1n er avleiret helt på bunnen av kulturlagene og 
direkte på fjellgrunnen, består av fangstredskaper som harpunspisser og 
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tallrike sn1åredskaper av nlikrolittisk karakter. Disse ble funnet i for
bindelse n1ed en slags rektangulær plattfonn av leire avgrenset av en 
solid steinvegg. Forskjellige ting kan tyde på at dette anlegget har vært 
brukt av fangstfolkene i forbindelse tned kult og seretnonier. Prøver av 
trekull fra dette laget har gitt grunnlag for dateringer på C 14 basis til 
6800 f. Kr. f. 3 

Umiddelbart over disse spor etter jegerkultur er funnet tallrike lag 
1ned bosetningsrester av enkleste slag, n1en son1 likevel synes å skrive 
seg fra en noe tner bofast befolkning, 111uligens av nomadisk opphav. 
Det dreier seg om spor etter hytter der bare gulvene er bevart. Veggene 
n1å således ha vært av aller enkleste slag, trolig av leirklint risfletning. 

Dette karakteristiske laget er såpass tykt at det forutsetter en boset
ningsperiode sotn has strukket seg over en god del år. Gravningene synes 
likevel å tyde på at det har hatt en tetnmelig begrenset utstrekning. 

Den virkelig otnfattende og avgjort bofaste bebyggelse 1nøter vi i 
lagene unliddelbart over disse hyttetotntene. Her fins lag på lag med hus 
bygget av soltørket leire. Disse husene er gravet fram over et betydelig 
onuåde. De har alle en karakteristisk rundaktig forn1 og veggene har 
både vært høye og forholdsvis solide. De eldste av disse husene må skrive 
seg fra en ubefestet tettbebyggelse, som er grodd opp ved oasen før år 
7000 f. Kr. f. På detme tid endrer nenllig tettbebyggelsen karakter - nå 
blir den således beskyttet av solide steinbygde murer. Husene bak 
tnurene viser presis samme karakter son1 de eldre og man kan ikke merke 
brudd i selve bosetningen. Også her ligger det ene huslag over det andre 

og i et av disse husene som er betydelig yngre enn de eldste beskyt
telsesmurer har C 14 prøver gitt en datering til ca. 6840 f. Kr. f. 

Både nåre det gjelder otnfang og karakter sier disse forsvarsn1urene 
tneget on1 de tidlige bondefolkenes egenskaper son1 byggn1estre og deres 
evne til å organisere arbeidstiltak av virkelig betydelig karakter. Det er 
således ingen tvil on1 at Jeriko alt i tidligste neolitikutn har vært en vel 
organisert og godt besfestet by. Ikke nok n1ed at solide murer av stein 
er blitt oppført, 1nen forsvaret er dessuten blitt styrket av en Inektig 
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grøft hugget ut foran n1urene i selve den klippen folket hadde valgt å 
bygge sin by på. Med de aller enkleste steinhakker, og trolig ved hjelp 
av ild og vann, er det her blitt laget en ni meter bred og tre meter dyp 
renne i fjellet. Men også bak fallgraven og steinmuren er forsvaret i 
tidligste del av byens historie vært ytterligere trygget ved et mektig 
tårn- ni meter i tverrn1ål og utstyrt med en innvendig trapp som fører 
ned til en horisontal inngang <<the whole thing is excellent in both 
architecture and masonry, and everyone who sees it finds it impossible 
to believe that it was built eight thousand years or more ago».4 

Selv om karakteren av en sterkt befestet by helst vil føre tankene til 
n1iddelalderens byggen1åte og bysa1nfu1m, fins son1 vi har sett, ingen tvil 
om at de eldste og mektigste anleggene i Jeriko skriver seg fra en stein
alders bondekultur eldre og eiendon1meligere enn n1an inntil nå har hatt 
n1uligheter for å ane eksistensen av. Dateringen av de eldste og kultur
historisk sett mest betydningsfulle lag, skyldes en rekke C 14 analyser. 
Ved hjelp av arkeologiske funn og metoder ville det ikke vært n1ulig å 
bygge opp en sikrere kronologi, og ingen ville knapt turt å antyde en 
så rik kulturblomstring i et såpass fjernt tidsron1. Her mangler således 
funn av keramikk i de tidligste tusen år av byens historie - arkeologenes 
beste dateringsmiddel. De øvrige funn av enkle redskaper av flint og 
obsidian gir bare vage holdepunkter for en nøyaktigere tidsangivelse. 
K vernsteiner og sigd blader forteller on1 kornavl, 1nen de daterer ikke. 
Pilespisser, skrapere, bor gir bare en vag antydning om byfolkenes 
kulturnivå. Større ting som økser, hakker, grev o. l. mangler helt. Hvis 
ikke de solide murene, den dype grøften, det mektige tårnet og de tall
rike husrestene hadde stått som talende n1onun1enter over en utviklet 
sosialstruktur og et solid bondeerverv, hadde funnene forøvrig bare gitt 
svake og usikre antydninger on1 kulturnivå og tidsforhold. Dette kan 
gi stoff til ettertanke. 

Vi har sett at jordbrukskulturen i Jeriko er 1ninst 9000 år gammel. 
Allerede da har bondeervervet og bondefolks evner til å løse store felles 
tiltak vært fullt utvildet. Hvor lang tid det har tatt før folk fikk den 
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ervervs- og bosetningsfonn son1- avspeiles i de eldste lag fra bonde
kulturen i Jeriko, vet vi ikke. Det vi in1-idlertid kan fastslå er at klin'la
og jordbruksforholdene på dette stedet må ha gitt avlerkulturen en raks 
og rik utvikling. Her har det vært varme nok, et stabilt klin1-a og frukt
bar jord. Oasens mektige oppkom1ne har dessuten ydet tilstrekkelige 
vannn1-engder for folk, fe og åkrer. Enda i dag strømn1er vannet opp av 
jorden med 4500 liter i n1inuttet. Således har stedet vært en ren Edens 
have. 

Jeriko har neppe vært den eneste steinalder by i Jordan-området. Kan
skje har den heller ikke vært den eldste. Trolig har det ligget liknende 
jordbrukssan1-funn i naboo1nrådene. En antydning om dette finner vi i 
det forhold at mens folk i Jeriko fremdeles levde i den førkeramiske 
epoken, er byen blitt erobret og påny gjenreist av en stamme son1- har 
hatt en samfunns- og ervervsform av nær beslektet art. Utgravningene 
av Jeriko har således kastet nytt lys over dunkle problemer vedrørende 
den aller tidligste jordbrukskultur. De har dessuten vist at selv o1n kera
Inikken n1-angler og oldfu1mene er små og skrøpelige, kan en jordbruk
kultur ha utviklet seg og hatt en rik blon1string. Ut fra de1me kjens
gjerning kan det være grunn til å spørre seg on1- ikke avlerkulturene 
også i store strøk av Europa kan ha hatt større omfang og en tidligere 
spredning enn n1-an har 1nent å kunne fastslå på grunn av studier i kera
mikk og andre oldfu1m. Selv on1- de håndgripelige arkeologiske bevisene 
tilsynelatende mangler, må man vokte seg for å avvise mulighetne. 

Hvor kulturplantene først er blitt utviklet og i hvilke strøk februket 
er oppstått, er som alt nevnt problemer son1 først og fremst må løses på 
botanisk og zoologisk vei. Det arkeologiske 111-aterialet viser bare til en viss 
grad hvor de opprinnelige on1råder kan ha ligget og i hvilke strøk husdyr 
og dyrkete planter først ble gjenstand for utnyttelse i større utstrekning. 
At avlerkulturen imidlertid må ha hatt en meget betydelig elde har vi sett 
fra utgravningene i Jeriko. Hvor gan1-mel den virkelig kan være, vet vi 
enda ikke, da det er ting som tyder på at jordbruket og feavlen må ha 
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vært vel kjente elen1enter alt den gang de første bønder satte spor etter 
seg ved oasen. Mens Jeriko således ligger betydelig lavere e1m havets 
overflate, synes de tatndyr og kulturplanter son1 har vært kjent i stein
alderen å ha sine geografiske opphavsoinråder i forholdsvis høytliggende 
trakter, hovedsakelig lenger i nord og øst. Son1 de sannsynligste hjenl
steder for de forskjellige kornarter har 111an pekt på strøk son1 Turkestan, 
Afganistan, det nordvestlige India og Etiopia. De eldste matproduserende 
husdyr sonl ku, sau, geit og gris synes på sin side å skrive seg fra steppe
og fjelltrakter, hovedsakelig i Asia- der de har eksistert i vill form. Det 
kan i denne san1menhengen være grunn til å 1nerke seg at de eldste 
knokkelfmm av disse husdyr skriver seg fra funnsteder son1Jarn1.o i Irak, 
Anau i Russisk Turkestan og Sialk på det Iranske høyplatå. Det blir så
ledes enda tydeligere at selv det tidligste jordbruk i Jeriko5 ikke bare har 
eldre aner e1u1 det son1 der er kjent, 1nen at disse aner tnå være oppstått 
i andre og mer høytliggende onwåder av Asia. 

Et av de eldste og betydeligste funnområder fra høytliggende strøk 
der avlernæringen har hatt forutsetninger for en 111.eget tidlig utvikling 
og blonlstring, er Janno i det nordøstlige Irak. I dette beiterike kurdi
stanske bakkelandet har professor Braidwood lokalisert og gravet ut en 
landsby son1 i størrelse og kanskje heller ikke i elde kan n1.åle seg n1ed 
eldste Jeriko, men son1 likevel knapt er av Inindre interesse. 

Ruinene i Jarnlo dannet en ca. 9 n1 høy haug som dekket et areal 
på 4 n1ål. Her lå 12 boplasslag over hverandre. Alle skrev seg fra ren 
steinalder og i satntlige lag fantes mengder av husruiner. Det synes å ha 
ligget ca. 50 hus i hvert skikt og innbyggerantallet er beregnet til ca. 
500. Så vel bosetningens karakter so1n funnene fra de forskjellige lag 
viser at leven1.åten hele tiden har vært basert på februk og kornavl. Funn 
av sigdblad, kvernsteiner og forkullet korn (hvete eller bygg) forteller 
on1 et forholdsvis utviklet åkerbruk. Knokler av sau (eller geit), okse og 
gris vitner på sin side 0111 feavlens karakter. Fangsten deritnot synes å 
ha vært underordnet. Bare 5 pct. av beinrestene stan1.n1er således fra 
ville dyr. 
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Den eldste fase av bosetningen er også her særmerket gjennon1 en 
total mangel på keranllkk. Ellers er fum1ene stort sett enkle saker av flint 
og obsidian. Kniver, sigder, bor, skrapere og økser antyder kulturnivået, 
n1en til å bestemme den n1er nøyaktige alder på bosetningen har disse 
funn ikke bærekraft nok. Husruinene sier på sin side at et fast organisert 
landsbysystem n1å ha eksistert alt i tidligste bebyggelsesfase. En n1er nøy
aktig tidsbestemn1else for bosetningen gir itnidlertid heller ikke hus
restene. Det blir således også her analysene av radioaktivt kullstoff son1 
1nan i første rekke har benyttet for å tidfeste bebyggelsen. I alt er analy
sert 11 prøver. Til tross for at bosetningen knapt kan ha strukket seg 
over et tidsro1n på 500 år, viser C 14 dateringene en variasjon på flere 
tusen år. Således ligger disse dateringene n1ellon1 ca. 11 000 år og ca. 
5000 år, regnet fra i dag. Det er ganske åpenbart at det her 1nå foreligge 
feil. Braidwood har valgt tidspunktet ca. 8500 år før i dag - eller ca. 
6500 f. Kr. son1 den sa1msynlige alder på Jarmo. To C 14 prøver har 
gitt denne datering og Braidwood mener at denne tidsangivelse støttes 
når man søker å se pro blen1ene vedrørende J arn1o på en bredere basis. 
Han hevder således ut fra sitt inngående kjennskap til Mellon1-Østens 
arkeologi at Jarmo 1nå ha vært bosatt nær opp til det tidsrotn, hvor lands
bybosetningen basert på jordbruk først ble utviklet. Begynnelsen på dem1e 
epoke setter han til ca. 7000 f. Kr. Landsbybosetningen, slik vi kjenner 
den fra ]anno, forutsetter selvsagt et nokså avgrenset ervervs- og sosial
system. Braidwood n1ener at det 1ninst må ligge et tusenår langt tidsrom 
n1ed et enkelere jordbruk og en løsere bosetningsform forut for landsby
stadiet. Imidlertid hviler Braidwoods dateringer både av landsbyfasen og 
av det im1ledende jordbruksstadiutn hovedsakelig på C 14 analyser. Så 
pass usikre disse dateringer er når det gjelder ]arn1o, føler n1an seg heller 
ikke trygg på de øvrige «høye» dateringer når det gjelder fu1m fra de 
samn1e trakter i Midt-Østen. Braidwood6 er forøvrig selv oppmerkson1 
på de1me usikkerhet - son1 skyltes det han kaller «geobiokjemiske>> år
saker. Komn1ende undersøkelser vil forhåpentligvis klargjøre så vel avler
kulturens utvikling som dens elde, og det er grU1111 til å tro at Braidwood 

9 



vil få rett i sin oppfatning av at så vel den første kornavl son1 det eldste 
februk har fått sin tidligste utvikling i det fjell- og dalrike on1råde son'l 
strekker seg fra Syro Silicia og inn i Iran. 7 

Når og hvorledes kornavl og februk fikk innpass i Europa har ofte 
vært drøftet. Sett på bakgrunn av bondekulturens høye elde i Jeriko og 
Jarnlo, synes det å være klart at det har tatt forbausende lange tider før 
ku1mskapen on'l den nye økono1ni og bosetningsn1åte er blitt kjent i on'l
rådene nord for Kaukasus, Svartehavet og Middelhavet. De tidligste 
bondekulturer synes således å ha hatt plass nok til ekspansjon i _Midt
Østen, helt fram til tiden noe før år 3000 f Kr. hvis man skal godta de 
arkeologiske tidsbestelnmelsene som gjerne har vært gitt for den neo
littiske ekspansjon son1 har funnet sted, tilsynelatende samtidig over store 
strøk av Europa. 

Spørsmålet er in'lidlertid om ikke tiden er inne for en revidering av 
disse tall, og for en omlegging av synet på den bosetningsn1essige re
volusjon son'l har funnet sted. At bondens livsform har hatt fast fotfeste 
over store deler av Europa ved begynnelsen av 3. årtusen f. Kr. er det 
ingen tvil on'l. Heller ikke vil noen bestride at den nye kulturform er 
blitt spredt dels ved folkeflytninger og dels gjennon'l omfattende kultur
vandringer. Derin'lot kan det knapt være riktig - slik det kan ha sett ut 
på gru1mlag av det materiale som inntil nå har foreligget - at den første 
fasen av avlerkulturen har fått innpass on'l lag san'ltidig både i Norden og 
Mellom-Europa. Hvis så spredte strøk som Syd-Russland, Donau-om
rådet, Rhintraktene, Norden o. s. v. bare i løpet av noen få mannsaldre 
skulle ha blitt bosatt av bønder, n'lå disse folk og deres kulturform ha 
hatt en utrolig ekspansiv kraft. De første bønder i Europa måtte således 
ha vært en utrolig tallrik skare og de n1åtte dessuten ha hatt en vandre
trang son'l førte de1n raskt ut over alle grenser. Hindringer son'l avstand, 
natur og fiendtlige jegere n1åtte de raskt og uten vanskeligheter ha 
n1estret. Disse folk måtte også ha vært kulturformidlere i en utrolig høy 
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grad; der de selv ikke slo seg ned, skulle likevel deres livsforn1 ha fått 
hurtig innpass hos de gamle jeger- og fiskerstamn1er. 

De dateringer son1 har vært gitt for det neolittiske landnån1 i Europa 
har stort sett vært basert på studiet av keramikk og visse viktigere red
skapsformer son1. f. eks. slipte økser av flint og andre bergarter. Man har 
således klart å vise san1tidighet for en rekke store gruppedannelser son1. 
f eks. traktbegerkulturen i Norden, Donaukulturen i Mellon1.-Europa, 
Tripolyekulturen i Ukraine og grupper nordøst for Svartehavet. Takket 
være keran1ikken har man også klart å vise at det må ha vært en viss 
kulturell kontakt og kronologisk sa1nn1.enheng 111ellom enkelte av disse 
europeiske bondeområder, og mer sentrale grupper f. eks. i Lille-Asia og 
ved Egeerhavet. Spørsn1åler er inudlertid on1 disse grupper som her er 
nevnt virkelig representerer de aller tidligste bondekulturer i Europa. Det 
kan således ha eksistert et mer eller mindre langt tidsrom da bondefolk 
har trengt inn i store strøk uten at vi enda har klart å etterspore dem i 
det arkeologiske materiale. Således kan det ha eksistert tidlige bondefolk i 
Europa son1 ikke har hatt keramikk og son1. har hatt en bosetningsform og 
redskapskultur av en slik karakter at det byr på store vanskeligheter å gi ek
sakt datering og kulturell plasering på nærværende stadiun1 av forskningen. 

At en keranukkløs bondekultur av høy elde virkelig har eksistert også 
i Europa, har vi således fått visshet for gjennon1 utgravninger som har 
foregått i de seneste år ved Argissa vest for Larisa på Penaios i Hellas. 8 

Det ser ut til at dette stedet har vært bosatt både i ren steinalder og i 
bronsealder. Boplassavleiringene fra steinalderen omfattet dels skikt n1.ed 
enkel keranukk og dels var her også et lag på ca. 65 cm. tykkelse, som 
ikke inneholdt potteskår i det hele tatt, til tross for at kulturrestene for
øvrig skrev seg fra en ren bondekultur. Bl. a. ble det i dette keran1.ikkløse 
laget funnet rester etter leirklinte hytter n1.ed stolpebåret tak. Tufter, ild
steder og funn forøvrig viser at stedet har vært fast bosatt gjennom lange 
tidsrom. Spor etter korn og belgfrukter vitner om åkerbrukets karakter, 
san1.tidig som knokler av sau og okse forteller at februket også har spilt 
en rolle for ernæringen. 
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Mens ervervsn1.ønsteret således tegner seg klart gjenno1n boplass
sporene og n1.åltidsrestene, gir oldfunnene selv praktisk talt ingen holde
pwlkter til en gradering av kulturnuljøet; trapesforn1.ete pilespisser, bor, 
flekker og andre småredskaper son1 prener, kniver og skrapere av bein 
ville i seg selv ikke vært tilstrekkelig til å besten1.n1e ervervsforn1.en. Med 
andre ord har vi her påny en pånunnelse on1 at n1.an n1.å være ytterst 
varsom med å trekke for sterke kulturelle slutninger ut fra et oldtids
Inateriale son1. består av enldere redskapsforn1er. Tallrike boplasser av 111.er 
tilfeldig karakter og hvor organiske rester n1angler, kat~ i n1ange til
feller like gjerne skrive seg fra en preker~unisk bondekultur, son1 fra en 
ublandet jegerkultur. 

Slik som problen1ene on1kring den tidligste avlerkultur således etter 
hvert begynner å tegne seg, synes det bare å være et spørstnål 0111 tid før 
utgravninger og nye dateringer sprenger de grenser son1. både kulturelt 
og kronologisk har vært trukket opp for de tidlige bondekulturer i 
Europa. Muligheten til å følge avlerkulturene også her bakover til en 
eldre og 111.er opprinnelig epoke synes således å være for hånden. At 1nan 
sannsynligvis vil kon1.1ne langt bakenfor både tredje og fjerde årtusen f. 
Kr. i visse 111.er sentrale trakter antydes ikke bare indirekte gjennon1. under
søkelsene fra Midt-Østen, n1.en også mer direkte gje1mo1n de C 14 date
ringer so1n er blitt gitt for første fase av Donau-kulturen. En analyse av 
materiale fra Magdeburg-egnen har således gitt årstallet 4250 200 f.Kr., 9 

og en prøve fra Sørvest-Tyskland har resultert i en datering til4080±110 
f. Kr.10 Under forutsetning av at disse dateringer er riktige, åpnes vide 
perspektiver. Da får man nen1.lig beviser for at bondekulturene i Europa 
ikke bare er blitt spredt på et langt tidligere tidsron1. enn før antatt, 1nen 
1nan får også større grunn til å tro at spredningen har foregått over et 
betydelig større tidsron1. enn n1.an tidligere har n1.ent. En bekreftelse på 
denne mer langson1.n1.e spredtung av avler kulturen, får vi· i et par date
ringer fra boplasser som hører til de første kjente bondefolk i så pass 
atskilte strøk son1. Datunark og Vest-Sveits.11 Den radiologiske daterings-
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metode har her gitt henholdsvis tallene 2640 80 og 27 40 ± 90 år f. Kr. 
Selv on1 disse boplasser det her dreier seg on1 kanskje ikke skriver seg fra 
de aller tidligste innslag av folk med februk og kornavl i disse trakter, 
antyder de likevel at avlerkulturens «revolusjon>> i alle fall i visse deler av 
Europa ikke har vært noen spontan og san1.tidig foreteelse. Tvert om n1.å 
det ofte ha vært en <<sprangvis» franuykning. Mange steder har nok folk 
trengt raskt og sterkt inn i uryddet land - andre bygder er derimot blitt 
grunnet senere og ofte av san1.lerfolk som n1.er gradvis har tatt opp nye 
kulturelen1.enter fra avlerne. Naturen har etter hvert satt sitt preg på de 
nye kulturene og når de ofte velutviklete og markerte grupper som 
Donau-kulturen, Tripolyekulturen, Traktbegerkulturen o. s. v. tegner 
seg så pass tydelig i det arkeologiske n1.ateriale, skyldes dette at disse 
kulturformer er resultatet av en lang utvikling i de on1.råder hvor de 
forekon1.111.er. 

Jeriko og ]anno har vist oss at bondefolk i Midt-Østen alt i en for
bausende tidlig tid har utviklet evnen til et fast san1.virke. Selv i de tidlige 
prekeran1.iske faser har bøndene på disse steder 1naktet å skape store og 
velordnete jordbrukssatnfunn. En lignende evne til fellesskap så vel er
vervstnessig so1n sosialt fi1u1er vi også rester etter i deler av Europa i en 
tidlig del av avlerepoken. Mens vi enda vet lite i detaljer om de rent 
innledende faser, så vet vi til gjengjeld en god del 0111. det noe n1.er 
avanserte stadiu1n. Det er tydelig at en organisasjonsforn1. basert på et 
fast san1.virke av tallrike, antakelig likestilte fa1niliegrupper, synes å ha 
hersket hos en del grupper især i Mellon1-Europa. Dette forhold kjenner 
vi aller best hos Tripolyekulturen i Ukraine og hos den båndkeramiske 
kulturen son1. var spredt over et stort strøk 1nello1n Donautraktene, Hol
land og Polen. 01nfattende utgravninger har i disse områder ofte gitt et 
godt i1mblikk både i ervervsforn1. og bosetningsmåte. 

Den båndkera1niske kul turforn1. synes å ha vært den første som har 
fått en rikere utvikling.12 Foruten en egenartet keramikk og spesielle 
redskapsformer, er det selve bosetningstnønstret so1n særpreger de folk 
som har hørt hjemme i denne kulturen. Alt på et meget tidlig stadiun1 
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har bønder innenfor den båndkeramiske kulturkretsen blitt bofaste. De 
har således hatt store og velbygde rektangulære hus n1ed en lengde ofte 
på en halvt hundre meter og tned bredde so1n stort sett har variert fra 
6 til 8 m. Slike hus har gjerne vært oppført klyngevis. Best kjent er det 
mektige anlegget ved Køln-Lindenthal nær Rhinen. Her er således under
søkt en befestet lands by n1ed en størrelse på ca. 180 X 220 m. Så vel 
innenfor som utenfor beskyttelsesvollene ble funnet betydelige mengder 
med hustufter, sotn ofte lå i hverandre og over hverandre. Gravningen 
gav klare beviser for at landsbyen hadde vært bosatt i flere atskilte peri
oder. Dette har uten tvil sin årsak i den bruksformen bøndene i den 
båndkeramiske kulturen benyttet seg av - nenllig et utstrakt hakkebruk 
uten gjødsling. Når åkrene rundt landsbyen var utpint, ble stedet forlatt 
og først da jorda hadde fått igjen hevden, kon1 folk tilbake og slo seg 
ned på de gan1le tufter. Landsbyen ved Køln-Lindenthal og tallrike andre 
anlegg av liknende karakter, viser at folk i vidstrakte deler av Europa i 
en n1eget tidlig del av yngre steinalder har så vel hatt behov for som evner 
til å holde samn1en i større enheter. De tallrike og mektige, velbygde 
langhusene tyder på at landsbyene har vært bygd og bebodd av grupper 
tned storfamilier. Ofte n1å disse grupper ha bestått av mange hundre 
n1e1mesker etter de tallrike hustuftene å dømme. 

Den store spredning som den båndkeran1iske kultur tned sin sær
pregete bosetningsform har hatt, viser at de bønder det her dreier seg om 
må ha hatt både sterk jordhunger og en utpreget evne til å rykke inn i 
vidstrakte on1råder. Denne omfattende landnån1svirkso1nhet er n1uligens 
en av årsakene til den båndkeramiske organisasjonsform. I alle fall har 
sammenslutningene i storfamiliegrupper gjort det langt lettere å rykke 
inn i nye og ukjente strøk. Ofte måtte det ryddes opp i gammel ur
skog. Til det trengtes itmsats av tnange tnenn. Ny jord skulle ryddes og 
stelles, hakkebruket var ingen rasjonell bruksn1åte. Feet skulle gjetes og 
voktes for udyr og tyver. V ed å bo mange san1men km1ne tnan dess
uten lettere verge seg tnot overfall av jegerfolk, sotn ville beskytte sine 
j aktn1ar ker. 
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En sterkt beslektet bosetningsforn'l, basert på samhold av familie
grupper i vel organiserte landsbyer, fitu'ler vi også som nevnt hos Tripolye
kulturen13 på flatlandet fra Svartehavet til Polen. Også her dreier det seg 
i de eldste fasene on'l et rent bondefolk son'l n'led stor styrke har rykket 
inn i vidstrakte strøk og ryddet nytt land. 

Tripolyekulturens bosetningsform er best kjent fra Ukraine. Her har 
især den rike og lett dyrkbare løssjorda på elveterrassene vært bosatt. 
Husene - især i de tidligste fasene - har vært velbygde og oppført av 
leirklint risfletning. De har vært rektangulære med en lengde på opp til 
30m. Hvert hus har vært delt i fra 2-5 rom. 

Tripolyekulturens langhus har alltid ligget flere san'lmen og dannet 
sluttede anlegg på opp til halvam'let hundre hus eller n'ler, gjerne bygd 
radiært rundt en midtplass. Imidlertid synes <<norn'lallandsbyen>> å ha vært 
en god del mindre. 20-30 hus har således vært den vanlige størrelsen. 
Disse landsbyene må uten tvil ha hatt sitt sosiale grunnlag i et storfamilie
system. Man har regnet ut at hvert hus n'lå ha rommet en familieenhet 
på ca. 20-30 n'lennesker. Med andre ord kan innbyggerantallet i en 
landsby av gjennomsnittlig størrelse ha vært ca. 500. Tripolyefolkene har 
levd av jordbruk, feavl og fangst. I tidligste fase - før den rundtbygde 
landsbyen med langhusene ble den normale bosetningsforn'l, synes fangsten 
å ha spilt hovedrollen. Derin'lot har jordbruket tatt overhånd i neste av
snitt- den <<klassiske» landsbyperioden. De velbygde anleggene så vel som 
redskapsutstyret vitner om dette. Her fins således hakker av horn, skifer 
og gneis som synes å ha vært brukbare åkerredskaper. Dessuten kjennes 
sigder av flint, kornknusere og store kornbeholdere av leire. Den 
ensidige plaseringen av landsbyene i de lett dyrkbare løssområdene på 
åsdrag og platåer, sier også at det er jordbruket som har vært besten'lmende 
for valg av boplass. 

Sluttstadiet for den egentlige Tripolyekulturen viser et eiendon'ltnelig 
forløp. Nå blir ikke de store landsbyene brukt og langhusene er ikke 
lenger så vanlige. Bosetningen trekker seg ned n1ot elvene, og til strøk 
hvor vann og beiter har gitt februket bedre kår. De store avfallslag med 
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knokler viser at fangsten påny har fått større betydning og at februket 
har tatt et kraftig oppsving. Således fordobles futmene av hesteknokler, 
og av bein fra sau er det nå mer enn tre ganger så meget som i foregående 
epoke. Derin1.ot viser beinmengdene en tilbakegang for storfe på en fjerde
part. Mest bemerkelsesverdig er hkevel at svineavlen som før utgjorde 
mer etm fjerdeparten av husdyrholdet, nå svinner inn til knapt 2 prosent. 

Oppløsningen av landsbybebyggelsen, flytningen til de flompregete, 
men gode beitetraktene ved elvebreddene og endringene i husdyravlen 
fra stasjonære arter son1. svin og ku til mer labile dyr sotn hest og sau, 
vitner samsten1t at utviklingen har gått mot et langt n1.er nomadebe
tinget ervervsliv og bosetningsmønster. Hvor vidt denne endring i erverv 
og bosetningsmåte også har virket oppløsende på det tilsynelatende kol
lektivt betonte storfan1.iliesystetnet son1. hersket i jordbruksfasen og den 
store landnån1.stiden, er det vanskelig å si noe otn. 

Fra utgravninger i Dantnark kje1u1es også eksempler på bondefolks 
evne til å bo og virke samn1en i større enheter i en tidlig del av avler
epoken. Klarest ko1nn1.er dette forhold fratn fra undersøkelsene av lands
byen på Barkær, Djursland i Øst-Jylland.14 På en forblåst og tilsandet 
bakketopp sotn i bosetningstiden datmet en holme i sjøen, er gravet fram 
et av de eiendommeligste anlegg vi kjenner fra steinalderen i Norden. 
Langs en 10 n1.. bred og nærmere 100 m. lang gårdsplass eller «gate>> har 
det ligget to ca. 85 n1. lange rektangulære hus. Begge har vært delt opp 
i en tnengde enkeltron1.. Disse ron1 har alle vært ca. 3. m brede. I det ene 
huset har ron1.dybden - d. v. s. husbredden vært 6.5 111.., i det andre ca. 
7.5 m. Begge hus har i1u1eholdt 26 0111 lag like store rom. 

Det ligger nær å tenke seg at dette godt regulerte og vel utbygde 
boplassområdet har da1u1et et kollektiv, der hvert rotn har gitt plass til 
en fanulie. I så fall n1å de enkelte fan1.iliene ha levd under like forhold. 
Et slikt intin1.t fellesskap i bosetning n1å selvsagt også forutsette at alt 
arbeide i landsbyen også har vært basert på samvirke. 

Hvor 1nange n1e1U1esker son1 kan ha bodd san1n1.en i dette eiendonl
tnelige anlegget er vanskelig å avgjøre. Regner n1an tned fra 4-6 per-
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soner i hvert enkeltfanlllie, skulle det bli 2-3 hundre innbyggere i 
«kollektivet>>. Med en så pass stor «styrke>> har man vært 111ange nok til å 
løse ganske betydelige oppgaver, enten det nå har vært å rydde åkerland 
og beiter i skogen, gjete feet eller forsvare seg mot de fiender som måtte 
dukke opp. Med andre ord gir landsbyen på Barkær nok et blikk inn i 
en organisasjonsfonn som må ha tvunget seg fratn i en tid preget av 
storstilte landnån1. 

Hvorledes landnån1ene ofte n1å ha artet seg, der sterke avlergrupper 
rykket inn i mer og nundre skogkledde og jordbruksmessig sett «jonl
fruelige» trakter, har Johs. Iversens gnuutieggendc granskninger i Dan
Inark lært oss en god del on1. Med avhandlingen «Landnanl i Dantnarks 
Stenalder» fra 1941, innførte han et nytt og fruktbart syn på vesentlige 
sider ved oldtidens ervervsliv og bosetningsforn1. Hans arbeide kan dess
uten stå son1 n1ønster på hvordan et botanisk tnateriale supplert n1ed 
arkeologiske iakttagelser kan skaffe opplysninger av stort kulturhistorisk 
verd, son1 n1an ellers ville ha vært foruten. 

Ved hjelp av on1fattende pollenundersøkelser har det nentiig lykkes 
for Johs. Iversen15 å rekonstruere arten og til dels også on1fanget av 
landnån1et i en viss del av Dann1arks stenalder. Hovedtrekkene i Iversens 
iakttagelser og synstnåter vil trolig bli stående blant de 111er varige arkeo
logiske verdier. Det kan derfor være god grunn til å se noe nærn1ere på 
dette. 

I begy1u1elsen av boreal tid - i tidlig neoliticun1 - skjer det ifølge 
Iversens undersøkelser, tilsynelatende store endringer i Dann1arks vekst
liv. Især viser disse endringer seg tydelig i skogens san1111ensetning og 
utbredelse. Eik, lind, ask og aln1 - hovedtrærne i den gantie ur
skogen går sterkt tilbake, san1tidig son1 bjørk, or og hassel gror kraftig 
opp. Dette radikale og tydelig nok også raske skifte i skogbildet, kan 
ikke skyldes klin1aendringer. Hverken tørke, økt nedbør eller tiltagende 
kulde fins det spor etter. Den eneste forklaring son1 derfor kan gis, blir 
at det er bønder son1 har rykket inn i skogene og skapt seg rydninger 
ved hjelp av «øks og ild». Store og sn1å trær er blitt felt og o1nfattende 
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områder er blitt svidd av. Helst er dette blitt gjort for å skaffe beiter. 
Sporene etter flokker med beitefe synes da også å tegne seg i diagran1-
mene. San1tidig n1ed at den lyse bjørkrskogen begynner å trenge inn på 
de avsidde strøkene, får n1an nemlig spor etter de planter son1 helst 
følger med der husdyr ferdes. Kjetnpe og hvitkløver hører således n1ed 
til disse vekster som nå vitner om at urskogen mange steder for første 
gang er blitt avløst av «vin og vang». 

Iversens grunnleggende tanke er at det radikale vegetasjonsskiftet son1 
må ha furu1et sted over store strøk om lag san1tidig må skyldes store 
flokker med folk og fe på stadig søken etter nye n1uligheter. Skog ble 
brent og beiter brukt i noen år. Etter hvert son1 et strøk var blitt utpint 
og avbeitet, ble det forlatt og eikeskogen tok påny overhånd, 111ens 
nybyggerne vandret til otnråder der jon1fruelig skog enda fantes. 

Disse februkende skogbrennere ble av Iversen oppfattet son1 inn
vandrere. Hverken botanisk eller arkeologisk kunne han finne noen 
hjemlig dansk bakgrunn for landnån1et. Hvis rydningene har vært så 
omfattende son1 n1an har 1nent, kan de ikke ha vært skapt av «halvåker
brukere>> eller s1nå pionerflokker av avlere. Tvert on1 skulle n1an ha 
grunn til å tro at det n1å ha vært større grupper tned bønder på ferde, 
f. eks. slike son1 tnan har sporene etter på Barkær. I alle fall n1å de ha 
hatt stort behov for nytt land, og de n1å ha hatt redskaper gode nok til 
å felle selv den tetteste og groveste skog. 

Tidspunktet for det store danske landnån1 son1 Iversen har påvist, 
faller en eller annen gang i tidligste del av yngre steinalder. Nettopp i 
denne tiden har vi det kulturn1iljø hvor et on1fattende låndnan1 kan 
passes inn. I dette n1iljø fins typisk nok de beste tøn1111erøkser son1 
kjennes fra nordisk oldtid før huggeredskaper av jern kon1 i bruk. Det 
er de såkalte spiss-nakkete og tym1-nakkete øksene son'l kanskje n'ler enn 
noe a1met er karakteristisk for tidlig del av yngre steinalder - den første 
virkelige avlerepoke i Sør-Skandinavia. 

Især er den tynn-nakkete øksen et fren1ragende redskap. Den er son1 
skapt til skogfelling. Den er dessuten kanskje også den n1est fonnsikre 
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og alminneligste av alle typer huggeøkser fra steinalderen. Hvor bruk
bare de store tynn-nakkete øksene av flint virkelig har vært, vet vi fra 
huggeforsøk som nylig er blitt utført med slike økser i Danmark. Her 
har tnan således snauhogd et stykke skog som på mange måter må ha 
lignet på det de første steinalderbønder hadde å stri med. På ca. 4 timer 
klarte således 3 mann å rydde et areal på 500 m 2 for eik, ask, bøk, bjørk 
og andre trær av vekslende størrelse. Selv de grøvste trestammer bød 
ikke på noe større problen1 å felle med tynn-nakkete flintøkser, skjeftet 
på samme måten son1 kjennes fra steinalderen.16 

Bruker man disse huggeforsøk som målestokk, og dessuten regner 
n1ed at steinalderens landnån1sn1enn var veltrente huggere, vil man lett 
kunne forstå at de ikke har hatt noen vanskeligheter n1ed å rydde store 
onuåder på forholdsvis kort tid. Jo større feflokken var som skulle skaffes 
beiter, desto flere folk var det vel også til å rydde land. Det er lett å se 
at slike rydninger n1åtte sette merkbare spor etter seg i landskapet - og 
i pollenmaterialet. 

Det har lenge vært enighet otn at landnåmsfolkene som skapte de 
store skogrydningene i tidlig del av yngre steinalder, må ha vært inn
vandrere. Det er sannsynlig at dette stort sett er riktig. Imidlertid er den 
effektive huggeøksen av flint - den son1 har tnuliggjort skogfelling i 
virkelig stor stil- i det nunste et hjemlig sørskandinavisk produkt. Så vel 
den spiss- sotn den tynn-nakkete øksen er nemlig redskaper som praktisk 
talt ikke har vært laget og brukt utenfor Norden. Den spissnakkete for
nlen synes å være eldst. Det er n1ulig at den er en videreutvikling av den 
såkalte kjerneøks som var vanlig hos Ertebøllekulturen i Danmark - en 
kultur son1 tnan har tnent har hatt sin forankring i fangst og samle
virksonlhet. Den tynn-nakkete øksen derimot er kanskje en noe yngre 
hjemlig on1formning av fre1nn1ede økser av stein eller kobber. 

Regner vi n1ed at de ypperlige huggeøkser er skapt ut fra det sterke 
behov n1an hadde i den store landnåtnstiden i tidlig del av yngre stein
alder i Norden, og tar vi i betraktning at disse økser er rent nordiske 
produkter, n1.å vi også gå ut fra at en vesentlig del av det store skogfallet 
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og de on1fattende svirydningene ikke skyldes de første innvandrerflokker 
alene, n1en at rydnn1_gsvirksonilieten har strukket seg over lange tider og 
vært drevet av bønder n1_ed solid forankrn1_g i hjenuig kultur. 

Det er fristende å n1_ale et dramatisk bilde av det eldste landnåtnet i 

Norden. Fremn1_ede folk i store flokker, sultent storfe på beiting over vide 

rydninger og rykende sveer i nedhogget storskog - slike bilder er det lett 
å mane fram. 

Spørsmålet er in1_idlertid om ikke avlerervervet i sin tidligste Jase har 
artet seg anderledes, har vært eldre, n1er hjen1_lig og beskjedent enn n1an 
ofte har antatt. 

I alle fall har J. Troels-Smith17 på grunnlag av on1_fattende kon1_binerte 

botaniske og arkeologiske studier funnet grunn til å bryte n1_ed eldre og 
hevdvunne synstnåter. Især er det en del enkle boplasser - først og fren1_st 
<<Muldbjerg l» ved den store Aan1_osen på Sjælland, son1_ har gitt grunnlag 
for nye synsn1_åter. Det dreier seg her åpenbart on1_ en boplass der en liten 
gruppe 111_ennesker har levd av et blandet erverv. De forholdsvis få funn 
son1_ er bevart, tyder på at stedet ikke har vært bosatt stort n1_er enn et 

par års tid. Mesteparten av utstyret fra boplassen er redskaper brukt til 
fangst og f1ske, eller til alle slags gjøren1ål på boplassen. Funnene synes 
dessuten å tyde på at folkene her har hatt sitt opphav i den lokale jeger
kulturen- Ertebøllekulturen. Fre1nn1_ed påvirkning kan knapt nok påvises 
i funnene fra boplassen, bortsett kanskje fra keran1_ikken. Her er rester av 
kar av sikker tradisjonsbunden type, tnen her er også 111_engder av leirkar
skår son1_ det er vanskeligere å plasere kulturelt sett. Spørs1nålet otn disse 
karene skyldes innflytelser fra en eller annen innvandret bondeflokk son1 
har slått seg ned i nærheten, eller on1_ de er en integrerende del av Erte

bøllekulturen, er av avgjørende betydnn1_g for vurderingen av ikke bare 
denne boplassen, 111_en hele den tidligste avlererverv i Norden. 

Avtrykk av hvete i ett av skårene beviser at kornavl har vært kjent 
der disse kar er blitt fonnet og brent. Når det gjelder kulturforhold og 
ervervsn1_ønster på Muldbjergboplassen, er likevel analysene av de be

varte knokkelrestene av større verdi. Det er således tydelig at 111an for 
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en stor del har levd på kjøtt av kronhjort, villsvin, bever og fugl. Bein 
fra ta1ndyr so1n ku, sau og geit forteller imidlertid at folk også har spist 
andre ting enn det fangstlivet kunne by på. 

Ser vi fu1mene fra Muldbjerg I isolert, kan vi øyensynlig tolke nlate
rialet i to retninger. Setedet kan således i ny og ne ha vært bebodd av 
jegere n1ed solid forankring i nedarvet sjællandsk veidekultur. De kan 
ha levd i en tid da fremn1ede bønder trengte inn i de gamle jakt1narkene. 
Dette kan ha ført til uro, ved overfall og ran kan fangstfolkene ha skaffet 
seg både slaktedyr og husgeråd (keran1ikk) hos fren1n1edfolkene. Inn
slaget av nye ting i gan1111elt n1iljø kan også ha en annen årsak. Det kan 
skyldes at ertebøllefolkene gradvis kan ha tatt opp i sin livsfonn nye 
trekk. Gjenno1n påvirkninger fra bønder son1 jegerne traff på sine vid
strakte tokter, kan de ha lært å avle noe korn og holde s1nå feflokker 
innenfor boplassens grenser. Med andre ord er Ertebøllekulturen gradvis 
gått over til å bli en blandingskultur, der de eldre elen1enter likevel har 
vært de bærende. 

Troels-Sn1ith har funnet grunn til å hevde det siste alternativ og hans 
oppfatning er basert på iakttagelser fra en rekke boplasser av lignende 
karaktet~ son1 Muldbjerg I. Han viser således at alle noe rikere boplass
funn fra en viss fase av Ertebøllekulturen i Dann1ark ikke bare er preget 
av det nedarve te fangstervervet, , 1nen at den san1n1e keran1ikk og de 
san1n1e taindyrknokler son1 på Muldbjerg I er en sikker bestanddel av 
funnene. 

At denne L1sen av Ertebøllekulturen 1nå ha hatt et desidert halv
agrarisk preg, 1nener Troels-Stnith bevises gjennon1 botaniske iakttagel
ser. Nå opptrer nen1lig en rekke eiendon11neligheter i vekstlivet son1 
krever sin forklaring. 

San1tidig n1ed at den nye kera1nikken og ta1ndyrene får innpass på 
boplassene, blir således ahnen utsatt for ødeleggelse. Videre har 1nan nå 
flere beviser for kornavl. Man har antagelig dyrket både bygg og hvete. 
Derin1ot er det 111eget påfallende at det i det otnfattende pollenmaterialet 
ikke fins spor etter beiteplanter. Troels-Smith har gitt en besnærende 

21 



forklaring på disse tilsynelatende n1.erkelige forhold. Han mener således 
at boplassfolkene nok har vært jegere, n1.en også bønder i sn1.ått n1.ål. De 
har dyrket noe korn og holdt en beskjeden feflokk. Denne feflokken er 
ikke blitt sluppet fritt ut på beite, men holdt stasjonert hjen1.me på bo
plassen. Av den grunn fins ingen spor etter beiteplanter i diagrammene. 
I stedet for å rydde beiteland til buskapen har boplassfolkene samlet 
grener, løv og bark fra de næringsrike almetrærne og på det viset skaffet 
nok av for. Dette har ført til at almen har n1.istet evnen til å blotnstre 
og spre pollen, tnens andre mindre ettertraktede løvtrær stort sett har 
fått stå i fred. På denne n1åten får n1.an en forklaring på det n1arkerte 
almefallet i pollendiagrammene. 

En slående parallell til dette eldste og enkle jord- og februk i Dan
mark, har Troels-Smith funnet spor etter hos de eldre pelebygnings
kulturer i Sveits. Også her viser det seg at aln1.en er blitt rammet hårdt, 
samtidig som de første spor etter kulturbetingete planter dukker opp. 
Dessuten savner man også her villgresset og visse viktige beiteplanter. 
Den bruksmåte som pollendiagran1.mene avspeiler har n1.an i Sveits også 
klart å etterspore arkeologisk. Således har 111.en ved utgravninger i 1953 
i Thayngen-Weier n1.ent å kunne slå fast at det der i steinalderen har vært 
et februk basert på lauvsanking og inneforing av feet. Således har n1.an 
på boplassen funnet tydelige rester av grener fra alm, bjørk, eik, lind, 
lønn og ask. En stor san1.ling n1ed slike kvister i ett av husene synes å 
tyde på at n1.an der har hatt forlager, - eller med andre ord en slags 
lauvstakk. Disse funn bekrefter i og for seg ikke hypotesen on1. et beite
løst februk, men de viser i det tninste at innsanuing av lauv og kvistefor 
har vært en kjent bruksn1.åte i steinalderen. 

Godtar vi Troels-Stniths synsn1.åter får vi son1. nevnt en halvagrarisk 
bruksforn1. son1. er tidligere enn den tid da de store beiteområdene er 
blitt ryddet. Denne blandingskultur har ikke vært preget av fretnmedfolk, 
111.en hatt sin sikre forankring i den hjemlige Ertebøllekulturen. Man har 
hatt kornavl, 111.en ingen store åkrer, 111.an har holdt fe, 111.en ikke ryddet 
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åpent beiteland av betydning. Det har vært en kulturblanding der trolig 
jegerens livsform har vært den bærende. 

En bruksn1_åte son1_ denne var hverken redskapskrevende eller redskaps
skapende i større utstrekning. Fangstlivets bruksting ble fren1_deles be

holdt - noe nytt trengte man ikke noe større av, lauv ku1me raspes og 
sankes, bark flåes og korn høstes. Ingen storskog behøvde å felles og 
store åkrer skulle ikke brytes. · 

Så pass spinkelt son1_ funnn1_aterialet fra <<pionerbruket>> i Dan111_arks 

steinalder enda er, run1n1er den n1uligheter for divergerende oppfatninger. 
C. ]. Becker18 har således oppfattet sporene etter den begynnende avler
kulturen på en helt annen 111_åte enn Troels-Sn1_ith. Becker n1_ener at så 

vel kornavlen son1_ februket og den nye keran1ikkforn1en kon1_ n1ed inn
vandrere til Dann1ark. Han går videre ut fra at de nye bondefolk har levd 
san1_tidig og side on1_ side n1ed de eldre, hje1nlige jegerfolk av Ertebølle

gruppen. Blandingen av nedarve te redskapsformer og nye kulturelementer 
(ny keran1ikk, husdyr og korn) 111_ener Becker n1_å skyldes at de to folkene 
leilighetsvis n1_å ha hatt kontakt n1ed hverandre. Selv on1_ arv og n1iljø 

så veln1aterielt son1 åndelig n1å ha vært helt forskjellig, når det gjelder 
de nordiske jegere og de frenu11_ede bønder, finner Becker likevel ikke 
at det er noen grunn til å mene at det i første on1_gang har vært noen 
1notsetning til stede. <<Saa længe de nye neolitiske stan1_111_er ikke blev for 

talstærke og krævede for 1negen jord, har der været plads til den1_ begge. 
Ja, 111_a11 kan sige, at de første bønders indvandring og deres sn1_aa skav
rydninger har været til fordel ogsaa for de 111_esolitiske jægere; for der 
blev ikke alene skabt græsgange for de fren1_n1ede husdyr, n1en paa san1_1ne 
tid bedre levevilkaar for kronhjort og raadyr, der var ertebøllefolkenes 
vigtigste vildt. Agerbrugets kon1n1_e resulterer derfor i første on1gang i 

forbedring af de n1esolitiske jægeres eksistensn1uligheder, saaledes at de 
tager til i tal og kan udvide deres bosættelsesolnraade». 

Man kan ikke fri seg fra inntrykket av at så vel hypotesen om inn

vandring som ideen om den hjenllige utvikling av avlerervervet gjen-
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nom kulturlån, begge foreløpig hviler på et sterkt teoretisk gru1u1lag. 
Kornavl, februk og leirkar av A-typen kan selvsagt ha konunet sanl
tidig til Dann'lark son'l resultat av ilu1sig fra fremmede neolitiske stammer. 
På denne tid hadde jordbrukskulturen for lengst fått fotfeste over vid
strakte områder av Europa. Disse ting kan i1nidlertid også selvsagt hver 
for seg eller san'ltidig, gradvis ha fått innpass i eldre jeger- og fiskergrupper 
via sterke kulturstrønu1inger. Tenkes kan det og at begge disse prosesser 
har vært aktive. Så pass spil1kelt n'laterialet fra den aller tidligste jordbruks
fase i Dan1nark enda er, bør man vokte seg for å føre diskusjonen inn i 
fastlagte baner. I alle fall bør n1an ha lov til å kreve et langt fyldigere 
arkeologisk materiale før n1an kan diskutere i full bredde hvor vidt n'lan 
har hatt folkevandringer, on'l 1nan har kriget, stjålet fra hverandre eller 
eventuelt handlet fredelig sa1n1nen. Slikt kan neppe avgjøres i det vesent
lige på gnumlag av leirkarskår og potteformer. 

Tar vi in1idlertid og holder fast på det son1 synes å være sikkert 0111 
det første «avlererverv>> i Danmark på grunnlag av Troels-Sn1iths og C. 
]. Beckers studier, er likevel 1neget vunnet. Man synes således å kunne 
skin'lte at det aller første landnån'l i Dantnark har artet seg på en annen 
n'låte enn man i11ntil for bare få år siden kunne ane. Den første jordbruks
fasen synes således å ha vært ganske beskjeden. Enten 1nan vil velge å 
regne med kulturlån eller iiU'lvandril1ger, har det likevel vært et bonde bruk 
i smått mål. Man har hatt bygg og hvete, ku og sau. Det ser ikke ut til 
at skogen er blitt svidd ned - i alle fall ikke i merkbar grad og pollen
sporene etter de tidligste kulturplanter forteller at åkrene trolig må ha 
vært sn1å og feflokken beskjeden. Foret synes å ha vært hentet i bo
plassenes ahnerike on'legn og i n'lyr og vann er leirkar n'led offer blitt 
satt ned tiltnaktene, kanskje for å få hjelp til å trygge økt fruktbarhet på 
åker og i fjøs. Men on1 n'langt var nytt, ble redskapene i første fase frenl
deles stort sett forarbeidet i tradisjonelle forn'ler; jegerens utstyr er enda 
ikke blitt skiftet ut ll'led bondens øks, hakke, sigd og polerte våpen. Selv 
on'l vi således ikke er kon'lmet på spor etter noen «prekeramisk» bonde
kultur, har vi i disse fum'l nllimer om beskjedne pionergrupper son'l 
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har spredt seg før de store landnån1, båret oppe av tal/sterke jatniliesanlmen
slutninger, tok til. 

Styrken på det landnåm sonl fant sted i yngre steinalder i Europa og 
egenarten av den kulturomveltning sonl derved ble skapt, blir vanligvis 
n1ålt etter forholdene i de jordrike og sentrale landskapene. Imidlertid 
kan det i de1me samnlenheng være god grunn til også å ta for seg nler 
avsides trakter for å ku1me se o1n det nye sonl skjedde var av en slik 
størrelsesorden at det skapte onlveltninger selv i fjerne og nler ugjest
nlilde utkantonwåder. Med andre ord kan det ha betydning å få vite når 
bondekulturen i Nord-Europa var blitt så sterk at perifere strøk so1n deler 
av Norge ble preget av bondens livsfornl. 

Hos oss 1nåtte kårene for de første bondefolk ofte bli andre og hårdere 
enn i størsteparten av det øvrige Europa. Skog og fjell, vann og skjær
gård gav hos oss jegernæringen en ganske annen gunstig bakgrunn enn 
for bondeervervet. Store deler av det sonl i dag hører til våre beste jord
bruksbygder ved kysten sto i steinalderen under vann. De vide leirslettene 
var for tunge og tørre og egnet seg lite for svirydning. Skoger av eik, 
alnl og lind sto tett helt ut til havkanten og på den skyggefulle skog
bunnen var det ingen naturlige beitenluligheter. I nlange strøk var 
dessuten jorden for steinete og de dyrkbare flekker var snlå og spredte. 
Sonlnlertiden var selv under steinalderens gunstigere klinlaforhold kortere 
enn lengre sørpå. Store strøk av landet hadde dessuten en arktisk vinter 
sonl bød på hårde vilkår for en bruksnlåte og et levevis som hadde funnet 
sin form i varnlere trakter. 

Slik landet her nord lå avsides og ugjestn1ildt i forhold til fruktbarere 
trakter, skulle 1nan helst tro at avler kulturen først sent fikk innpass og at 
den så vel i steinalderen sonl i bronsealderen i beste fall bare ville bli en 
lller eller nlindre beskjeden binæring. hnidlertid synes så vel arkeologiske 
(Erik Hinsch)19 so1n pollenbotaniske undersøkelser (Hafsten) 20 å tyde på at 
den nye kulturform her og der fikk et raskt gjetmonlbrudd og at det til 
visse tider hadde et til dels betydelig onlfang. Forholdene i Norge skiller 
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seg likevel fra det son1. kjennes i Syd-Sverige og Dann1.ark. So1n naturlig 
er, har brytningene n1.ed jegerkulturen vært sterkere og n1.er varig hos 
oss, og dessuten har det vært stort skille mello1n forholdene i de for
skjellige landsdelene. 

Tar vi i1nidlertid for oss Sørøst-Norge- der de beste og n1.est dyrkbare 
strøk fins, og hvor kontakten n1.ed jordbruksbygder sørpå kanskje var 
lettest, finner vi naturlig nok her også de eldste spor etter j ordbruksfolk. 
Hovedn1.ønstret i det arkeologiske n1.ateriale son1. her fins, kan kun forstås 
når n1.an ser det på bakgrunn av det son1. kjennes fra de sentrale strøk i 
Sør-Skandinavia - n1en det er også n1angt son1. skiller. I første rekke blir 
en således slått av hva vi 111.angler her hos oss i san1.n1.enligning n1.ed andre 
bosetningson1.råder i tidlig jordbrukstid. Vi har således ikke funnet spor 
etter store boplassko1nplekser n1.ed velbygde hus. Slike har knapt nok 
eksistert i Norge i tidlig del av yngre steinalder. Det vi foreløpig har 
funnet og undersøkt av boplassrester fra folk 111.ed kjennskap til jord- og 
februk, er fra et yngre avsnitt av steinalderen. Dessuten er disse boplass
spor beskjedne av utstrekning. Det er alle san1.n1.en n1inner on1. sn1å flokker 
son1 har bodd ved kysten og levd av et blandings-erverv - der fangsten 
nok har spilt hovedrollen. På grunnlag av disse boplasser alene - enten 
det dreier seg on1 hustufter eller hellere, kan vi ikke skildre den tidligste 
bondekultur i Norge. 

Et annet hovedele1nent so1n vi praktisk talt ikke har kunnskap 0111. fra 
tidlig jordbrukstid i Norge er gravfunnene. Dette skiller våre bygder 
sterkt fra forholdene lenger sør i Skandinavia. De karakteristiske og ofte 
n1eget velbygde gravanlegg av stein son1 særpreger tallrike danske og 
svenske bondebygder på et noe avansert stadiun1 i yngre steinalder, har 
vi således nesten ingen spor etter i Norge. Foreløpig har vi bare funnet 
noen få sikre flatn1arksgraver son1 i tid synes å spre seg over hele yngre 
steinalder. Dessuten har vi et lite antall steinkistegraver fra steinalderens 
slutningstid. Skulle en døn1n1e etter de sikre gravene alene, n1åtte resul
tatet bli at Norge under steinalderen praktisk talt ikke har vært bebodd 
av folk n1.ed kjennskap til bondens dødstro og bondens leven1åte. 
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hnidlertid kan vi ikke vurdere dette ut fra de kjente gravene alene -
uten tvil har nemlig mange av de såkalte løsfunn fra steinalderen hos oss 
hørt til utstyret i graver som på enkleste vis er blitt satt ned under flat 
mark. Det eneste son1 den nesten totale mangel på de store steingravene 
kan fortelle, er at våre bondegrupper enten ild(e har vært sterke nok til 
å bygge kollektive dødehus, eller at de ikke har stått i nær nok kontakt 
n'led de folk i Sør-Skandinavia som hadde de mektige steingravene som 
ledd i sin dødskult. 

Vi mangler ikke bare de store boplassene og gravanleggene, også på et 
tredje felt danner våre funn kontrast n'led det so1n kjennes sørpå. Mens 
de rike funn av keran'likk der hører til de n'lest særn'lerkte kulturrester, 
er funn av keran'likk fra sørnorsk steinalder n'leget få. Dette skyldes for 
en del manglende undersøkelser. Der tner otnhyggehge utgravninger er 
gjennotnført, har Inan også hos oss gjort funn av keran'likk. Dessverre 
er ikke n'laterialet blitt gjenstand for spesialstudier. hnidlertid ser det ut 
son'l on'l alle funn i sin helhet skriver seg fra de to siste tredjeparter av 
yngre steinalder. I alle fall er det ingen ting i dette Inateriale son1 tyder 
på at det representerer landnån'lsn'lenn og skogryddere i tidlig del av 
yngre steinalder. 

Det tidligste stadiutn av bondekulturen son1 vi inn til nå har klart å finne 
spor etter her tillands, er således hverken representert ved graver, boplasser 
eller keranukk. Tvert on1 dreier det seg utelukkende on'l funn av spredte 
flint- og steinredskaper. Hovedtnengden er rene løsfunn, n1en det kjennes 
og en uanselig liten gruppe flatmarksgraver satnt en del funn son1 synes 
å skrive seg fra bortgjemte varelagre eller offergaver. 

I første rekke utgjør de kraftige tynnakkete øksene av flint og stein 
hovedtnaterialet. Dessuten kjetmes en forholdsvis tallrik gruppe karakter
istiske n1angekantete våpenøkser av stein. Så vel tøn1n1erøksene son1 
våpenøksene er praktisk talt alle funnet i de beste jordbruksbygdene på 
Østlandet. Funntettheten er naturlig nok størst på begge sider av Oslo
fjorden, n'len også i n1er <<fjernere» bygder bl. a. i Solør, på Ringerike og 
i Telen'lark har n'lan flere gode funn. 
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Spredningen av den tidlige avlerkulturs våpen og redskaper til de 
beste jordbruksbygder er i seg selv beviser for at bønder har slått seg ned 
i disse traktene. De utvilsomrne bevisene for ofringer og de få, n1_en sikre 
sporene som fins etter begravelser, sier dessuten at det ikke bare er den 
rnaterielle kultur son1_ har fått liu1pass, n1_en at også det åndelige liv til en 
viss grad er blitt preget av de skikker son1_ har hersket i aller tidligste 
jordbruksfase ellers i Sør-Skandinavia. 

Når vi således betrakter det vi 1nangler og det vi har fra tidligste fase 
av avlerkulturen i Norge, synes vi å ha grunn til å trekke visse konklu
sjoner. Vi kan således slå fast at jord- og februkservervet fikk innpass i 
deler av Øst-Norge i første halvpart av tredje årtusen f. l{r. f. Med andre 
ord har bondekulturen på denne tid i Sør-Skandjnavia vært så sterk at 
den har hatt evne til å prege forholdene selv i n1eget fjerne trakter. Til 
å begynne n1ed har det trolig vært sn1å og spredte flokker sorn har sivet 
inn, i første rekke til traktene ved Oslo-fjorden. Men hvor sn1å gruppene 
enn kan ha vært, har de likevel også hatt evne til å begi seg inn til skog
trakter selv fjernt fra kysten. Her son1 i Dann1ark har n1_an kjent og brukt 
den tynn-nakkete skogsøksen av flint - av og til er den blitt etterlignet 
i hjernlig stein; trolig er skog blitt felt og brent på san1n1e n1_åte her hos 
oss son1 i opphavsbygdene. Selv on1 n1_øtet rned de hjernlige jegere vel 
ofte kan ha stoppet nykon1n1erne, eller kanskje etter hvert ha ført til 
kulturblanding, har likevel bondens liv og leven1_åte n1_ange ganger vært 
sterkere e1u1 jegernes livsforn1. De døde er ikke blitt lagt ut for vær og 
vind og udyr - slik sedvanen var hos fangstfolkene. De er blitt gravlagt 
i enkle jordgraver, av og til 111ed et våpen son1_ gravgave. Til n1yr og 
vann er økser blitt ofret - ofte praktfulle ting. De sanune 111agiskc 
riter har hersket i våre pionerbygder, so111 i jordbrukson1rådene lenger 
sørpå. 

Hvor tallrike de første bondeflokker var, son1 søkte seg land i Øst
Norge i første del av yngre steinalder, har vi ikke arkeologisk n1_ulighet 
til å bedøn1n1e. Heller ikke er det lett å døn1_111_e on1_ den skjebne de etter 
hvert fikk. Ett forhold er in1idlertid åpenbart. Disse pionergrupper klarte 
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ikke å vokse seg sterke nok til å gi gro bunn for en san1fmmsdannelse 
etter sa1nn1e n1ønster so111 vokste fran1. i Sør-Sverige og Dann1.ark. 

Mens hovedlinjene i pionertidens jordbruksekspansjon synes å tegne 
seg forholdsvis tydelig blir neste fase mer kon1plisert og konturløs. 
Mellon1.ste del av yngre steinalder synes å ha vært preget av sterke kultur
strøinninger av forskjellig karakter. Vi skal ikke fordype oss i dette, n1.en 
km1 peke på et par hovedforhold i det kon1pliserte kulturbildet. Vi har 
således tydelig nok å gjøre 111_ed en rekke grupper son1. har levd side 0111. 
side. Først og fren1.st 111.å vi regne 111_ed at avtagere fra de ganl.!e stedegne 
fangstsa1nfunn- Nøstvetkulturen og Fosnakulturen- fren1.deles har eksi
stert i 111.er eller mindre opprinnelig forn1_. Videre vet vi at ætlinger av 
de første jordbrukspionerer i en viss utstrekning har holdt sin livsforn1_ 
og sine kontakter sørover ved like. 

I dette 1notsetningsrike n1iljø dukker dessuten et nytt jord- og februks
preget folk opp. Utløpere av «stridsøksekulturene» son1 i n1ellon1.ste del 
av yngre steinalder er blitt de don1_inerende over store deler av Norden 
ellers, trenger seg også inn i deler av Norge. Deres karakteristiske lang
strakte stridsøkser av stein viser hvor de har fartet. En beskjeden gruppe 
graver 1ned bevart utstyr sier oss, at det virkelig dreier seg on1 folk på 
vandring, og ikke 0111 løse kulturkontakter. 

Stort sett har også disse folkene slått seg ned i traktene ved Oslo
fjorden. På Lista, i Rogaland og i Trøndelag er det dessuten n1erkbare 
spor etter de1n. Mens de østpå kon1. til bygder, hvor korn og fe alt tid
ligere var kjent, ser det ut son1 «stridsøksefolkene>> var de første bønder 
i andre landsdeler. Noe stort landnån1 har det knapt nok vært og noen 
tett bosetning har heller ikke disse folk greid å skape. Det kan heller se 
ut son1 de har vært rastløse sn1_åflokker, son1. i løpet av et lengre tidsron1 
har søkt over fra Jylland, eller vandret inn langs grensetrakter i øst. De 
har helst slått seg ned på on1_fåder n1_ed lettbrukt og tørr jord. Hvor vidt 
de har ryddet skog i større stil gir det arkeologiske n1ateriale ingen Inulig
heter til å bedønnne. Heller ikke er det n1_ulig for oss å dø1nn1e o1n 
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samfu1msfonn og bosetnings1nåte hos disse folkene. Her er vårt materiale 
enda like n1.angelfullt son1. det var når problemet deriet seg on1 <<pioner
bøndene» i den foregående fase. 

Så pass fåtallige son1. de to jordbruksfolkene ved 111.idten av yngre 
steinalder må ha vært her hjemn1.e, har de knapt nok klart å bevare sitt 
opprinnelige særpreg ublandet i lengre tid. Vi 1nå ha lov til å tro at de i 
løpet av noen få hundre år har blandet seg 1ned hverandre. En opp
blanding n1.ed jegerfolkene so1n fra gan1.melt av har levd i de san1.111.e 
traktene må også etter all sannsynlighet ha skjedd. I alle fall kjenn er vi 
en rekke boplasser såvel fra kysten som høyfjellet, fra 111ellon1.ste og siste 
del av yngre steinalder, son1. synes å representere en blandingskultur, ikke 
1ninst når det gjelder ervervet. Dessverre er dette problen1.et hos oss ikke 
blitt gjenstand for 111er i1mgående studier, 1nen det synes å være åpenbart 
at det på de1u1e tid har levd en befolkning ute ved kysten son1 i det 
vesentlige har vært jegere og fiskere, 111.en son1. også har holdt en beskjeden 
feflokk san1t dyrket korn. Boplassene ligger kloss i strandkanten, ofte i 
trange, n1en lune drag i terrenget. Beliggenheten av boplassene og on1.
fanget av de kulturførende lagene sier oss at det 1nå ha vært få 1ne1U1esker, 
so111 har holdt til på slike steder- en eller høyst et par sn1å fan1.iliegrupper. 
Best kan dette illustreres gjennom de systen1atiske undersøkelser son1 
ErlingJohansen21 har foretatt på Kråkerøy, et begrenset øyon1.råde på øst
siden av O sl of jorden. Her ligger boplassene fra n1ellon1- og senneolittisk 
tid så å si i hver vik, der lendet har gitt n1ulighet for bosetning. Det er 
tydelig at 111an her har spor etter beskjedne småflokker, noe en gruppe 
utgravde hustufter ikke nlinst gir inntrykk av. Det dreier seg således 0111. 
3 små tufter 111ed tilnærn1.et rektangulær forn1.. De ligger san1.let i noe for
skjellig høyde over havet. Den noe varierende høyden sa1nt funnene 
antyder en viss tidsforskjell i bosetningen. Mer enn n1.aksin1.u111 8-1 O 
personer i stort og sn1ått kan det knapt nok ha vært plass til i disse leir
klinte hyttene. Redskapsfunnene og beliggenheten forteller at fangsten 
n1å ha don1inert, 1nen funn av kornavtrykk fra veggleiren, sa1nt knokler 
av tan1dyr funnet like ved boplassen, vidner on1 at kornavl og storfehold 
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også har vært et fast ledd i ervervet. Keralliikkrester så vel son1 enkelte 
redskapsforn1er tyder på at det har vært forbindelser med stridsøkse
gruppen, her som på enkelte andre kystboplasser til samn1e tid. Hvor 
vidt disse sn1ågrupper av «fiskerbønder» son1 har befolket skjærgårds
landet har vært sluttet sallil11en i større enheter, har vi ingen arkeologiske 
muligheter til å døn1me om. 

Disse smågrupper, son1 har befolket skjærgården i 111ellonu1eolittisk 
tid, har således levd on1lag som folk har gjort det i disse trakter inn til 
i dag; på sjøen er 111esteparten av 111aten blitt hentet, n1ens små-åkrer er 
blitt stelt nær boplassens hytter og noen få kyr har funnet føden 111ellom 
svaberg og i Slliådaler. Her har naturen preget kulturen. Det har ikke 
vært plass til landsbyer og ingen behov for sterke san1111enslutninger. Her 
gjaldt det for hver falliiliegruppe å klare seg selv på sin lille plass. 

Selv on1 vi i tidlig del av yngre steinalder har sikre beviser for en ut
preget bondekultur her tillands, og til tross for at vi i n1ello1liste del av 
perioden kan etterspore så vel innsiving av fren1n1ede bondefolk, son1 
hjemlig utvikling innen avlerkulturen, blir det først i steinalderens slutnings
epoke at vi kan snakke 0111 et virkelig gjennon1brudd for bondekulturen 
her tillands. V ed overgangen til bronsealderen har landnån1et fått en slik 
fart og kraft at selv bygder i det fjerne innland og langt nord på kysten er 
blitt bosatt av folk son1 111er eller n1indre har vært preget av bondens leve
lliåte og livsstil. Den Ollifattende befolkningsøkning son1 har foregått og 
det hektiske landnån1 SOlli har funnet sted, kan vi tydelig n1åle gjennon1 
oldfunnenes art, antall og store spredning. Kontrasten n1ellon1 funn-
111engdene fra de foregående to epoker er n1eget talende. 

Fra denne gjennollibruddsperioden for bondekulturen har vi således 
flintsigden, flintdolken og skafthulløksen av stein SOlli de ledende red
skapsfornler i Norge på sallinle vis son1 ellers i Norden. De kjennes så 
vel fra gravfmm som fra offerfunn, depotfunn og løsfmm. Især er den det 
siste gruppen som don1inerer. Av flintdolker er fra hele landet kjent 
nærn1ere 2000 stykker. Enda 111er ahliinnelig er den enkle skafthulløksen 
av stein. Bare i Øst-Norge alene er det således funnet ca. 2000 slike økser. 
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Det kan være grum1 til å se litt nærmere på visse forhold vedrørende 
de1u1e store gruppen skafthulløkser, da de fører oss lim til vesentlige sider 
vedrørende landnån1skarakteren ved slutten av steinalderen. 

Skafthulløkser av stein har vært laget i mange størrelser. No en er s1nå 
n1ed en lengde på 5-6 cn1., n1ens andre er store og tunge og er opp til 
30 cn1. lange. Kvaliteten er heller ikke ens. Noen er miniatyrøkser av 
svært forskjellig preg, laget uten tanke på praktisk bruk. Andre deri1not 
son1 er større, mer velforn1ete og fint slipt, må helst ha vært brukt som 
våpen. De aller Beste skafthulløksene er likevel grove, ofte skjeve og 
slurvet tildannet. Disse er so1n regel nokså store og de Beste er skadd ved 
eggen eller nakken, eller brukket i skafthullet, noe so1n tyder på at de 
har vært brukt til tungt og hårdt arbeide. Til å hugge n1ed i vanlig 
forstand har de fleste ikke egnet seg - dertil har eggen vært for sløv 

og tykk. 
Mesteparten av disse tunge og sundslåtte skafthulløksene er funnet 

under åkerarbeide- gjerne på lune og tørrlendte steder so1n1nå ha fristet 
tillandnån1. Antagelig har de for en stor del vært brukt på åkeren. De 
har uten tvil vært gode redskaper til å rydde opp på bråtene med. Der 
brann hadde herjet skog og skapt plass til kornland og beiter trengtes 
n1ye etterarbeid. Jorden skulle sn1uldres, røtter slås i stykker og torv 
knuses. Til slikt var de grove steinøksene son1 skapt. 

Det er således en n1ulighet for at de store n1engder av skafthulløkser 
kan skrive seg fra jordbrukende folk son1 n1er og n1indre raskt ikke bare 
har utvidet de gan1le bygdene nærn1ere kysten, 111en også har trengt inn 
i skogene og opp i dalene, der de son1 erfarne landnån1s1nenn har valgt 
de beste strøkene til sine bråter og hakke åkrer. De n1å ha vært forholdsvis 
tallrike skarer - n1en hvor 1nange de har vært og hvorledes de har bygget 
opp sin san1funnsforn1 - 0111 det sier funnene ingen ting. Men det at de 
har evnet å rykke inn i fjerne og vidstrakte skoger kan tyde på at de n1å 
ha bestått av grupper større og sterkere enn det en enkelt liten fatnilie i 
tilfelle har gjort. 
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Funnenes art og spredning har gitt oss grunn til å tro at hakkebruk 
og bråtebrenning har vært de selvgitte bruksn1_åter i store deler av Norge 
på overgangen steinalder - bronsealder. Ikke 1ninst skulle n1an tro at et 
jordbruk av en shk karakter måtte høve godt for folk son1_ for en stor del 
hadde sin opprinnelige forankring i et jegermiljø der avlerkulturen kan
skje bare gradvis hadde fått innpass. Imidlertid har vi sikre beviser for at 
n1an også både åndelig og materielt i forskjellige deler av landet sto i nær 
kontakt med strøk der et mer «l11_oderne>> jordbruk var vanhg på denne 
tiden. Det kan være nok å nevne et ekse1npel på dette forhold, et eksen1pel 
som klart nok viser at 111_an i det minste i enkelte deler av landet kjente 
en bruksmåte son1 forlengst var vokst ut over hakkebrukets beskjedne og 
enkle ramn1_e. Således har vi fra utgravninger på Hunn i Borge, Østfold, 
funnet sikre spor etter et systematisk og på sin måte velutviklet jordbruk, son1 
synes å skrive seg fra steinalderen. 22 Det ble nemlig her fu1u1et en del av 
en ødeåker som i kortere eller lengre tid hadde vært bearbeidet av ard og 
som av en eller annen grunn var blitt liggende øde. 

Under en hustuft med funn fra slutten av steinalderen ble således 
funnet et nettverk av furer eller mørke striper som løp mer eller nundre 
uregehnessig på kryss og tvers. Disse korsløpende furer må nødvendigvis 
være eldre enn tuften, i det de bl. a. løp inn under husets ildsted. Like 
sikkert er det at vi med disse furene har å gjøre n1ed utvilso1nn1e og dess
uten usedvanlig tydelige spor etter arding. Hva som dessuten er nlinst 
like viktig er, at hvis den tidlige datering holder stikk når det gjelder 
tuften, må denne datering også bli avgjørende for disse ardfurene son1 
dern1_ed er av de eldste spor etter arding i Europa. 

Det er ingen gru1m til å tro at det er bare her på Hmu1 n1_an har 
kjent et systematisk og stabilt jordbruk hos oss ved steinalderens slutllings
tid. Det er ganske opplagt at arden og korsardete åkrer n1å ha vært an
vendt også i andre landsdeler der kulturforholdene har vært av lignende 
slag so1n i strøket Skjeberg-Borge. Systen1atiske undersøkelser parret med 
hell vil trolig øke våre kunnskaper på dette område. I alle fall er det 
ganske klart at vi ikke må bruke for snevert mål på bedøn1melsen av de 
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evner vår bondekultur ved steinalderens slutnin_g har hatt for å skape seg 
en stabil bosetnin_gsfonTl. Man n1å være klar over at det arkeologiske 
n1ateriale ofte er både 111angelfullt og vanskelig å tolke. Nye funn og 
nye undersøkelser vil trollg endre eller utfylle det bilde n1an har ment å 
kunne danne seg av landnån1 og kulturforhold under steinalderen. Man 
skal derfor være uhyre varson1 n1ed å trekke skråsikre slutninger. Ikke 
n1inst n1å n1an vokte seg for å avvise at det kan ha vært bosetning i strøk, 
hvor ITlan i øyeblikket mangler funn, eller å forkaste n1uligheten for at 
det kan ha vært et n1er og mindre aktivt jordbruk i on1råder der man 
hverken har boplasser, keranlikk eller andre sikre beviser for bonde bo
setning. Når det gjelder on1råder der arkeologien bør og n1å n1elde pass, 
har 111an i visse tilfelle n1uligheten til å registrere sporene etter jordbruks
bosetning takket være pollenanalysen. Dessuten vil n1an gje1u1om pollen
undersøkelser under gunstige forhold ku1u1e få et mer nyansert bilde av 
landnån1ets karakter og utvikling enn det man kan danne seg på gru1u1lag 
av arkeologiske observasjoner alene. 

Som et skoleeksen1pel på hvorledes et arkeologisk n1ateriale kan ut
vides og suppeleres ved hjelp av pollenundersøkelser kan franmeves de 
resultater og synsmåter dr. Hafsten har publisert fra Oslo-området og 
Mjøs-traktene.23 Hans undersøkelser synes således sterkt å støtte antagelsen 
on1 at jordbruket- i det n1inste i deler av Øst-Norge- er blitt innført ved 
begynnelsen av yngre steinalder - eller med andre ord omtrent samtidig 
son1 i Dann1ark. UtT1iskje1u1elige spor etter kuiturbetingete planter son1 
groblad og sn1alkje1T1pe funnet i lag son1 synes å n1åtte skrive seg fra 
første halvpart av tredje årtusen, forteller n1ellom andre ting at folk 111ed 
husdyr har rykket i1u1 i den tidligere urørte eikeblandingsskogen. San1-
tidig n1ed at disse beviser for jordbruk dukker opp i vegetasjonsbildet, 
blir sporene etter almen påfallende svakere, noe son1 mellom andre for
hold kan tyde på at en bruksmåte basert på lauv- og barkeforing kan ha 
vært anvendt hos oss i tidlig neolitikun1 på san1n1e n1åte son1 Troels
Sn1ith så sterkt har funnet gru1u1 til å fran1heve når det gjelder forholdene 
i Danmark. 
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Av Hafstens resultater, når det gjelder dette tidlig-neolitiske landnån1et 
kan det også være grunn til å nevne at det ikke fins spor son1 tyder på 
at n1an har foretatt on1fattende skogrydninger for å skaffe seg beiter og 
åker i de1111e første landnåmsfasen; trolig er det at småflokker med bønder 
har slått seg ned på steder der skogen var glissen og jordsn1onnet varn1t, 
n1en forholdsvis grunt. 

At dette tidligere landnån1 ikke bare har fått innpass i bygdene ved 
Oslofjorden, tnen at folk og fe on1lag til san1n1e tid også har klart å 
trenge langt inn i landet, synes dessuten pollenundersøkelser å gi prov for. 
Således er det funnet spredte, men tilsynelatende sikre beviser fra san1n1e 
avsnitt etter bønder på Helgøya i Mjøsa. De1111e fruktbare kanlbro
silur-øya har nettopp bydd på kår son1 var gunstige for de tidligste land
nånlsfolkene. Jorden har vært grutm og kalkrik og skogen har trolig 
dannet åpne og lyse lier opp fra vannet. Til tross for at her ikke fins et 
eneste steinalderfunn som kan gi arkeologiske holdepunkter for noen 
teori 0111 landnån1smeru1 så tidlig, er bevisene - så sant pollenn1aterialet 
er tolket riktig - fullgodt nok. Ingen keratnikk, ingen hustufter, ikke en 
eneste flintøks fra de1111e tidlige perioden er kon1n1et for dagen i dette 
otnrådet, 111en likevel tør vi tenke oss et folk son1 n1ed korn og krøtter 
har klart å ta seg fran1 hit ilu1 alt ved begytmelsen av 3. årtusen f.Kr. f. Er 
dette riktig, sier det n1eget 0111 bondekulturens overskudd og ekspansjons
trang også i mer sentrale on1råder av Norden. 

Hafstens undersøkelser har også gitt andre resultater sotn bidrar til å 
utdype og <<farvelegge>> vårt bilde av jordbruksekspansjonen i neolitisk 
tid i Øst-Norge. Således n1ener han at diagramn1ene der han har spor 
etter den tidlig-neolitiske bondekulturen, også viser at landnåmet må ha 
vært etterfulgt av et brudd, son1 vanskelig kan ha klin1atiske årsaker. 
Hvordan man vil tolke dette får stå hen. Deritnot blir pollenn1aterialet 
n1er opplysende når det gjelder forholdene ved slutten av steinalderen -
bortin1ot 1500 år senere enn de første åkerbruksspor kuru1e påvises. Nå bi
drar Hafstens undersøkelser sterkt til å styrke det itu1trykk de arkeologiske 
funn har gitt av en hektisk landnån1stid preget av en sterk folkeøkning. 
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Så vel ved Oslofjorden som på Helgøya og i Stange inne på fast
landet, blir sporene etter en on1.fattende jordbruksekspansjon 111.eget 
markerte i pollendiagran1.n1.ene. Eikeblandingsskogen blir ikke lenger så 
donunerende og samtidig son1. det tynnes ut i storskogen forekon1.mer 
en tydelig konsentrasjon av korn, ugress og planter son1. krever åpent 
land for å trives. Alt dette <<tyder på at skogen nå ikke bare ble ryddet for 
å skaffe åkerland, men i høy grad også for å skaffe beiteland til dyrene». 24 

Hvorledes denne - så vidt man kan se av diagrammene - on1.fattende 
rydning har funnet sted, synes også pollenundersøkelsene å gi antydning 
om. V ed siden av bildet av de åpne og omfattende rydninger føyer seg 
andre trekk, som vitner on1. at man har benyttet seg av svirydning i utstrakt 
grad. Således blir det en betydelig økning av marin1.jelle, en plante som 
pleier å opptre ekstra rikelig etter skogbrann og dessuten tyder fore
komsten av kullag i samn1.e myrfase der landnåmet tegner seg, på at n1.an 
har svidd skogen ned for å skape seg nok av åpent land. 

Det blir således et broket bilde som kan tegnes av steinalderens bonde
kulturer - enten det er ute eller hjen1.1ne. Likevel er man bare ved be
gynnelsen av å ta fatt på det egentlige studiun1. av de tidlige jordbruks
samfunnenes egenskaper og on1.fang. Kronologiske diskusjoner, studiet 
av steinredskaper, keramikk, gravanlegg er både nyttige og nødvendige, 
n1en til syvende og sist kommer man ingen vei uten å legge et etnologisk 
og geografisk syn til grum1. også for den arkeologiske utforskning av 
disse problemer. Vi har sett at bysan1.funn har blon1stret og vokst i en 
tid som forskerne bare for få år siden hverken ante eller turde drømme 
om; februk og jordbruk har vært fullt utviklet lenge før keramikk, 
slipte redskaper og utviklete begravelsesmetoder var blitt til. Vi har 
n1.erket oss at bønder har rykket inn i landsdeler der ikke et eneste arkeo
logisk funn vitner om deres eksistens. Vi har sett at ard og faste åkrer har 
hatt sin plass i on1.råder et par tusen år tidligere enn man lenge har trodd. 
Det er således etter hvert blitt nødvendig å revidere en god del arkeo
logiske dogmer, noe som har virket befriende på forskningen. 
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Pionerer på landnåm - bråtebrann på blåne bak blåne, nydyrkete 
hakkeåkrer på skogsletter, feflokker på spredte beiter- dette er noen av 
de trekk son1 særpreger yngre steinalder her hjemn1e. Et a1met trekk som 
kanskje har vært like særpreget, er den faste bygd med årsikre bosteder 
og åkrer der arden har gjort sitt arbeide, når våren og varmen kom. Et 
tredje hovedtrekk er fiskerbonden, strandsitteren- som ute i skjærgården 
har reist sine hytter og spedd på det havet gav med hva åkerlappen og 
husdyrene kunne yte. Alt dette og mere til viser, at vi også hos oss har 
et rikt og fengslende materiale, når det gjelder steinalderens bonde
kulturer - ikke minst burde kombinerte arkeologiske og geobotaniske 
undersøkelser gi fruktbare resultater. 

Anders Hagen 

Summary. 

In recent years the problems concerning agriculture and anin1al hus
bandry in the Stone Age have been n1uch in the lime-light. Both the 
time at which peasant culture first en1erged in the various countries, 
and its effects, have been the objects of intensive research. 

The question as to whether the first germ of farming-culture has 
grown up fron1 the stable oasis areas on the wann and rainy hill-slopes 
in the highlands of the Middle East, or in the perpetually flooded distrjcts 
is an important one which is difficult to solve on a purely archæological 
basis. Investigations have shown, however, that peasant culture was well 
developed in the Middle East as early as 8-9 000 years ago. 

The n1ost ancient traces of farming activities so far discovered deri va te 
fron1 Jericho in Jordan (K. Kenyon) and ]arn1o (J. Braidwood) in Iraq. 
The great age which it has been possible to fix for the oldest fully deve
loped traces of agriculture is particularly sensational. The oldest traces of 
permanent buildings erected by a people that cultivated the soil and 
kept cattle have been dated by the C-14 method to near 7 000 B. C. 

37 



If these datings are correct, then even as early as this men have not only 
practised a well-developed fonn of agriculture but have also possesed a 
distinct ability for stable organisation and social co-operation. It should 
be pointed out that neither pottery nor polished stone implen1.ents have 
been discovered in the earliest section of the settlen1.ent at Jericho. 

Another settlen1.ent which in both its character and age presents 
information of the greatest interest, is Jarmo in Iraq. Here too there has 
been a well-developed form of habitation and a vvell-established eco
noiny in a preceramic era without polished in1.plen1.ents. Wheat and 
barley were known, oxen, pigs, goats and sheep were kept, and the 
population lived in villages. Professor Braidwood believes that the 
]arn1.o settlement existed as early as 6 500 B. C. This dating is n1ainly 
based in C-14 analyses, although in this case the results have not 
agreed. 

The investigations at Jericho ::tnd Janno have disclosed farming at a 
con1.paratively well-developed stage. There is therefore every reason 
for supposing that both cattle breeding and corn growing as such are 
even older than the very earliest phases which have been discovered in 
these two places. It is i1npossible to say how far back in tin1.e agriculture 
n1.ay te traced: Professor Braidwood thinks that it existed for a period 
of a thousand years before the village stage. 

These datings and the fact that a well developed agriculture has 
existed long before that time it was, until recently, possible to suppose, 
give rise to the question as to whether farming activities also in great 
parts of Europe are older than generally believed. Previous datings have 
generally been based on the study of pottery and polished implen1.ents. 
There n1.ay, however, have been a shorter or longer period when farnung 
people also lived in Europe without leaving behind then1. any traces in 
the forn1. of dateable archæological n1.aterial. Both the C-14 method 
and pollen analysis should be of great help in the solving of this problen1.. 

The excavations on Penaios in Greece seem to point to the fact that 
an ancient farnung culture without pottery has also existed in parts of 
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Europe. However, for the rnore accurate dating of the older stages of 
European fanning culture, investigations of the previously known 
complex areas are of greater value. Thus a nun1_ber of C-14 datings of 
the ren1_ains of dwelling sites from the Danubian culture seern to show 
that this has existed at a well-developed level as early as circa 4 000 B. C. 
Datings from such widely separated parts as Switzerland and Denmark, 
on the other hand, sho-vv far lower figures -vvhich indicate that the "revo
lution" in agriculture has not everywhere been a spontaneous and simul
taneous phenon1enon. On the contrary, it probably took a considerable 
tin1e to spread over Europe. 

The way in which agriculture has spread and developed over Europe 
has been widely studied; it must have been partly due to imrnigration 
and partly to less direct causes in as 111_uch as hunting people have gradu
ally con1_e to learn tillage and cattle breeding.We know little about the 
way in which the earliest pioneer groups have been organised socially 
and occupationally, although the picture is clearer in the case of the n1_ore 
advanced stages. Thus in both the Tripolye culture in Russia and the 
Danubian culture in Central Europe we find traces of a forn1_ of organi
sation based on pennanent co-operation of rnany fanlily groups of equal 
status living together in villages, often of great size. In other words, it 
seen1s as if a form of village society based on cornbinations of large 
fanlllies has arisen in great parts of Europe at an early stage of the con
quest of the land in the European Stone Age. At a n1ore advanced stage, 
approaching late N eolithic period, it seen1_s as though this forn1_ of orga
nisation has cornpletely disintegrated. 

In Denrnark too there are traces of a forn1_ of culture in the early 
stages of fanning which has been n1_aintained by large units with the 
capacity for living and working together. Arnong other things there 
have been found definite traces of a form of village society ( e. g. Barkær 
in Djursland). By rneans of pollen analysis it has also been possible to 
prove that there was a widespread clearing of forests in early tin1_es over 
large parts of Denn1_ark. This clearance of the forests presupposes far-
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reaching conquest of the land by itnmigrants who n1.ust have operated 
in large groups. 

Fron1. Denn1.ark, however, con1.e traces of older and smaller farming 
groups than those represented in the village stage and the great forest 
clearances. In this case it seetns that the groups were rather sn1.all, and 
while they knew about tillage and cattle breeding, they apparently lived 
n1.ainly from fishing and hunting. The impletnents and other finds are 
thus decidedly nuxed; most of the forn1.s of implements seem to have 
been passed on from the older, mesolithic hunting culture- the Erte
bølle - culture. A particular type of pottery together with domestic 
a1un1als and corn provided the innovations. There has been some dis
cussion as to whether these early agrarians have been imigrants (Becker) 
or whether they orjginate fron1. the native hunting culture (J. Troels
Snuth), but it is difficult to reach a definite decision at the present stage. 
It is, however, quite clear that during a very early part of the neolithicun1. 
in Denn1.ark there has been a senli-agrarian form of culture which seems 
to deviate both culturally and chronologically from the large and more 
pern1anently organised groups of farmers in a more advanced phase of 
the N eolithic period. 

It is also possible to study the surprisingly strong and expansive force 
of the agriculture in early neolithicutn in the Northern Countries in such 
and outlying region as Norway. Even here, where nature provided the 
hunters with such excellent conditions, there are to be found both 
archæological (Hinsch) and botanical (Hafsten) proofs that there were 
people bound to agriculture who had gained a footing already in a very 
early phase of the neolithicum. In the archæological n1aterial from the 
early neolithicutn both pottery and dwelling sites are lacking, but on the 
other hand there is a considerable group of thin-butted axes of flint and 
stone, together with a stnall number of graves under flat ground. These 
first pioneer groups not only settled near the coast in Eastern Norway, 
but also managed to penetrate in to the 1nore dis tant forest areas; pollen 
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analyses from the lake of Mjøsa (Hafsten) seem to indicate that the area 
was conquered by man as early as approximately 3 000 B. C. 

It is not known how large these groups of pioneers can have been, 
but they seem in any case to have been too weak to create a form of 
society like those vvhich grew in Southern Sweden and Denmark in the 
course of the first half of the N eolithic period. 

First at the end of the Stone Age can it be established with certainty 
that agriculture fmally etnerged in greater parts of Norway. By that 
time there had been a considerable increase in the population, and the 
older groups of hun ters seem, on the whole, to have born the characteri
stics of peasant industry and way of life. The leading forn'ls of imple
ments to be found in Norway from this period are the dagger and sickle 
of flint and the socketed axe of stone. The latter is generally rough, 
large and heavy, and a great number of the more than 2 000 finds of 
this type have, as far as can be seen, been used as hoes. 

Thus from the end of the Stone Age there is archæological evidence 
that there was widespread hoeing activity, particularly in the n1ore 
densely wooded Easten1 districts of Norway. Botanical investigations also 
show that at precisely this time there n1ust have been quite comprehensive 
land clearance in that the forests have been burnt down in some places 
(Hafsten). There are, however, also archæological proofs that at certain 
places in Norway during the late Neolithic period a tnore systematic 
and advanced agriculture must have prevailed. Thus from the excava
tions in Østfold definite traces have been found of fields which were 
prepared with the aid of a prin1itive plough (ard). Thus the remains of 
these fields from Eastern Norway constitute son1e of the oldest traces of 
the systen'latic use of ploughing in'lplements known in Europe, (Hagen) 
a circutnstance which says tnuch for the force and distinctive character 
of the kind of agriculture which had now becon1e established even in 
the periferal geographic regions. 
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Charlotte Blindheim 

KAUPANGUNDERSØKELSEN ETTER 10 ÅR 

Den følgende gjennom.gåelse av utgravningene på Kaupang trenger en kort introduksjon. Det 
er i år 10 år siden undersøkelsen ble satt i gang. Den har falt i to hovedavsnitt: De første syv år 
konsentrerte vi oss om. avdekkingen av gravplassene i lokalitetene Bikjholberget og Lamøya. 
Siden 1956 har gravningene pågått i det Svartjordsmnråde som. vi 1nente n1.åtte skjule rester av 
selve bosetningen. Begge faser har gitt så rike resultater at vi har funnet det rimelig å markere 
lO-årsjubileet med et lite tilbakeblikk. Det naturlige forum for dette var Viking. Norsk 
Arkeologisk Selskap har fulgt gravningen med den største interesse helt fra starten og Selskapet 
står som utgiver av vår første lille publikasjon fra 1953. At noe av det som ble sagt der, måtte 
gjentas her, var uunngåelig av hensyn til sammenhengen i framstillingen. 

I. BAKGRUNNEN 

Ilu1enfor østnorsk vikingetid i1u1tar Vestfold fylke en særstilling. Funn
n1.assen herfra er så svær at det er berettiget å si at høvdingegravene fra 
Oseberg og Gokstad bare er for blikkfangere å regne i en nyansert skala 
av rikere og fattigere funn, som byr på sjelden fine 1nuligheter for en 
nærmere analyse av slike spørsmål som sosial lagdeling eller ervervs
lnessig spesialisering, spørsmål so1n det ellers er vanskelig å få tak på i 
det arkeologiske 1naterialet. 

Man har også lenge visst at Vestfolds jord kunne skjule miru1er av 
vesentlig betydning for forståelsen av våre eldste handelssamfu1u1s fran1.
vekst og struktur. Tønsberg - fylkets nåværende adnlinistrasjonssenter -
regnes jo gjerne for Norges «eldste by>>, Lenger sør i fylket har n1.an ment 
at den <<port>> n1.åtte ha ligget, son1. Ottar fra Hålogaland fortalte Alfred 
den store on1.. I Alfreds Orosius-oversettelse on1tales denne plass som 
kjent under navnet Sciringes heal.1 
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Jeg gjengir Ottarstedet her, selv om det vel er kjent for mange av 
leserne fra før : 

<<Ottar berettet, at det distrikt het Hålogaland, son1 han bodde i. Han 
sa, at ingenn1a1m bodde lengre nord enn han. Men det er en havn (port) 
i sørenden av landet. Den kaller n1an Sciringes heal, og dit, sa han, n1an 
ikke kunne seile på mindre enn en måned, hvis man slo leir om nettene, 
og hver dag hadde gunstig vind. Og hele tiden må man seile langs land. 
Og på styrbord side vil Irland være, og så de øyer son1 er 1nellon1 Irland 
og dette land (England). Så er det dette land til man kommer til Sciringes 
heal. Og hele veien er på babord side Norge. Sø1menfor Sciringes heal 
løper det en svær sjø opp i landet. Sjøen er bredere der enn noen n1ann 
kan se over. Og fra Sciringes heal, sa han, at han seilte på fen1 dager til 
den havn som kalles Hedeby.» 

I all sin knapphet er Ottars opplysninger 0111 Sciringes heal den 1nest 
entydige litterære overlevering vi har om noen 1narkedsplass i Norden i 
vikingetiden. Ingen har trukket riktigheten av selve opplysningene i tvil. 
Det dreier seg om en nøktern n1anns o1nsvøpløse angivelser av avstander 
og faste punkter på den lange ruten fra Tromsøtraktene i nord til Hedeby 
i sør. Når storhandelsme1u1 av typen Ottar har funnet det verd å legge 
ruten om <<porten» på vegen til Hedeby, 1nå det antyde et sted en viss 
betydning. På den almen side er stedet ellers aldri litterært belagt, og 
Ottar sier intet om dets organisasjon og hele karakter. 

Første gang Ottarstedet hos Orosius ble tatt opp til drøftelse fra norsk 
side var i P. A. Munchs store Norgeshistorie av 1853.2 Son1 den vidsynte 
forsker han var, så Munch klarte nok at de spørsn1ål Ottars opplysninger 
reiser, bare kunne løses ved et teamwork av forskjellige forskningsgrener. 
Vi befinner oss jo her i grenselandet mellom historisk og arkeologisk 
forskningsområde. Men her var P. A. Munch langt forut for sin tid. 
Tendensen i den litteratur so1n siden hans dager er vokset fram omkring 
Ottars Skiringssalport, har i utpreget grad vært å se pro blen1ene n1er fra 
en språklig/historisk enn fra en arkeologisk synsvinkel. 
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I dag er det innlysende at jordfu1u1ene n1.å være selve grunnvollen 
n1.an bygger på ved en forskningsoppgave son1. de1u1e, 111.en vi vil allikevel 
her kort gjøre opp sakens historiske og filologiske status før vi tar for oss 
det arkeologiske materiale, idet de synspunkter som har vært hevdet, 
særlig fra norsk historikerhold, har vært n1.eget vekslende. 

P. A. Munch påpekte som den første at det ytterst i det nåværende 
Tjøllings skjærgård ved Viksfjorden lå en gruppe gårder so1n het Kaupang 
På disse gårdenes gru1u1. og på nabogården La1nøya lå det noen mektige 
gravfelter son1. det var naturlig å se i lys av Ottars opplysninger. - Da 
det på de1u1.e tiden e1må ikke forelå noe arkeologisk materiale son1. kunne 
datere disse gravfeltene, bør det ha vært de topografiske forholdene på 
stedet som har fått Munch til å feste seg ved Kaupanggrenda. De er også
sett fra et handelsstrategisk synspunkt - særdeles gunstige. V ed innløpet 
til Viksfjord ligger Maln1.øya son1 et stengsel mot havet og en den1.per 
på sørvesten, som kan være hard nok selv en son1.merdag. Innenfor er en 
skjærgård så kronglet at den er vanskelig å ta seg fram i selv for kjent
folk. Men er en først kommet innenfor, finner en ved Lamøya og inn 
i den lange Kaupangkilen havneforhold som hører til de beste på hele 
Vestfold- om en ser dem med gruntstikkende båter son1. våre vikinge
skip for øye. Ved bunnen av kilen finner vi så Kaupanggrenda lunt og 
skjermet av lave, men steile åsdrag. Jorden mellon1. disse er drivende og 
god. - En bekk gje1u1.on1. området sikrer va1u1.tilførselen selv i harde 
tørkesomre. (Fig. 1.) 

Størst vekt n1.å Munch åpenbart ha lagt på de to navnene Skiringssal 
og l{aupang. Det fins meget gode litterære belegg for at Skiringssal som 
landskapsnavn svarer til det nåværende Tjølling herred.3 Alt på Ottars tid 
bør da Skiringssal ha betegnet landskapet <<porten» lå i- ikke plassen selv. 

Hva Kaupangnavnene angår kotn alt Munch til at de over alt hvor 
de opptrer bærer bud om handelsplasser, n1.en av en mere lokal art enn 
Birka-B j ork o daiUlelsene. 4 

Omkring disse problen1.er har det utviklet seg en langvarig diskusjon. 
Fra norsk side er de viktigste bidrag levert av Gustav Storm, A. Kjær 
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Fig. 1. Luftfotografi over Kaupang-området. Til venstre Lamøya, i forgrum1en i midten Bikjholbergene, 
til høyre langs fjorden Svartjordområdet, i bakgrunnen Malmøya. 



og Halvdan Koht. Fra svensk side n1_å fratnheves Adolf Schiicks disku
sjon av Kaupangproblen1_et i boken 0111 Det svenske stadsvesenets upp
konlst og fratnfor alt K. G. Ljunggrens dyptpløyende spesialstudie 
<<Kaupang, Koping och Kopinge>> i Namn och Bygd 1937.5 

For vårt forn1åln1_å vi nøye oss n1ed å fastslå at det ut av diskusjonen 
synes godtgjort at det bak Skiringssal-navnet skjuler seg en helligdon1 av 
betydelig elde og on1_fang; bak det annet herredsnavn, Tjølling, en ting
plass - <<utgan1_n1eh> etter l{ohts oppfatning. Muligheten av at herredet 
også har ron1_1net et kongssete innenfor sine grenser er til stede. 6 Kort 
sagt, allerede ad historisk og filologisk veg er det på rene at Tjølling bør 
ha inntatt en framskutt posisjon i Vestfoldkongenes tid, noe son1_ under
strekes av dette påfallende at bygda har to navn av så ærverdig preg 
heftet på seg. 

Gustav Storn1_ påviste at Kaupangnavnene fordeler seg slik at det fins 
ett i hvert av de større østnorske innlandsdistriktene. De ligger alltid 
sentralt til, «som faste punkter i handelsrutene», som han uttrykte det. 
Hertil kon1_mer så Kaupangen i Trondheim. På Vestlandet fins det bare 
en Kaupang-forekon1_st - i Sogndal i Sogn, der «Lusa-Kaupangen>> lå. 
Stonn regnet navnet som hørende til 9de årh. navneklasser. 7 Han antydet 
at Kaupangen i Skiringssal var den eldste og fikk her støtte av Alex. 
Bugge og A. Kjær. 8 

- Ljunggren nærmet seg spørsmålet fra en noe annen 
synsvinkel. Med utgangspunkt i de til dels sterkt divergerende opp
fatninger av det vestnordiske Kaupang kontra det østnordiske Køping
Køpinges etyn1ologi, drøfter han først disse navneformers innbyrdes 
aldersforhold og kon1 her til at den vestnordiske fonn- altså Kaupang -
visstnok er å anse sotn den eldste. Ordet er åpenbart et låneord i Norden. 
Han kan ikke uten videre slutte seg til at det skal være lånt fra frisisk, 
slik n1an tidligere har antatt, men drøfter også n1_uligheten av nedertysk 
og angelsaksisk. Særlig det siste har etter Ljunggrens n1_ening atskillig for 
seg, idet n1_an her alt på 900-tallet har belegg for et ceaping son1_ er gått 
over i den nåværende chipping, i betydningen torvplass, handelsplass. 
Ljunggren kon1_ derfor til at «ur 111_etodisk synpunkt inntagar forneng-
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elskan den starkaste stallningen», uten at han derfor reservasjonsløst slutter 
seg til dette. Og under forutsetning av at det arkeologiske lar seg bevise at 
Ottars port har ligget på J(aupang i Tjølling, 1nener også Ljunggren at 
Gustav Storn1s teori on1 at Skiringssal-Kaupangen er den eldste kaupang
dannelsen, hvorfra navnet har vært overført til de andre plasser innenfor 
denne navnegruppen, kan ha meget for seg. 9 

Forskningshistorisk er det interessant å legge n1erke til Ljunggren er 
den eneste som gjennom hele denne lange diskusjonen ikke uten videre 
godtar P. A. Munchs teori om at Skiringssalporten har ligget på Kaupang
gårdenes grunn. Den har ellers fått karakteren av et dogme. Ytterpunktene 
i synet på Skiringssalportens betydning blant norske historikere repre
senteres ellers av Alex. Bugge og O. A. Johnsen på den ene side og 
Edvard Bull på den andre. Johnsen forestilte seg <<en slags bybebyggelse» 
som han uttrykker det, som har røtter langt tilbake før Ottar; «om en 
kjøpstad i senere middelaldersk betydning er der vel ikke tale, 1nen dog 
om en samling hus, bebodd av folk son1 ernærte seg av handel eller hånd
verk eller som simple arbeidere, og bebodd av folk son1 til en viss grad 
iallfall må ha følt seg som et særskilt samfunn i forhold til den on1kring
liggende bygd, derom vidner den felles kirkegård». Dette at Ottar on1-
taler plassen som «port>> og nevner den så og si i san1.n1e åndedrett son1. 
Hedeby, mener Johnsen tyder på en plass på linje n1.ed denne. -En helt 
motsatt oppfatning gjorde imidlertid Bull seg til talsma1u1 for idet han 
kategorisk erklærte at noen forløper for det nliddelalderske byvesen 
tilsvarende til Birka og Hedeby fins ikke i Norge. <<Skiringsal ...... er 
en havn, ikke en by».10 

Il. GRAVFUNNENE 

Det kan være på tide å se på sakens arkeologiske side. P. A. Munch 
hadde som nevnt ingen oldfunn å støtte seg til. Hans iakttagelser gjaldt 
bare selve gravfeltene, som åpenbart den gang var 1neget store. Dess
verre oppgir han ikke noen eksakte tall til tross for at han selv må ha 
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vært på Kaupang. Om gravfeltene på Lan1øya gir han således detaljerte 
opplysninger - bl. a. on1 fmm av <<Levninger af Baade>>. I 1867 kon1 så 
de første utgravninger i stand under ledelse av antikvar Nicolaysen.u Vi 
får nå oppgitt ca. 130 hauger, hvorav den største konsentrasjonen lå på 
Nordre Kaupangs grunn tned utløpere på nabogårdene s. Kaupang og 
Bjønnes. Til dette tallet kan vi også legge haugene på Lamøya. Det 
foreligger fra Nicolaysens gravning en kartskisse over 0111rådet tned grav
feltene i1u1lagt, n1en dessverre ingen gravningsplaner eller innberetninger 
0111 de haugene han lot utgrave. De 80 haugene son1 ble tatt, gav ute
lukkende branngraver og de Beste var rett fattigslig. utstyrt, bare et par 
hauger skiller seg ut ved rikere ytstyr. I en del graver ligger klinknagler 
i varierende antall. Blant jernsakene, son1 er uhyre slett bevart, n1erker 
tnan seg to sverd tned Ulfbert stetnpel og en svær spydspiss n1ed 
datnascert blad. Et n1arkant innslag i Nicolaysens Kaupangn1ateriale er 
ellers et større antall klebersteinsgryter. I tre av gravene ble det også 
fu1111et rester av skålvekter. Når det arkeologiske n1ateriale fra grav
ningene i 1867 overhode har vært trukket fram i diskusjonen 0111 Skirings
salporten, har de bokstavelig talt vært tyngden i vektskålen ved spørs
nlålet o1n disse funnene kunne sies å gjenspeile et handelssatnfunn. Av 
viktighet er det også at i en del av gravene ligger brott av innført kera
nlikk - deriblant brott av en såkalt <<frisisk>> kanne.12 Potteskår ellers er 
en sjelden vare i norske vikingetidsgraver. Et vesentlig 1110111ent er for
øvrig også materialets utpregede begrensning i tid. For så vidt son1 fmu1ene 
overhode lar seg datere, faller de i tiden 111ellom 800 og første halvdel av 
900-årene 111ed en klar overvekt i 800-årene. Dette er jo en påfallende 
knapp tidsn1argin for et felt av slike din1ensjoner. Vi har tnindre grav
felter med gode vikingtidsfunn fra en rekke andre gårder i Tjølling, så 
det er utelukket at Kaupang-feltene er så store fordi store deler av bygda 
har <<sognet>> til den. Verd å understreke er også det faktum at otnrådet 
ser ut til å ha vært ubebodd, jomfruligjord inntil vikingetidsbosetningen 
setter inn. Det fins ikke ett funn fra eldre jernalder i hele denne delen 
av Tjølling. 
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Noen vurdering av sitt Kaupang-n1.ateriale har Nicolaysen aldri gitt. 
Vi har bare hans n1eget sun1.n1ariske innberetning til Fortidsforeningen 
å holde oss til. 13 Av den kan vi se at han n1.å ha 1nent at det bekrefter 
Munchs antagelser 0111 at Ottars port hadde ligget på Tjølling, n1en noen 
diskusjon av det gir han ikke. 

Personlig tror jeg at jeg ville ha gjort status opp slik: Det arkeologiske 
n1aterialet i seg selv er for tynt til at 1nan på grunnlag av det alene ville 
våge å rekonstruere noe handelssan1funn av den typen Birka og Hedeby 
representerer. San1.n1enholdt med det n1an ad historisk og filologisk veg 
var kon1n1.et fran1 til, var det dog berettiget å si at Kaupang-navnet 
n1.åtte bunne i faktiske forhold i vikingetiden, eller 1n. a. o. at P. A. 
Munch så rett da han forla Ottars port til Viksfjorden, n1.en 0111. noe 
virkelig kjøp1nannsn1iljø bærer det ikke bud. 

I 1902 gjenopptok Gabriel Gustafson Kaupang-undersøkelsene, idet 
han lot åpne to rett store hauger på Lan1øya. Den ene var funnto1n, n1en 
i den andre lå en utbrent båt son1. hadde tjent son1. gravkan1.111.er i en rik 
kvinnegrav fra 10. årh. første halvdel.14 Gustafson har rin1eligvis tenkt å 
fortsette på Kaupang og Lan1øya, vi ser av hans notater at han har be
gynt en registering av fortidsnlinner og funn der ute. Atskillige av disse 
skriver seg åpenbart fra flat1narksgraver. Men fra neste son1n1er ble son1 
kjent Gustafson helt slukt av utgravningene på Oseberg og han ko1n 
aldri tilbake til Tjølling. 

Hver gang gjenopptagelse av gravningene på Kaupang har vært oppe 
på Oldsaksanllingens progran1. har Lan1øya-feltene vært fren1.1ne i første 
rekke. Et jevnt tilsig av funn derfra og fra selve Kaupang-gårdene viste at 
ennå kunne kanskje jorden der ha sitt å gi. Således kon1. det et av de første 
krigsårene ved tilfeldig jordarbeide på Lan1.øya fran1. noen n1.eget gode 
flatlnarksfunn fra et sted son1 kalles Guristranna.15 Blant sn1.ykkesakene 
ligger en dyreforn1et spenne av usedvanlig god kvahtet. Senere fulgte nye 
funn, deriblant et vakkert lite korsforn1.et beslag - helst northun1.bisk. 
Gustafson har på sin kartskisse avmerket flere funn fra san1me lokalitet, 
og det er tydelig at vi her har å gjøre n1ed et felt 1ned flatn1arksgraver. 
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Straks etter krigen kon1 så funn av san1n1e karakter- relativt rikt ut
styrte graver under flat 111.ark for dagen på selve Kaupang, her so1n på 
Lan1øya tett inntil de tidligere kjente hauggravfeltene.16 Lokaliteten heter 
Bikjholbergene og ligger tett opp til bebyggelsen på gården ved bunnen 
av Kaupang-kilen. To knauser stikker opp og 1nellon1. den1. går gårds
vegen. On1.rådet hadde delvis vært godt o1nrotet gjennon1. lengre tid. 
De første funnene son1. kon1. var vanlige vikingetidsgraver 1ned godt, 
n1.en ikke på noen n1.åte n1.erkelig utstyr, av 1 O. årh. karakter. San1.111.en 
1ned gravgodset fulgte nagler i så stort antsll at det er tydelig at det n1.å 
dreie seg on1. båtbegravelse under flat n1.ark. Høsten 1949 kon1. under en 
ettergravning på sa1nn1.e lokalitet nye funn for dagen, denne gang be
tydelig rikere. Dette gav da støtet til at Kaupangundersøkelsene ble 
gjenopptatt og de pågår fortsatt. 17 

Det viste seg n1.eget snart at gloven n1.ello1n og rundt Bikjholbergene 
er en samn1.enhengende begravelsesplass. Da hele on1.rådet vrin1let av 
nagler, var det fra første stund un1.iddelbart innlysende at det dreiet seg 
on1 båtgraver i stort antall. Først etter et par son1.res gravning kon1. vi 
på uberørt on1.råde og fikk 1ner klarhet over forholdene. Det vi hadde 
hatt en 1nistanke 0111. alt fra de første son1res gravning ble da bekreftet: 
båtene har vært lagt ned uten noe son1. helst systen1., snart n1.ed stavnen 
n1ot S, snart n1.ot Ø eller V. Dette er ikke så n1.erkelig son1. det høres, idet 
våre undersøkelser etterhånden har godtgjort at strandlinjeforholdene har 
vært slik at Bikjholberget n1.å ha strukket seg ut son1. et ness, o1ngitt av 
vann på tre sider .Det har gjort det greit nok å orientere båten 111ot 

sjøen, og det har åpenbart vært det vesentlige point. - Båtene er skåret 
ned i auren, de har vært foret n1.ed stein på begge sider og svære stein
pakninger dekker gjerne selve graven. Noen virkelig 1narkering av denne 
over bakken kunne vi ikke påvise. Enkelte steder dannet steinpakningen 
en slags «n1.urflukt>> over jorden, 111.en noe virkelig systen1. i dette var det 
ikke. A lokalisere de enkelte gravene fra overflaten var derfor fullkon1.
Inent u1nulig. Eneste n1ulighet var å forsøke å få tak på intakte nagle
rekker, og på den 1nåten lyktes det oss å få fran1 i alt 11 båter eller rettere 
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sagt avtrykket av den1. Av treverket flns ikke flisen tilbake. Men skift
ningen i jordsn1onnets farge hjalp oss i en del tilfelle til å skille ut enkelte 
bordganger, spant eller kjølplanker. Materialet er langt fra gje1111on1-
arbeidet ennå, n1en det er ganske på det rene at båttypen varierer. I 
lengde ligger variasjonen så vidt det kan bedømines, lnellon1 12 og 4 a 
5111. Eksakt lengde er ofte vanskelig å avgjøre, fordi de øvre naglerekkene 
og stavnpartiet naturlig nok var sterkest forstyrret. - Også i konstruk
sjonen varierer båtene ganske 1neget, fra slanke, vakre typer til breie, 
klon1pete, «hjen1n1egjorte», - son1 en skipskonstruktør, son1 besøkte ut
gravningen, uttalte det. Den typen son1 n1an uvilkårlig alltid har for øye 
når 111an støter på 111indre båtgraver i Norge- s1nåbåtene fra Gokstad
er, så vidt jeg kan se det, hittil sikkert påvist i ett tilfelle, nen1lig ute på 
Lan1øya, hvor vi tok noen stikkprøver blant gravhaugene, parallelt n1ed 
gravningen i Bikjholberget. Her fant vi i parentes be1nerket gode åker
spor under den ene av haugene. - Antallet av nagler varierer sterkt fra 
båt til båt. Dette kan helt sikkert sies å være betinget av båtenes ulike 
konstruksjon. Den vanlige regel i Vestfold er at avstanden skal være 
son1 fra ton1n1elfingerspiss tillillefingerspiss på en utbrettet 111annshånd. 
I enkelte tilfelle passet også dette så godt at vi kunne føle oss fran1 fra 
nagle til nagle, 111en på enkelte av båtene var avstanden betydelig større. 
Så vidt vi kan bedøn1n1e det av de ytterst vanskelige gravningsforhold, 
er det også på det rene at undertiden har bare en del av en båt vært 
brukt ved bisettelsen av den døde, ja, i noen tilfelle er vi n1est tilbøyelig 
til å tro at bare noen få planker har vært brukt. Dette er 1110111enter son1 
er av betydning å ha fått fastslått. Jeg kan her bare 1ninne om Sheteligs 
diskusjon av det vanskelige spørs1nål 0111 n1an ut fra naglenes antall kan 
avgjøre 0111 n1an i bratmbegravelser står overfor båtgrav eller ikke.18 

Båtene ligger son1 sagt uten noe systen1. I ett enkelt tilfelle hadde 
tnan f. eks. radikalt kuttet en eldre båt tvers over for å gi plass for en 
yngre. I et annet tilfelle var en yngre båt trukket hen over stavnen på 
en eldre. Naglene var sotn følge av dette sterkt forstyrret. Dertil kon1-
n1er at flere av de større båtene inneholdt flere enn en begravelse; en 
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enkelt således en n1anns- og to kvinne begravelser. Av gravgodsets p la
sering gikk det fran1 at det n1å dreie seg 0111 flere nedlegninger. Pieteten 
har det åpenbart vært så son1 så 1ned, for vi kunne i 111ange tilfelle kon
statere at utstyret til det åpenbart eldste anlegg ten1n1elig skjødesløst var 
kastet til side for å gi plass for en yngre grav. De eldste ovale spenner 
Bikjholgravene inneholdt ble således funnet un1iddelbart under torven, 
opplagt i sekundær posisjon, 111ens ett par dobbeltskallete lå inntakte i 
san1n1e funnon1rådes undre skikt, osv., osv. 

Det vil være innlysende at disse forhold vanskeliggjorde gravningen 
betydelig. På den annen side gir dette en sjelden fin sjanse til å konune 
fran1 til en n1eget finsiktet relativ kronologi innenfor de hjentiige old
saktypene. Men her er bearbeidingen av det svære n1ateriale ennå langt 
fra avsluttet. M. h. t. dateringen av gravene er det de hjenuige saker son1 
1nå danne utgangspunkt for vurderingen. Vi får her nøye oss 1ned å fast
slå at n1ajoriteten av de ovale spennene tilhører de enkeltskallete typer; 
av våpnene er økser og sverd av de typer son1 iflg. Jan Petersens våpen
kronologi hører til 9. årh. i klar overvekt. Hovedtyngden av funnene 
faller kort sagt på 800-årene, hvilket jo stemn1er godt 111ed tidspunktet 
for Ottars besøk i Skiringssal. 

Noen virkelig fast kronologi innenfor selve feltet har ikke latt seg 
fastslå. llu1enfor den søndre, urørte del var det stort sett så at de rikest 
utstyrte gravene og fran1for alt de som inneholdt det n1este inlport
godset lå øverst. Disse faller dog ikke alltid san1n1en n1ed de eldste. Ned
over bakken n1ot fjorden tynn et det etterhvert ut, og her støtte vi på en 
gruppe kistegraver (Fig. 2). Disse hadde til dels et betydelig enklere ut
styr enn båtgravene. De var også dekket av steinpakninger og trådte bare 
fran1 son1 n1ørkere striper i den lyse sanden. Så vidt vi kan bedøn1n1e det, 
det seg 0111 graver skåret ned i sanden og bare foret langs kanten 1ned dreier 
planker; noen få spiker ble funnet. At vi her står overfor påvirkning fra 
kristen gravskikk synes rin1elig; et relikviegjen1n1e av bly ble også fun
net i en av disse gravene. Feltet ron1n1er også gravanlegg, so1n bare 
trådte fran1 son1 en n1ørk, sekkeaktig kontur uten noe spor av kiste, bare 
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Fig. 2. Fra gravplassen i Bikjholberget. I forgrunnen stavnpartiet av 
en båt, som skjærer seg inn i en annen båt, til høyre mellom disse en kistegrav med 

oldsakene - deriblant den eiendommelige skjoldbulen - in situ. 

en nedgravning i jorden. Gravgodset var i disse enklest n1_ulig. Endelig 
kunne vi i to tilfelle fastslå at kistene var dannet av en uthulet tresta1nme. 

I alt har ca. 70 n1_enneskelige individer fått sitt siste hvilested på den 
del av gravplassen vi har åpnet. Hertil kon1_n1_er en del dyr, idet hester 
og hunder i noen tilfelle hadde fulgt sin herre eller 111_atn1_or i graven. 
Manns- og kvinnegraver er on1_trent likelig fordelt, en del barnegraver 
er det også. 

Jeg har gått så pass utførlig inn på gravfeltet i Bikjholberget fordi 
det først og fren1_st er det, so1n gir det nye Kaupanginaterialet dets kar
akter. Båtgraver er jo ingen n1_erkverdighet i norsk vikingetid, Inen et 
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helt felt av slike og det under flat n1ark er enestående. En del av Nico
laysens branngraver i haug er også utvilson1n1e båtgraver. De fins også 
på Lan1øyafeltet og vi kon1n1er da til at båtgravskikken har vært helt 
don1inerende innenfor Kaupanggravfeltene.- Ellers skiller vårt nye n1ate
riale seg nokså radikalt fra Nicolaysens. Ikke bare ved at det her dreier 
seg 0111 ubrente graver, 1nen først og fren1st gjennon1 selve gravgodsets 
karakter. Fullt sett våpen er regelen for n1enn son1 fullt spennesett av god 
kvalitet for kvinner. (Fig. 3 og 4.) Langt vesentligere for et handels
historisk synspunkt er at in1portgodset både kvalitativt og kvantitativt 
raker 1neget høyt. Våre graver har i vesentlig grad øket det n1aterialet av 
vesteuropeiske i1nportsaker son1 alt tidligere var rikt belagt nettopp i 
Vestfold. (Fig. 6.) Vi har for det første en serie på 8 bok- eller skrinbeslag 
av insulær karakter, funnet dels- slik son1 vanlig er- son1 tredjespenner i 
kvinnegrav, dels son1 løst gravgods i n1annsgraver. Insulær i sitt opphav 
er også en hanging bowl, riktignok uten escutcheons, 1nen til gjengjeld 
utstyrt n1.ed en liten runeinnskrift, tydet og publisert av Aslak Liestøl i 
Acta Archaeologica 1953. Den lå i en kvinnegrav n1ed dobbelte ovale 
spenner og skulle altså helst tilhøre 10. årh. Innskriften- I 1nunnlaugu
tyder på at den har vært i bruk en stund før den kon1 i graven. En 
vakker en1aljert escutcheon ble funnet løst utenfor en av båtene. Et enkelt 
av sverdene 1nå også være angelsaksisk. Det san1.me gjelder duppen til et 
drikkehorn.- Av kontinental i1nport er tuten av en «frisisk» kanne et viktig 
stykke. Videre har vi hos oss son1. i Birka-gravene funnet ørsn1å fragn1enter 
av glass, brukt son1 gravgods.20 Så sjelden son1 vesteuropeiske glass er i 
norske vikingetidsgraver er denne lille kolleksjon av glassbrott oppsikts
vekkende. Perler av rav og bergkrystall forekon1n1er hyppig i kvinne
gravene, likeså til dels store sa1nlinger nullefioriperler. Ett for Norge 
unikt stykke er også et n1edaljonfonnet bronses1nykke n1ed opphøyet 
portrett på Inidtpartiet og perlete rand, vel også et frisisk in1portstykke. 
On1 kontakt n1cd Hedeby vitner også ett av våre sverd, son1 står ett fra 
trakten on1kring Hedeby så nær at det vel spørs 0111 det ikke 1nå være 
kon1n1et fra san1.n1e verksted. 
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Fig. 3. Sverdhåndtak fra Bikjholbergct. Rekonstruert. 

Vitnesbyrd on1 kontakt østover 1nangler heller in1idlertid ikke. Vi 
har to ringspenner som klart nok viser den vegen. Det er vel ikke urin1elig 
å tro at Birka har spilt den fornudlende rolle før disse spenner nådde 
Kaupang, slik den finske forsker Elia Kivikoski har tenkt seg det 1ned 
skandinavisk i1nportgods i finske funn i san1n1e tidsron1. 1 ° Kontakten til 

56 



Fig. 4. Sverdhåndtak fra gravplassen i Bikjholberget. 

Birka understrekes forøvrig av overenssten1111elsene n1ellon1 en rekke 
oldsaksfonner. 

Jeg må her innskrenke n1eg til å peke på to unika i våre funn, son1 vi 
ellers bare har paralleller til i Birka. Det er for det første en eiendomn1e
lig liten bronsespenne, son1 vi sto helt uten holdepunkter overfor inntil 
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Fig. 5. Utvalg av hjemlige smykkesaker i bronse fra grav
plassen i Bikjholberget. 



Fig. 6. Utvalg av anglo/irske smykkesaker i bronse fra grav
plassen i Bikjholberget. 

59 



professor Holger Arbn~an gjorde n~eg oppn~erkson1 på at det fins en 
parallell fra Birka. - Uforklarlig var også noen tynne s1nå bronsebeslag 
fra san1n~e grav son1 professor Arbn1an 111ed parallell fra Birka helst vil 
forklare son1 håndtaket til en liten børste. Til slutt nevner jeg av 
fremn1edgodset fra gravene i Bikjholberget en eiendo1nn1elig skjoldbule 
so1n det hittil ikke har vært n1ulig å finne noen parallell til. Den er 
funnet i en av kistegravene. (Se fig. 2.) 

Il I. SV ART J ORD S O M RÅDET 

Undersøkelsen av gravplassen i Bikjholberget son1 vi kan betegne 
son1 den siste skanse son~ n1åtte erobres, før vi tok fatt på leting etter 
selve bosetningson1rådet, tok betydelig lenger tid enn vi opprinnelig 
hadde regnet n~ed. Den bragte for dagen et viktig 1nateriale til bedø1n
n1else av kulturforhold og kulturforbindelser. Plassen tillater oss ikke å 
gjennon1diskutere dette, n1en ett enkelt trekk 1nå betones. - Forskjellen 
er påfallende n1ello1n Nicolaysens enkle branngraver i haug og våre 
rundhåndet utstyrte skjelettgraver i båt satt ned under flat 1nark på et 
sted son1 fra vårt 111oderne synspunkt synes så lite egnet til gravplass son1 
vel 111ulig, n1en son1 har det fren~tredende trekk ved seg at de ligger 
kloss opp for den gan1le strandlinjen. Det ligger nær å tro at en viss 
sosial 1notsetning gjør seg gjeldende her og at det er folk so1n har hatt 
n1er direkte 111ed san~bandet utover å gjøre, son~ har fått sitt siste 
hvilested i Bikjholbergene. Begravelsene ligger så tett at det virker son1 
de døde partout har skullet ligge her, hvor trangt det enn ble. Adolf 
Schi1ck har i det nevnte verket pekt på en spesiell type handelsbønder, 
so1n han kaller <<farn1eru1>>.l2 Han karakteriserer en fannann slik: «Far-
111annen var i regelen en bonde, ofta en valbesuten dylik, so1n visseligen 
agde en eller flera gårder, 1nen vars egentlige naringsfång och syssel
sattning bestod i att ensan1 eller i kon~paniskap n1ed andra yrkesbroder 
driva handel 1ned o lika lander och handelsplatser. Han fardades nasten 
alltid till sjos och nan1net på den alsta nordiska sjolagsstiftningen, «far
Inannalag», går sannolikt tillbaka till vikingatiden>>. 

60 



Karakteristikken passer fortrinlig på gravene i Bikjholberget. Grav
godset viser i tillegg til det Inarkerte innslag av fren1n1.ed gods også 
jordbruksredskaper, og fisket er representert ved en serie fine fiskesøkk 
og noen n1.eget Inedtatte lysterga:fler. 

Jeg n1.ener derfor at det er berettiget å hevde at de folkene son1 har 
ligget begravd i Bikjholene betegner det befolknings-skikt innenfor 
feltene so1n først og fren1.st har forn1.idlet kontakten utad. Jeg nøler 
n1ed å bruke uttrykket kjøpmenn 0111 den1 fordi vi av direkte n1inner 
0111. kjøpn1.annskap bare kan peke på et enkelt vektlodd fra en av de 
eldste gravene og et par n1.eget tvilso111111.e tilfelle av n1.ynter, son1. ble 
til støv i det vi tok den1. opp. Men farn1.enn er en helt tilfredsstillende 
karakteristikk. 

Men heller ikke dette gir den avgjørende bekreftelse på at vi her står 
overfor graver tilhørende et san1.funn, der handel er centret i san1.funns
strukturen. For det fonnål 1nå vi forlange noe mer enn et godt gårds
navn, gunstige topografiske forhold og en serie gravfunn n1.ed et prosent
vis høyt innslag av fren1.n1ede varer. For det forlanger vi også påvisning 
av konkrete ting so1n bryggeanlegg, verksteder, helst også av hus innen
for det bosetningsområde so1n 1nå antas å danne foutsetningen for 
gravene. Og 1not dette problen1 har da oppmerksoinheten vært rettet 
de sis te tre år. 

De topografiske forholdene Inåtte her gi utgangspunkt for vurder
ingen. Den del av on1.rådet son1 har vært dekket av hauger, falt auto
n1.atisk bort. Før årsveksten kon1. opp 0111 våren kunne vi inudlertid iaktta 
hvordan jorden på ganske besteinte partier i det langsinale on1rådet ned 
n1ot fjorden var særlig svart og fet. I denne Svartjorden er det i årenes 
løp sanuet opp spinnehjul, perler, klebersteinsbrott osv. Våren 1956 la vi 
så opp den første prøvesjakt innenfor dette o1nrådet. Det var på forhånd 
foretatt prøveboringer i on1.rådet, og der hvor vi la vår første sjakt var 
det på boringssøylen iakttatt huggen flis. Under torv- og n1.uldlaget støtte 
vi først på et sandlag av varierende tykkelse og grovhet. I dette fantes 
i tillegg til sn1åsaker so1n perler o. l. også så n1ange brott av innført 
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keran1_ikk at vi kunne si at det forseglet og daterte et tykt underliggende 

gytjeliknende, sterkt oldsaksførende lag, son1_ inneholdt n1_engder av vel

bevarte dyre- og f1skebein, sekkevis av n1_ere eller n1_indre bearbeidete 

trerester, deriblant atskillige n1_indre bruksgjenstander, lærrester osv. Det 

gikk fran1_ av profilen at vi befant oss i fjæren. Sand prøver son1_ ble tatt 

viste norn1_alt strandsedillient. Nedran1_te fortøyningspåler n1_ed tauverk 

rundt fortalte at det tørre land ikke kunne være langt unna. Fjorårets 

sjakter ble så lagt opp perpendikulært på den opprinnelige og ført gjen
non1_ i 20 n1_eters lengde og 2 llieters bredde oppover jordet. Nederst i 

sjakten fortsatte fortøyningspålene å kon1_n1_e 111_ed noenlunde regeln1essig 

n1ellonuo1li, tauverket rundt den1_ likeså. Istykkerslåtte sn1_åsaker av tre 

son1_ boller, øser, båtkjeiper osv. fortalte sitt tydelige språk on1_ at vi ennå 

var i de avfallsdyngene son1_ alltid vil danne seg i fjæren. Nedsenket i 

gytjen fant vi også et anker av en helt annen type enn de jernankere vi 

kjenner fra Osebergfunnet. Det består av fire 1.30 n1_ lange klør av eik. 

De holder ved hjelp av et ran1_n1_everk av bøk og bjerk en svær indre 

kjerne av stein på plass. Vekten av ankeret er beregnet til 80 kg. Det er 
evident at det n1_å ha hørt til en stor båt. Dets lliest sårbare punkt har 

vært i selve bøyen på klørne, og den ene var da også avbrutt, og ankeret 

fon11odentlig derfor kassert. Ved det hell SOlli av og til skjer under en 

gravning fant vi den avbrutte kloen i parallellsjakten 4 n1_ lenger vekk 
og 7 n1_ lenger inn 111_0t land. 

Typen er kjent langs norskekysten helt ned til våre dager, 111_en til 

alt hell lå det et velbevart stykke av en <<frisisk>> kanne tett ved vårt anker. 
Av fortøyningspålene son1_ lå i san1_n1_e nivå ble det sendt prøver til C-14 
laboratoriet i Trondhein1_. Resultatet av undersøkelsen gav en alders-

besten1_111else til 840 90. 
Opp gjennolli sjakten fortsatte sandlaget, etter hvert noe avtagende 

i tykkelse og etter hvert ujevnere sortert. I dette kon1_ fortsatt den fren1-

n1ede keranUkk SOlli den lliest representative oldsakforn1 og llied en 
stellipelornert rhinsk vare i tydelig 111_ajoritet. On1_trent n1_idt i sjakten 

støtte vi på et kraftig steinbryggeanlegg llied en svær fortøyningspåle i 
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forkant og n1ed en n1arkert <<rygging>> i fronten. En profil son1 ble lagt 
gjennotn den viste at den ytterst var lagt oppå tett sa1nn1enbuntede ris
knipper, fasciner. Disse opphørte in1idlertid lenger inne der de ble avløst 
av skråttliggende stokker, son1 er lagt ut n1ed jevne n1ellon1ron1. Al
nlinnelig sunn fornuft sier oss at overgangen fra sjø til tørt land burde 
ligge on1kring dette bryggeanlegg. Det ble derfor langs hele profilen tatt 
sandprøver n1ed dette for øye. Resultatet av analysen son1 er utført av 
cand. real. Kari Egede Larssen var følgende: To prøver ytterst i sjakten 
var klare strandsedin1enter. En prøve av gytjen under det oldsaksførende 
lag og også under bryggen viste fortsatt 1narint sedin1ent, 1nens to prøver 
son1 ble tatt ved sjaktens avslutning 20 n1 fra O punkt viste en n1eget 
slett sortering og n1å være avsatt på tørt land ved tilsig 01Jet~fra. Dette 
gir da grunnlag for beregning av strandlinjen i vikingetid, son1 n1å ha 
ligget 2 a 2.5 111 høyere enn nå. 

Ved gravningen i 1959 ble den ene sjakt ført tvers gjennon1 jordet 
helt fran1 til et n1oderne veganlegg. Straks ovenfor bryggen støtte vi 
på en brolegging, so1n snarest n1å tolkes son1 en brolagt <<veg>>. Langs 
denne ble funnet svakt utforn1ete fundatnenter for bygninger; funnene 
antyder en slags verkstedton1ter uten at vi e1u1å tør ha noen helt sikker 
n1ening on1 tolkningen.- I tillegg til de1u1e sjakten ble det også lagt ut 
et felt n1idt ute i Svartjordson1rådet. Selve Svartjorden følger uiniddel
bart under pløyedybde og varierer i tykkelse n1ellon1 30-40 cn1. Det 
dreier seg over alt on1 et enkelt kulturskikt, son1 hittil er karakterisert av 
et etter norske forhold n1eget rikt innslag av keratnikk- og glassbrot 
n1ed den fine sten1pelornerte rhinske vare og lysegrønne traktbegre son1 
ledefonner. V ariasjonsskalaen er ellers vid. Av unika kan nevnes en 
san1ling brott av en <<frisisk ka1u1e» og to n1ynter, den ene frankisk, 
den andre angelsaksisk og begge fra 800-årenes første halvdel. 11 Disse to 
og kannen lå i n1ellon1ron1n1et 1nellon1 to kraftige steinn1urer, son1 snarest 
har tjent son1 fundatnenter for en større bygning. Mere er det vanskelig 
å si on1 dette på det nåværende tidspunkt. Det bør bare presiseres at 
bevaringsforholdene for alt organisk stoff er n1eget slette. Trerester kan 
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vi derfor ikke regne n'led å finne bevart i selve Svartjorden, heller ikke 
lær og tekstil. 

Det skulle derfor nå være fullt berettiget å si at alle de faktorer vi 
rent arkeologisk forlanger for å godta at Kaupangfunnene virkelig gjen
speiler en handelsplass, er til stede. Særlig vekt bør n'lan her tillegge det 
etter norske forhold rikelige innslag av glass og keran1ikk, s0111_ begge 
deler n1å regnes for utpreget handelsvare. 

IV. OVERSIKT 

Ennå inneholder regnskapet en rekke ukjente faktorer, hvorav den 
viktigste er den at vi ikke har full klarhet over Svartjordsotnrådets ut
strekning. Med en strandlinje so111 går gode to n1eter høyere enn nå, er 
det klart at det bare blir tilbake et langsmalt belte langs kilen. Så vidt 
det kan bedøn11nes strekker Svartjorden seg gjennon1 hele dette beltet, 
hvilket skulle gi et bosetningson'lråde på 4-5 ha. 

Visse konturer i den lille handelsplassens struktur begynner nå å bli 
klare. Disse vil jeg da til avslutning forsøke å trekke noe kraftigere opp. 

Når det gjelder den handelspolitiske orientering er det full overens
ste1n111else n1ello111 arkeologi og historie. Gravfunnene så vel so111 11'late
rialet fra Svartjordotnrådet bekrefter på den stnukkeste n1åte det Ottars 
beretning så klart antyder, nen1lig at det var vegen vestover son1 var 
«fero fregst>> fra Skiringssal-kaupangen. Hva Østersjøen var for Birka, 
var Nordsjøen for den norske «søsterby>>. Ottar gir grei beskjed 0111 ruten 
Kaupang-Hedeby og at f. eks. den vest-europeiske keran'likken har nådd 
oss via Hedeby, 1nå ansees for sannsynlig. Her er det da naturlig til gjen
gjeld å tninne 0111 den store n1engde av kleber son1 fins i Hedeby. -
Kontakten til England er også, so1n betont foran, utvetydig nok. Men 
her er 111ajoriteten slikt so1n like gjerne kan være røvergods son1 handels
vare. En del av våre bok- og skrinbeslag er in'lidlertid ikke otngjort til 
spenner før de kon'l i graven, hvilket kanskje kan tolkes derhen at de i 
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første omgang har vært røver gods, n1en at de kan ha vært gjenstand for 
omsetning på det hjernlige Inarked, altså en slags secondhand salg. 

Vitnesbyrd on1. kontakt Birka-Kaupang er berørt tidligere. Den er 
n1.eget påtagelig. Men her bør det pointeres meget sterkt at det ofte er 
uhyre vanskelig å «ta ut>> handelsvarer i det internordiske 111.aterialet. Det 
er faktisk meget lettere å skjelne den internasjonalt betonte handelen. Her 
ligger et studiefelt for koordinert nordisk vikingetidsforskning klart i 
dagen. 

Det meget tynne iimslag av mynt i våre funn tyder mere på et vare
bytte enn på regulær handel. Av konkrete varer er det faktisk lite å peke 
på. Kleberen er vel sikker nok, Inen den gjør ii1gen Kaupang. Vi har 
sikre spor etter jernfran1stillii1g im1enfor selve Kaupang-området, 1nen 
det synes foreløbig utelukket at dem1e kan ha hatt almen hensikt enn 
produksjon for hjen1.n1.en1.arked. «Pelsverk og slaven> son1. n1.an gjerne tyr 
til, strekker heller ikke til. Noe 111.å jo i1nidlertid Ottar ha hatt å avlevere 
og hente i Skiringssal. Med all n1.ulig reservasjon vil jeg da peke på 
vareslagene fisk og dun. - Storhandel n1.ed fisk regnes vanligvis ikke å 
ha tatt seg opp før på 11 00-tallet, og ett av de argumentene so1n har 
vært brukt er at fisk il<ke hører til de vareslag som blir nevnt ved Ottars 
besøk hos Alfred. Men so1n Gutorn1. Gjessing har påpekt13 behøver dette 
ikke nødvendigvis å tolkes derhen at fisk ikke var eksportartil<::kel på 
hans tid. Det kan ha vært så selvfølgelig at det il<::ke blir nevnt. Det kan 
også være verd å merke seg at Lågen er en av de lakserikeste elver i Sør
Norge, uten at jeg derfor nå vil ha noen mening om hvor langt tilbake 
et laksefiske i stor skala kan gå. 

Påfallende er det at det sørligste herredet i Lågen-dalen, Hedrun1., 
inntar en så uhyre sterk posisjon i Vestfolds vikii1getid. En rekke av 
Hedru1nfunnene har hatt san1.n1.e karakter som funnene i Bikjhol
berget; ubrente graver, rikt utstyrt og ofte anlagt i båt og med hjeln
førte, fortrinsvis anglojirske saker son1. selve blikkfangeren i grav
godset. Fra disse gravene kon1.n1.er således ikke nundre enn 11 av de 16 
skålvektene vi kjenner fra Vestfold. In1.portgodset fra Hedru1n o1nfatter 
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også ellers atskillig son1. det er rin1.eligere å se som handelsgods enn son1. 
røvergods. Det er også en Hedrun1.-grav son1. har satt oss på spor etter 
dun som eventuell handelsvare i vikingetid, nemlig en rikt utstyrt båt
grav fra gården Nordhein1..14 Den døde n1.å ha vært iført en vams eller 
liknende son1. har vært polstret tned noe som ifølge undersøkelse av pro
fessor Berge ved Landbrukshøiskolen må ha vært dun av ærfugl. Helt 
sikker er analysen ikke, men spørsn1.ålet vil bli tatt opp i en bredere san1.
menheng. Jeg kan foreløpig bare minne om at Ottar opplyser at fitme
skatten bl. a. ble betalt i fuglefjær- (fugela feoerum). Hvor sikkert n1.an 
har skjelnet mellom fjær og dun på Ottars tid, kan vel være tvilson1.t. 

Når vi så kommer til spørsmålet om Skiringssalkaupangens organisa
sjon og hele karakter, er vi straks ute på tynn is, fordi Ottar tier på dette 
punkt. Hva historien og filologien kan bidra tned er begrenset, og gav, 
son1. vi så, rom for så divergerende oppfatninger son1. O. A. Johnsens og 
Edvard Bulls. Sikkert synes det dog å være at det preg av lokal handels
plass som ligger allerede i navnet, fullt ut bekreftes av det arkeologiske 
materialet. 

Her har vi for det første størrelsesforholdet både i gravantall og i 
Svartjordsområdets utstrekning vis a vis de tilsvarende forhold i Hedeby 
og Birka å holde oss til. 

Dernest er det helt på det rene at Skiringssalkaupangen alltid må ha 
vært en <<åpen by»; av befestningsverker fins ikke det minste spor. 

Endelig må vi legge vekt på at vi i herredene rundt om - først og 
fremst Hedrum, men også annensteds finner serier av funn av helt san1.n1.e 
karakter som de nede ved markedsplassene, bare spredt istedenfor samlet 
i store gravfelter.15 Det antyder et meget intimt og nært forhold n1.ellon1. 
markedsplass og oppland. Jeg pekte foran på at de døde son1. hadde fått 
sitt hvilested i Bikjholberget rin1.eligvis var de son1. hadde fornildlet kon
takten utad og antydet en befolkningstype som den Schiick har klassi
fisert son1 «farmenn», folk son1 ved siden av handel og ftske også har 
drevet n1.ed jordbruk. Dette passer godt med den second-hand on1set
ning av visse varer, jeg berørte foran. 
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Vi får herved fran1 bildet av en relativt labil, flytende bosetnings
form, med et stort oppland med mange «interessenten> i distriktene 
omkring. Årvisse marknader må vi uten tvil regne med, og rimeligvis 
har disse sam1nenheng med den kult og det ting de to herredsnavnene 
bærer bud om. Koht har påvist hvorledes det synes å være et klart sam
spill til stede n1ellom handelsplassjtingplass og kultplass ved flere av de 
eldste norske anleggene,I6 og dette passer fortrinlig inn i det bilde av 
Skiringssalkaupangen som nå etter hvert kan risses opp. 

Hva som er eldst, tinget, hovet eller markedsplassen er det ilcke 
mulig å ha noen sikker mening om i dag, men det sannsynlige er vel at 
iallfall hovet er eldre enn markedsplassen. Og så meget synes sikkert: 
noen «kongelig grunnlegging>>, slik som vår eldre historikergarde tenkte 
seg det, kan vi trygt avvise. Kaupangen er rimeligvis vokset organisk 
fram, fordi de topografiske forhold lå vel til rette for framveksten av et 
slikt handelssted. I noen grad skal anlegget kanhende også sees i sammen
heng med den alminnelige handelspolitiske utvikling. - Kimen til den 
finner vi således alt i eldre jernalder og lenger ute i fjorden, på Brunlanes
halvøya, der serier av gravfunn med romer- og folkevandringstids
import klart nok vitner on1 handelsssan1kvem slik det bl. a. er påpekt 
av Bjørn Hougen.17 Men Brunlanes ligger utsatt og så har sentret for 
handelen trukket seg innover til Viksf jorden, der det var jomfruelig 
mark og således gode muligheter for et fast n1øtested, nær det viktigste 
kult- og tingsted i fylket. Havneforholdene var også gunstigere i Viks
fjorden enn ute på nesset. Etterhvert har vel kjøpstedene blitt mer orga
nisert, kanskje kan fremmede forbilder her ha spilt inn- slik Ljunggrens 
studier synes å antyde det. 

Derimot er det ikke mulig av våre undersøkelser å avgjøre o1n 
Storn1s (og Ljunggrens) antagelser on1 at Skiringssalkaupangen er den 
eldste av de nordiske kaupangdatmelser holder stikk. Her kan bare under
søkelser på andre kaupanger gi svaret. 

En konsekvens av våre undersøkelser på Kaupang er i det hele ønsket 
on1 nye undersøkelser også andre steder. Ikke bare på de andre kaupang-
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dannelser, men også på de stedene langs norskekysten der vi kan peke på 
like utpregete konsentrasjoner av importgods som på Kaupang. Jeg 
tenker her i første rekke på Stavanger-området, der funnene faller meget 
tett. 

NOTER 

1 King Alfreds Orosius. Ed. by H. Sweet. 1883. En grei oversikt over bakgrunnen for 
Ottar og hans virke er gitt av Povl Sim.onsen: Ottar fra Hålogaland. Populære sm.åskr. fra 
Trom.sø Museum, nr. 14, 1957. 2 P. A. Munch: Det norske Folks Historie. Kra. 1852-
63. Del L Bd. I, s. 380 f. 3 Mest utførlig om dette hos A. Kjær: Hva var Skiringssalr? Hist. 
Tidsskr. 4. Rk. Bd. V. s. 267 f. og Norske Gaardnavn VI, s. 304 f. P. A. Munch: Hist.-
geogr. Beskrivelse over Kongeriket Norge i Middelalderen. Moss 1849. 5 Gustav S tonn: 
Skiringssal og Sandefjord. Hist. Tidsskr. Rk. 4, Bd. I, 1901, s. 214 f. -A. Kjær l. c. -Halvdan 
Koth: Upphave til dei gamle norske byane. Innhogg og utsyn i norsk historie. Kr a. 1921, s. 20 f. 
- A. Schiick: Studier rorande det aldsta svenska stadsvesenets uppkomst och aldsta utveckling 
Stockholm 1926, s. 145 f.- K. G. Ljunggren: Koping, Kopinge och Kaupang. N. o. B. 1937, 
s. 99 f. 6 Gården Gjerstad i Tjølling ble tidligere identifisert n1.ed kongssetet Geirs ta dir. 
Mot dette er det rettet skarp kritikk av Kjær og Brøgger i den siterte litteratur. En recent drøf
telse av problemet hos Asgaut Steinnes: Husebyar. Oslo 1955, s. 21 og s. 48 f. Her blir Huseby 
i Tjølling utpekt som den sentrale gård i bygda. 7 Storm, l. c. s. 233 f og Ch. Blindheim: 
Handelsplasser. Norge i Kult. hist. Leksikon f. nord. m. a. Bd. VI. 8 Alex. Bugge: Skirings
sal i Larens Berg: Tjølling. En bygdebok. Kra. 1915, s. 47 og Kjær: N. Gaardnavn VI, s. 68. 
9 Ljunggren l. c. s. 105-106. 10 O. A. Johnsen: Tunsbergs Hist., s. 18 f. Alex. Bugge l. c. 
s. 46 og Edvard Bull: Byene i Norge i middelalderen. Nord. Kult. XVIII, s. 73. 11 Ab. 
1867, s. 77 f. En oversikt er også gitt av A. W. Brøgger: Tjølling i hedensk tid. Larens Berg: 
Tjølling s. 24 f. 12 Se Ellen Karine Hougen: Den tinnfolierte keramikken. U. O. Arbok 
1958/59, s. 00 f. 13 L. c. s. 77 og 80-81. 14 C. 21843 og C. 21960. Oldtiden VI, s. 275 
og Oldtiden VIII, s. 182. 15 C. 27220. U. O. Arbok 1941-42, s. 179 f. 16 C. 27740. 
U. O. Arbok 1945-48, s. 267 f. 17 C. 27997. U. O. Arbok 1949-50, s. 91 f. 18 H. 
Shetelig: Baatgravene i Norge. Osebergfundet. Bd. L Kra. 1917, s. 321 f. 19 Det dreier 
seg om fem fragmenter av et lysegrønt Traktbeger, et par brott av et annet, grønt glass av 
grovere gods, et enkelt brott av et mørkt turkisfarget glass og endelig et ørlite brunfiolett frag
ment med pålagt hvit tråd. 20 Ella Kivikoski: Studien zu Birkas Handel im ostlichen Ost 
seegebiet. Acta Arch. VIII, 1937, s. 229 f. 21 L. c. s. 46. 22 En foreløpig publikasjon 
av myntene, kannen og en liten ravfigur som ble funnet sammen med dem, vil komme i U. O. 
Arbok 1958/59. 23 Gutorm Gjessing: Veiding og sanking i førhistorisk tid i Norden. Nord. 
Kult. XI-XII a. s. 56 f. 24 C. 19668-19671. Ab. 1899, s. 107. 25 Se Thorleif Sjøvold: 
Studier i Vestfolds vikingetid. U. O. Arbok 1941-42, s. 000 f. 26 Koht, l. c. 27 Bjørn 
Hougen: Trekk av østnorsk romertid. U. O. Skr. Bd. li, s. 126. 

A sligl1tly altercd cdition of this pa per will appcar in English in Acta Arclwcologica 1959/1960. 



Kolbjørn Skaare 

MYNTFUNN OG DATERING 

Myntenes verdenshistorie strekker seg i ubrutt linje gjennon1 godt og 
vel 2 500 år. Tar vi bort 500 år i hver ende, skulle vi innenfor det tids
ron1 son1 da står igjen, 1. årh. f. Kr.-15. årh. e. Kr., finne de deler av 
numismatikken sotn vil ha interesse for norske arkeologer.1 Det on1-
fatter nemlig viktige grupper son1 

Ron1erske tnynter 
a) fra republikkens siste tid 
b) fra keiserdømn1et. 

Bysantinske mynter. 
Folkevandringsfolkenes n1ynter. 
Kelternes tnynter. 
Orientalske n1ynter i europeiske nliddelalderfunn: 

a) de persiske sasanidekongers mynter 
b) arabiske (kufiske) tnynter. 

Frankiske mynter: 
a) tnerovingernes pregninger 
b) karolingernes » 

Angelsaksiske n1ynter. 
Tyske og andre kontinentale pregninger (bøhn1iske, polske, ungarske 

o. a.) fra vikingtiden. 
Norske og andre skandinaviske tnynter til ca. 1100. 
Skandinaviske, engelske, tyske og andre europeiske n1iddelalder

tnynter, ca. 1100-1500. 
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Denne listen antyder Europas og Den nære orients mynthistorie gjen
nom 1500 år. Bak disse få hoved betegnelser skjuler seg en stor og uens
artet myntn1asse, et vell av typer og varianter. I denne sammenheng, 
når vi skal behandle myntene som kilder til kronologi og datering, kan 
vi imidlertid foreta en inndeling i to grupper: 

I Innskriftløse mynter (<<stumme>> mynter). 
Il Mynter med innskrifter («talende» mynter) som 

a) uten å gi en eksakt tidsangivelse inneholder opplysninger 
som myntenes pregningstid kan dateres etter - eller 

b) direkte angir pregeåret eller pregetiden. 

Stumme mynter er store deler av kelterstammenes utmynting og 
middelalderbrakteatene (fig. 4 c). Med stor glede kan vi imidlertid kon
statere at gruppe Il er den største. Mynter forsynt med innskrifter som 
gir oss mer eller mindre utførlige opplysninger om deres pregningstid, 
er langt de fleste. 

De ron'lerske republikkmyntene kan etter navnet på vedkommende 
myntembetsmann ofte bestemmes på året. I arbeidet med keisertidens 
mynter n'lå vi nøkternt slå fast at vi har stor fordel av at giftpokaler og 
morderdolker forkortet regjeringstiden for så pass mange keisere. Myn
tene til de herskere som satt på tronen en lengre tid, kan som oftest inn
deles i kortere perioder, bl. a. etter variasjon i keiserens titulatur. I løpet 
av sin regjeringstid ble han gjerne tildelt forskjellige ærestitler av senatet 
eller hæren. Som eksempel tar vi her for oss Mark Aurels 19-årige re
gjering, 161-80: 

Armeniacus (seierherre over armenerne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . år 164 
Medicus (seierherre over mederne, d. e. perserne) . . . . . . . . . . . >> 166 
Pater patriae (<<fedrelandets fan>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 167 
Germanicus (seierherre over germanerne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 172 
Sarmaticus ( » » sarmaterne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 175 

Mange mynter har dessuten direkte årsangivelse, nemlig de som har 
anført hvor mange år keiseren har innehatt tribunikisk myndighet, tri-
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bunicia potestas. Dette var den sivile del av keiserens tnaktfullkotnmenhet 
som imperium var den militære (fig. 1 a). 

De eldste bysantinske mynter - til henimot år 700 - er ofte datert 
etter keiserens æra, årsangivelse regnet fra hans tiltredelse. Senere oppgis 
dateringen, og det blir hele regjeringstiden til vedkommende hersker vi 
må gå ut fra (fig. 1 b). Det samme er tilfelle tned alle europeiske middel
aldermynter, men ofte er myntseriene videre systematisert og inndelt i 
kronologiske grupper gjetmom numismatisk forskning. Først på over
gangen til nyere tid ble det vanlig å sette årstall på myntene. Isolerte 
unntagelser fra denne regel er en dansk n1ynt med årstallet 1234 og noen 
tnynter fra landon1råder nær arabisk territorium. Begge de orientalske 
tnyntgrupper, de persiske sasanidetnynter og de kufiske n1ynter, har 
pregeåret angitt (fig. 2). 

De rike n1uligheter for en sikker og presis bestemmelse av n1yntenes 
pregningstid, tiden for deres tilvirkning, setter myntene i en særstilling 
innenfor arkeologisk materiale. Deres forekomst i arkeologiske funn blir 
da også viet særlig oppn1erksomhet. Men nettopp begeistringen over 
tnyntenes daterbarhet Jean forlede - og har vel også forledet - så vel 
arkeologer som nutnismatikere til å overse vanskene ved datering av 
funn som inneholder mynter. 

Myntene opptrer i funn av forskjellige kategorier: 
I. Enkeltjunn d. e. futm av en enkelt n1ynt eller noen ganske 

få eksemplarer: 
a) gravfunn 
b) boplassfunn, bygningsfunn 
c) løsfunn 

II. Opphopningsjurm d. e. funn av et antall n1ynter som n1å antas å 
være tilført funnstedet gjetUl0111 et lengre tids
rom: 
a) større boplassfunn, kirke- og andre bygnings

funn 
b) offerfunn, særlig funn fra kilder o. l. 
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III. Skattejunn d. e. et antall mynter som må antas å være de
ponert i jorden sanuet. 
Større gravfunn må regnes med her. 

Det er en selvfølge at også numismatikeren o1nfatter funnene med 
den største interesse. Også for han er de blant de aller viktigste kilder til 
kronologiske nyvinninger. Mynter med vag og usikker tidsbesten1melse 
innordnes i systemene med støtte i 1nynter n1ed kjent pregningstid fra 
samme funn. Disse siste kaller vi lede mynter. Men når er funnet nedlagt? 
Det store spørsn1ål so1n melder seg på ny og på ny, er: Hvor lang tid er 
gått mellom pregningstid og nedleggingstid? 

De som venter at jeg her skal kunne svare n1ed en fonnel, et n1ønster 
for Inyntenes atferdsnorn1er, må jeg beklageligvis skuffe. Ikke engang 
innenfor den enkelte periode lar det seg sette opp noe skjen1a, og da 
langt n1indre for hele den tiden vi her har tatt for oss. 

Det jeg kan gjøre, er å komn1e Ined noen generelle betraktninger om 
problemet sett fra numismatisk synspunkt. Dette vil bli gjort i det følgende. 
Til slutt vil jeg gå litt nænnere inn på et par grupper av spesiell interesse 
for nordiske arkeologer: romersk~ 1nynter og vikingtidens 1nynter. 

For datering av et funn son1 iimeholder n1ynter, er yngste n1ynt, 
sluttmynten, det naturlige utgangspunkt. Sluttn1yntens pregningsår, eller 
det første år i det tidsron1 den med sikkerhet kan henføres til, angir en 
terminus post quetn (d.e. tidsgrense bakover) for funnets nedleggii1g. Men 
det er også en rekke andre forhold som n1å undersøkes. Først funnets 
sammensetning og dets tidslatityde («tids bredde», av latin latitudo, bredde): 
tidsron1n1et mellom eldste og yngste mynts pregning. Funneksemplarenes 
fordeling på dette tidsrommet er av stor betydning. Vi taler 0111 «tidlig>> 
og «sen>> sammensetnii1g alt etter hvor tyngdepunktet ligger. Fu1m med 
liten tidsbredde og sen samn1ensetnii1g er i aln1innelighet lettere å datere 
med sikkerhet enn funn Ined stor tidsbredde og tidlig san1mensetning. 

Myntenes konserverii1gsgrad må studeres. Graden av slitasje forteller 
vanligvis 0111 kortere eller lengre oinløpstid. Sikrest beskjed gir nyslåtte, 
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<<stempelfriske>>, mynter. Det er rimelig å anta at slike n1.ynter er kon1.1net 
i jorda kort tid etter de er preget. Når tnyntenes slitasje skal bedøn1.n1.es, 
er det svært viktig at en har godt kjetmskap til de forskjellige perioders 
og mynto1nråders pregekvalitet. Ellers kan en lett bli narret. De arabiske 
dirhemene fra Spania og Nord-Afrika på 700- og 800-tallet har et sjusket 
og utydelig preg, 111.ens san1.tidige tnynter fra de abbasidiske kaliffer i 
øst er meget sirlige og tydelige. En lignende kvalitetsforskjell kan vi 
iaktta mellon1. tyske og angelsaksiske penninger senere i vikingtiden. 
(San1n1enlign fig. 3 b og c.) 

Mange n1ynter er perforert, forsynt n1ed hen1pe, eller de har andre 
n1erker so1n tyder på at de har vært anvendt son1 sn1ykker (fig. 1 b, 2 a 
og 3 a). Når en tnynt på de1u1e 1nåte har n1istet sin karakter av betalings
n1iddel, øker usikkerhetsmotnentet ved beregning av on11øpstiden. Gene
relt kan en si at on11øpstiden er lengre for slike «sn1.ykken1.ynter». Be
regning etter slitasje kan heller ikke ko1n1ne til full anvendelse ved disse 
mynter, da sn1ykkegjenstander vel va11ligvis ikke utsettes for san1n1e 
jevne påkjetming son1 en kurserende mynt. 

Myntenes proveniens må en ta med i beregningene. Er n1yntene 
preget i nærheten av fum1stedet eller ligger n1yntstedet n1ilevis av gårde 
over hav og kontinenter? De lol~ale pregninger har hatt kortere vei å 
tilbakelegge enn utenlandsmyntene, og vi n1å slutte av det: stort sett kor
tere omløpstid. Mårten Stenberger2 regner rundeligere når det gjelder 
on1løpstid for vil<:ingtidsfunnene på Gotland enn J. D. A. Thon1pson 
gjør for funnene i sin oversikt over britiske n1yntfunn nedlagt i perioden 
600-1500.3 I første tilfelle består funnene nesten utelukkende av uten
landsmynt, mens sluttmynten i de britiske funn so1n regel skriver seg 
fra lokal pregning. 

V ed datering av funn, særlig fu1u1 111ed et n1indre antall n1ynter, er 
kje1u1skapet til tnyntforholdene og utviklingen av n1ynton1løpet i funn
distril<:tet uum1værlig son1 veiledende og korrigerende faktor. Når funn-
111aterialet er så rikt at en får tak i hovedlinjene i områdets pengehistorie, 
kan selv et lite futm kunne settes på sin rette kronologiske plass. Et inn-
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gående studium av tnyntfunnenes skiftende karakter er n'leget viktig. I 
denne kartlegging tnå også løsfunnene trekkes inn, men selvsagt an
vendes med forsiktighet og kritikk. 

La oss se litt på de enkelte funnkategorier. Gravfunnene har naturlig
vis arkeologenes spesielle interesse da de gjerne gir dem et stort og viktig 
materiale. Dessverre er ikke gravene så gavmilde mot tnyntforskerne. 
Når gravfunnene inneholder mynter, er dette som regel svært få, ofte 
bare ett eneste eksen'lplar. Fra jernalder og vikingtid kjenner forfatteren 
29 norske gravfutm son'l inneholder mynter. Av disse har 19 bare en 
tnynt, høyeste antall er 7. Av de 53 gravfunn fra 6. og 7. årh. fra den 
nordøstre delen av Frankerriket son'l Joachin'l Werner så grundig har 
behandlet i sitt store verk, 4 har 45 bare en tnynt, 7 har fra 2 til 4, mens 
grav nr. 23 når opp i 9. Hele 20 av Werners 71 n'lynter er utstyrt n'led 
hen'lpe. I 22 tilfelle oppgis mynten å være funnet i den dødes n'lUlU'l 
eller i dens utniddelbare nærhet. Her er således spor av antikkens grav
skikk n'led en n'lynt under den gravlagtes tunge. Dette tolkes vanlig son'l 
Charons o bol, betaling for fergeturen over Acherons bølger til døds
riket. Med en slik bakgrunn for nedlegging av mynt i graver kan vi 
sjelden regne med å komme opp i et antall som forsvarer en tner 
presis datering. 

Et stort funn i gravgruppen er de 40 merovinger-n'lynter son'l lå i en 
staselig portemone i skipsgraven ved Sutton Hoo, Suffolk i Sør-Øst-Eng
land. 5 De fleste av disse gull-tremisser kan bare henføres til bestemte 
tnyntsteder, tnen tned støtte i n'lynter med kongenavn er de tner og 
mindre systen'latisert og tidfestet. Fransktnatmen Pierre le Gentilhotnme 
daterte i 1940 funnet til første del av Clovis II's regjeringstid (639-57).6 

(V edkomn'lende artikkel ble for øvrig skrevet tnens Gentilhomn'le var 
«sergent chef de groupe de n'litrailleuses dans un regiment d'infanterie».) 
Britene John Allan og Derek Allen har identifisert noen mynter som tnå 
være preget en tid etter 630, de setter deponeringstiden til 650-670. Det 
er ennå ikke publisert noen detaljert og itu1gående beskrivelse av Sutton 
Hoo-myntene. En kunne tenke seg at et funn fra Crondall, 7 fra satnn'le 
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kant av England kunne være til veiledning ved dateringen. Dette funn 
har en noe senere karakter, og nedleggingen er satt til ca. 6 70. 

V ed gravfunne mynter er slitasjegrad og funnkarakter de faktorer en 
kan støtte seg til når en vil antyde en datering. Med våre norske grav
funn er vi ganske uheldig stilt. De fleste n1yntene skriver seg fra perioder 
n1ed liten mynttilførsel, der en således har lite annet materiale å samlnen
ligne med. 

De nevnte 29 gravfunn fordeler seg slik: 
Romerske n1ynter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 funn 
Tidlige frankiske, angelsaksiske og Hedebymynter . . . . . . . 5 >> 

Sasanidiske og tidlige kufiske mynter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O » 

Europeiske n1ynter fra senere vikingtid. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 

Ukjente mynter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 » 

De funn som med størst sannsynlighet kan tidfestes, er 3-4 funn n1ed 
kufiske dirhemer fra begynnelsen av 900-tallet da tilsiget av arabisk 
mynt var på sitt sterkeste - og de 2 yngste funn med mynter fra hen
holdsvis ca. år 1000 og ca. 1030, i tiden for vikingtidens rikeste mynt
import. I alle tilfelle må dateringen bli svært vag. 

Opphopnings}unnene er av slik karakter at de er bedre egnet som kilder 
til kunnskap on1 det vanlige pengeomløp og andre kulturhistoriske feno
lnener - enn som middel til datering. Men nøyaktig arkeologisk og 
numis1natisk undersøkelse av boplass- og bygningsfunn kan resultere i 
oppdeling av et større funn i løsfunn og mindre skattefunn og således gi 
verdifulle bidrag til boplassens eller bygningens historie. V ed utgraving 
og restaureringsarbeide er det - ikke minst i den siste tid - kommet for 
dagen en rekke til dels store myntfunn i kirker og på gamle kirke tufter. 
Systematisk finbestemmelse av disse n1yntmasser og en nærmere klar
legging av bakgru1men for disse funn skulle kunne bidra til datering av 
kirkene og deres byggetrinn. 

Det er sl~attejunnene som er den beste hjelper for den numisn1atiske 
kronologi. Naturlig nok blir det da denne funnkategori som mynt
forskerne vier den største oppmerksomhet. 
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V ed nunlisn1atisk behandling av en skatt er det grunnleggende ar
beide besten1.melse og syste1natisering av samtlige mynter i funnet. V ed 
angivelse av deponeringstid er det mange faktorer å ta hensyn til, de 
fleste har vi berørt tidligere: 

Funnon1.stendighetene. 
Sluttmyntens pregningstid. 
Graden av slitasje på skattens yngste mynter. 
Tids bredden. 
Fu1mets karakter og san1.n1.ensetning (tidlig eller sen). 
Myntenes proveniens. 
Utn1.ynting og n1.yntforhold i pregeon1.rådet. 
Annet funnn1.ateriale i funndistriktet. 
Pregetiden for den n1.ynttype son1. i tidsfølgen kon1.n1.er un1.iddelbart 
etter sluttmyntens, og so1n altså er den eldste type son1. ikke er kom
n1.et 1ned i fmu1.et. 
Historiske forhold son1. kan settes i forbindelse 111.ed skattens depo
nenng. 

Når det gjelder større n1.yntfu1u1, er den vanlige oppfatning at de er 
ko1n1net i jorda ganske kort tid etter tidspunktet for sluttn1.yntens preg
Iling. «Ganske kort tid» n1.å her gjøres til et tøyelig begrep og iallfall on1.
fatte et ti-år. Et sa1nspill av alle de nevnte faktorer skulle i det enkelte 
tilfelle besten1.me onLløpstiden en god del nærn1.ere. 

I arbeidet 1ned n1.yntfunn støter en på mange feller og feilkilder. Her 
skal advares 111.ot noen av de viktigste. Det er ett spørsn1.ål vi ikke kan 
stille for ofte: Er myntene riktig bestemt? Vanskeligheter kan oppstå når 
f. eks. to 1nyntherrer har san1.me navn. Karl den store og hans sønne
sønn Karl den skallete har n1.eget like n1.ynttyper - og det kjente, kors
forn1.ede Carolus-monogram bruker de begge. Fra 1272-1377 regjerte tre 
Edward' er (I-Ill) etter hverandre i England. Myntene til disse tre kongene 
er så like at en skal være godt trenet i numisn1.atisk sn1.åpirk for å skille 
den1. fra hverandre (fig. 4 d). 
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Et annet fenomen som gjelder de aller fleste myntsorter vi regnet opp 
i innledningen, er etterpregninger - som til dels kan være så nøyaktige 
kopier at bare det øvede øye kan plukke den1 ut (fig. 4 a). Så kan det 
være at n1_yntene er riktig besten1_t - men etter en gammel og foreldet 
katalog. Heller ikke innenfor numistnatikken er de vitenskapelige sann
heter urokkelige. Ofte kan det nettopp være nytt funnn1_ateriale son1_ 
har ført til kritisk gransking og revisjon av forrige århundres katalog
verker, forfattet med imponerende flid og presisjon - før tekniske opp
finnelser son1_ fotografering og elektrisk belysning gjorde tnyntforsk
ningen behageligere. Schives store verk otn de norske tniddelalder
mynter, 8 en rekke eldre kataloger over serier i British Musetll11_9

, ja, til 
og tned klassiske storverk som Bror En1_il Hildebrands om angelsaksiske 
mynter og H. Dannenbergs on1_ tyske n1_iddelaldern1_ynter10 trenger av

løsning. 
En fristende, 111_en farlig fren1_gangsn1_åte er den altfor flittige jakt sotn 

enkelte skattebeskrivere driver på store historiske begivenheter son1_ de kan 
sette funnets deponering i forbindelse 111_ed. En bør selvsagt ha historie
boken åpen for stadig å kunne konfrontere funnene med den samtidige 
historie, tnen tnåtehold og forsiktighet bør utvises. Kjent er tendensen 
til å se alle norske vikingtidsfuru1_ son1_ et resultat av Knut den n1_ektiges 
bestikkende subsidier til norske stormetm 1028. N. Nicolaysen satte eim
dog Hon-futmet i forbindelse n1_ed dette. 11 Verre er imidlertid iveren 
etter å utrope celebre historiske personer til n1_yntenes eiern1_enn. De 
trønderske skattene f. eks. kan utmerket godt ha hatt andre eiere etm 
Einar Tatnbarskjelve! 

Endelig kan funn son1_ oppritmelig har vært deponerte skatter, ved 
tilførsel av yngre n1ynt ha fått karakter av opphopningsfunn. Stenberger 
nevner et par eksetnpler på dette, fu1u1 nr. 67 og 197. Begge er funn av 
kufiske dirhen1_er. Det kreves et nøyaktig kje1u1_skap til funnn1_aterialet 
for å skille ut det opprinnelige funn ved slike anledninger. 

Så litt on1 Jimn av rotnerske mynter. Kronologien for republikkens 
eldste utn1_ynting har i de siste ti-år vært sterkt debattert. Engelske forskere 
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som Harold Mattingly og Edward Sydenhalli har med god tilslutning 
bl. a. flyttet innføringen av denaren fra 269 til187 f. Kr. Et annet fenomen 
er at det stabile pengevesen ofte ga myntene en n1.eget lang omløpstid. 
Disse to ting er verd å merke seg når en står overfor arbeider som 
Carl-Axel Mobergs undersøkelser av sen La Tene-kultur.12 Mobergs vik
tigste kilder er gravfunn med 1 og 2 n1.ynter, men det dreier seg her Olli 
gravfelter med et større antall graver, noe som naturligvis gjør datering 
etter mynt sikrere. Tiden har ikke tillatt meg å studere Mobergs arbeide 
nærmere, jeg har bare notert n1eg at han anfører n1yntenes datering etter 
eldre verker - uten at jeg i detalj kan si hvilke avvikelser dette betyr. 

Krig og fredelig sameksistens mellom romere og germanere førte en 
strøm av romerske mynter til gern1anernes landområder i Sentral- og 
Nord-Europa.13 Denne n1yntstrøm setter for alvor inn med keisertiden, 
og den fortsetter kontinuerlig så lenge Romerriket består - riktignok 
n1ed noe vekslende frekvens. Vår ku1mskap skriver seg fra et rikt funn
materiale. Ved dateringen av disse funn n1å en selvsagt ta alle de obli
gatoriske observasjoner, men det er særlig viktig at en har de spesielle 
romerske penge- og utmyntningsforhold klart for seg. 

Det var særlig sølvdenarer som ble eksportert den første tiden. Den 
ron1erske denar var gjennon1 keisertidens første par sekler utsatt for en 
gradvis forringelse ved reduksjon i vekt og finhet. Innen riket var myntet 
metall tillagt en merverdi på ca. 25o/o vis-a-vis råmetallet. 14 Dette gjorde 
at eldre og bedre mynter ku1me sirkulere sammen n1ed yngre og 
dårligere. Det lønte seg ikke å smelte dem om. For de barbariske 
germanere derimot var myntene metallstykker, velegnet til betaling, 
etter vekt. De foretrakk selvsagt n1.ynter med så mye sølv son1 mulig. 
Tendensen blir derfor at det gjennon1gående er eldre denarer SOlli går 
til genlianerne. Skattefmmene får stor tidsbredde og tidlig sallin1.enset
ning, noe SOlli jo øker usikkerheten ved datering. Særlig blir dette tyde
lig etter at denarene Ollikring år 200 er kon1met ned i en finhet av 
500/1000. Utover 200-tallet ble sølvmyntene ytterligere forringet, og 
n1idt i århundret kunne en konstatere det romerske myntvesens full-
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stendige sam1nenbrudd. Nå var det også slutt på de eldre «eksport
denarer». Keiserne Aurelian og Diokletian forsøkte å bøte på skadene, 
men først Konstantin den store lyktes i å reorganisere myntvesenet. Det 
viktigste i hans reform var innføringen av en ny gullmynt i 312, da 
den berøn1.te solidus ble skapt. Denne ble fra første stund gjenstand for 
eksport, en eksport son1. ble livligere utover 4. og 5. årh. Etter delingen 
av riket i år 395 kon1.n1.er solidi både fra øst- og vestriket. 

På forskjellig måte - trolig n1.est ved intergermansk handel - nådde 
utløpere av denne myntstrøm fram til Norden. Rundt regnet er det her 
funnet ca. 7 000 denarer og ca. 800 solidi. Fu1mene er konsentrert til den 
sørøstlige del av Skandinavia - Gotland, Øland og Bornholm er rikest 
på funn. I Norge er funn av romerske mynter helt sporadiske.15 

Funnmyntene er vanligvis betydelig slitt, en betraktelig del av de 
fren1.gravde solidi er omgjort til sn1.ykker. På denne bakgrunn gjør en 
rettest i å regne med lang omløpstid for romerske n1.ynter i nordiske 
funn. Vi kjenner flere nordiske og østeuropeiske myntskatter, nedlagt 
fra slutten av 10. til begynnelsen av 12. årh. som har sporadiske innslag 
av ron1.erske denarer. 16 Dette kan imidlertid være mynter fra tidligere 
jordfunn som på ny er ko1nn1.et i omløp. Som støtte for denne teori kan 
nevnes det faktum at denarer forekommer uhyre sjelden i funn fra 
solidus-perioden. 

De henin1.ot 200 000 n1.ynter som er kjent fra Nordens vikingtids-
funn, er preget i on1.råder med stort sett velordnet og stabilt 1nyntvesen. 
Dette veldige fmm1nateriale gir et langt bedre og rikere nyansert bilde av 
1nyntstrømmen til og sirkulasjonen innenfor de nordiske landon1.råder 
enn romern1.yntene. 

Utviklingen innen vikingtidens mynthistorie kan kort skisseres slik: 
Ca. 800-ca. 900: Et lite innslag av tidlige angelsaksiske, frankiske 

n1.ynter og den eldre gruppe Birka/Hedebymynter. 
På san1.me tid når tilførselen av kufiske n1.ynter 
(med islett av sasanidemynter) fram til den østlige 
del av Skandinavia. 
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Ca. 900-ca. 975: De1me anselige orientalske n1yntstrøm er så å si ene
rådende, den kulminerer i første halvdel av 900-
tallet. 

Ca. 975-ca. 1000: En overgangsperiode. De arabiske n1yntene blandes 
n1ed bysantinske, tyske og angelsaksiske n1ynter san1t 
halvbrakteater fra Hedeby. 

Ca. 1000-ca. 1100: De europeiske pregningene donlinerer fullstendig: 
store n1engder tyske og angelsaksiske penninger 1ned 
innslag av bysantinske, kufiske, ungarske, polske, 
bøhmiske, italienske og russiske n1ynter. Den nasjo
nale utn1.ynting begy1u1er i de skandinaviske land 
og avgir også n1ynter til funnene. 

De kufiske n1yntene er son1 nevnt forsynt n1ed pregeår. De er iinid
lertid utenlandstnynter i høyeste grad, det var lang vei fra de arabiske 
n1yntverksteder til gjen1.n'lestedet oppe i nord. De store skattene med 
kufiske dirhe1ner kan ha en tidsbredde på 200 år og Iner, n1.en de har 
gjerne sen sam1nensetning: de yngste pregningene er i flertall. 63 rene 
kufiske n1.yntskatter blant Stenbergers Gotlands-funn er oppført 1ned en 
nedleggingstid son1 ligger 4-16 år etter sluttn1yntens pregeår. Disse tall 
er fren'lkon1n1et ved sannsynlighetsberegning, en avrunding oppover. En 
kan kanskje sette et spørsn1ålstegn ved verdien av en slik funndatering. 
Fonnuleringer basert direkte på sluttmyntens pregningstid, f. eks.« etter 
814/40>> eller <<kort etter 918», ville være bedre fundert. Skal det anføres 
en cirka-datering, n1å det skje på grmu1lag av en omhyggelig avveining 
av alle de funnkarakteristika son1. er nevnt. 

Et skånsk ftnu1, fra Igelosa nær Lund, 17 viser at onlløpstiden kan være 
nede i et år eller to. Denne myntskatten on1fatter vel 2 000 1nynter: 13 
kufiske dirhen1er san1111en Ined hovedsaklig tyske og angelsaksiske pen
ninger. Yngste kufiske 1nynt er preget i det n1uhan11nedanske år 393, 
det svarer til 10. noven1ber 1002-29. oktober 1003 etter kristen tids
regning. Etter de angelsaksiske n1yntene setter British Museun1s middel-
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alderspesialist, Michael Dolley, nedleggingen til «senest 1005». Dette fun
net har interesse av flere grunner. Vi stifter her bekjentskap 1ned den 
in1.ponerende finsysten1.atisering som angelsaksiske 1nynter i de senere år 
har vært gjenstand for. Engelske nunlismatikere n1.ed Dolley i spissen 
har inndelt utmyntingen for tiden 973-1066 i perioder på 2-6 år. Sotn en 
vil skjønne, har vi her et overmåte verdifullt bidrag til vikingtidsfunnenes 
datering. Vi behøver bare å tenke på det sterke innslag av angelsaksiske 
n1.ynter i de nordiske funn fra denne perioden. Uten en slik inndeling 
ville vi være dårlig stilt, da de konger hvis mynter hyppigst forekomtner, 
hadde en lang regjeringstid: Æthelræd Il (978-1016), Knut den n1.ektige 
(1016-35) og Edward Confessor (1042-66). I dem1.e systen1.atisering er 
undersøkelse av stempel koplinger {die-links) en viktig del av arbeidet. 
Middelaldern1.yntene ble preget for hånd, over- og understetnpel ble 
fornyet etter hvert, n1en slett ikke alltid på samme tid. Forskjellige 
kombinasjoner kunne dessuten oppstå når stempler fra de større sentra 
ble distribuert til de nlindre myntsteder. Ved å etablere kjeder av 
sten1.pelkoplinger kan numismatikeren få kunnskap om typenes rekke
følge - og andre sider ved utmyntningen. 

Det samme Igelosa-funnet har spesiell interesse for norsk numisn1.atikk 
i det det inneholder en penning med omskriften ONLAF REX NOR. 
Settes skattens nedleggingstid til ca. 1005, og forskerne er stort sett 
enige i det, n1.å dette være en tnynt fra Olav Trygvason. Tidligere 
har det vært vanlig oppfatning at norsk utmynting tok til under Olav 
Haraldsson. 

Konklusjonen på disse betraktninger n1.å bli: Myntenes pregningstid lar 
seg sont regel datere temmelig eksal<t. Ved beregning av deres omløpstid for å 
bestemme nedleggingstiden for funn som inneholder mynt, oppstår nwnge usikker
hetsmomenter. Denne usikkerhet kan i noen monn reduseres ved et inngående 
studiunt av en rekke forhold og tekniske detaljer ved funnet som til sammen 
kan bidra til en approl<simativ datering. A gå ut fra sluttmynten uten videre er 
langt fra tilstrekkelig. 
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La n1-eg så til slutt nevne noen forskningsarbeider son1- pågår. Dette 
gjør jeg dels for å itu1gyde håp on1 nlli1dre usikkerhet ved daterit1g etter 
n1ynt i fren1-tiden, -dels for å understreke hvor vil<:tig det er å følge n1ed 
i det som skjer itu1enfor nun1isn1-atikken. 

Jeg har alt nevnt den britiske skole. Dens naturlige sentrun1 er London 
111ed British Museun1-s san'llmg, og der The British Nunusn1-atic Society 
er forskernes forun1-. I Han1-burg har det etter krigen oppstått en energisk 
gruppe tyske n1-iddelaldernun1isnlatikere ved n1yntkabinettet i Museun'l 
fiir Hamburgische Geschichte under ledelse av professor Walter Haver
nick. Begge disse sentra har avgitt forskere til arbeidet 1ned de store 
myntporsjoner i de svenske vikingtidsskatter. Dette arbeidet har nå vært 
drevet gjennom flere år ved Kungliga Myntkabit1ettet i Stockholn1, n1-ed 
dets bestyrer, forste antikvarie dr. Nils Ludvig Rasmusson, son1- leder. En 
rekke preliminary studies trykkes i disse dager, blant den1 en avhandling 
0111- norsk utmynting på 1 000-tallet, forfattet av fil. li c. Brita Maln1er. 

Ved Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling i København har utgivel
sen av et gedigent katalogverk over sa1nlingens betydelige greske serier 
pågått i flere år .18 Ellers har dansk middelaldernumisn1-atikk stått i for
grunnen. Den fren1ste representant for dette forskningsfelt har vært og 
er dr. Georg Galster. Dr. Galster gikk nylig av so1n sa1nlit1gens bestyrer, 
1nen numisn1-atikken nyter heldigvis stadig godt av hans arbeidskraft og 
store ku1mskaper. 

Her i Norge er vi fattigere på mynter- og på penger. Men nunus
nlatikken er en vitenskap 1ned sterk it1ternasjonal karakter, og vi trekkes 
med i samarbeidet. Foruten undersøkelse av kirkefuru1-ene son1- Mynt
kabinettets bestyrer Carsten Svarstad driver, ligger det nær å ta hele vårt 
funnn1-ateriale til og med vikit1gtiden opp til sa1nlet og bred behandling. 
Mange furu1 er nok publisert tidligere, og Hans Holst ga en kort oversikt 
over stoffet i 1943.19 Men det er god gru1u1 til å la lnaterialet bli gjen
stand for en itu1gående undersøkelse i lys av de nye forsblli1gsresultater, 
n1-ed henblikk på en samlet publikasjon. Dette arbeid er påbegynt av 
forfatteren. 
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Vi nærer det håp at våre arbeider vil være av interesse og nytte for 
norske arkeologer. Vi på vår side har stadig behov for å konsultere 
arkeologene og deres skrifter. Bare ved san'larbeide n'lellon'l våre to viten
skaper vil n'lyntene få den behandling son'l skal til for at de kan skjøtte 
sin hovedoppgave: å lj'ene son1 et førsterangs tnateriale til datering og l~rono
logi - og videre nyttes som sil~re primærkilder til htlturhistorien i videste for
stand i så vel historisk som forhistorisk tid. 

Kolbjørn Skaare 

Coin Finds and Chronology. 

This paper is based upon a lecture given Nove1nber 1959 before an 
audience of Norwegian archaeologists. It presents the proble1ns connec
ted with coin finds as a source of chronology: a way of da ting archaeo
logical n'laterial - and other coins. The author does not intend to bring 
any final solution to the questions, but to give a general survey of the 
1natter. 

The coins which especially are supposed to attract the interest of 
Nordic archaeologists are- even without direct indication of the year
usually easy to date within a narrow limit as far as tin'le of issue is con
serned. J?ut when the time of deposit of a certain find is to be fixed, great 
difficulties very soon arise. How lang have the coins be en in circulation? 

One has to distinguish between different groups of fin ds: 1) single 
fin ds, i. e. stray finds and small finds fron'l graves, sites or buildings; 
2) "store finds", i. e. a quantity of coins accumulated in one place during 
so1ne span of time; 3) hoards. The first gro up can at once be left out of 
consideration. It is a pity that graves, being the n1ost i1nportant sources 
of knowledge to the archeaologists, only present a very scanty material 
to the numisn'latist. The store finds also serve badly as 1neans of exact 
dating, but used critically, they son'lewhat roughly can date the churches 
and other buildings in whose foundations they are found. 
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For chronology we have to rely on the hoards. The latest coin is 
the natural starting point for detennination of the deposit. But one n1.ust 
take a lot of other things in to consideration: Whether the specin1.ens are 
coined at the sa1ne time or the hoard covers some span of tin1.e, short or 
less; Do the earl y coins or the late ones preponderate? How are other 
finds in the sa1ne area composed? Are there historical events to be brought 
into connection with the deposit? - etc. The latter form of approaching 
the 111.atter n1.ay, however, - at least it seen1.s so to the present writer -
sometimes be carried out too eagerly. Not to mention the tendency to 
hail this or that viking as the prior owner of the coins. 

Two periods of coin import to Scandinavia are dealt with. The 
Roman export of gold and silver coins to the Germanic tribes also re
ached Scandinavian soil. Due to a systen1. of a 25 per cent overvaluation 
of the coined 111.etal in relation to bullion, heavy and light silver coins 
circulated side by side within the en1.pire as the denarius gradually de
terioated. The barbarians, however, lacking knowledge in 1nonetary in
tricacy, would prefer as heavy pieces of good silver as possible. Early 
coins therefore preponderate in the hoards, which again makes the date 
of deposit difficult to fix. After the great disaster in Ron1.an coinage in 
the third century A. D., the restoration created the solidus, and now this 
coin do1ninates the hoards, though less nu1nerous than the denarius. The 
approxin1.ate numbers for Scandinavia are 800 and 7 000. The fin ds 
mostly originate fron1. the southeastern part of this area, being very rare 
in Norway. (The Norwegian finds in question are listed on page 86, 
note 15). 

Scandinavian finds of Viking Age coins offer a rich and very in1.
portant material for works on ntnnisn1.atic and archaeological chrono
logy. This era can be divided into four periods as the currency changes: 

C. 800-c. 900: A s1nall nun1.ber of Frankish, Anglo-Saxon and Birka/
Hedeby coins. The stream of Kufic coins (with a few 
Sasanian) reaches the eastern part of Scandinavia. 
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C. 900-c. 975: The Oriental co1ns 111 great quantities hold the field 
nearly alone. 

C. 975-c. 1000: A transitional period: the Kufic dirhen1s are 1nixed with 
Byzantine, German, Anglo-Saxon and later Hedeby
coms. 

C. 1000-c. 1100: European pennies, chiefly Gennan and Anglo-Saxon, 
are imported in large quantities. The national coinage 
of the Scandinavian countries co1nes into existence. 

A detailed chronology has been worked out for n1any series. The 
successful studies of late Anglo-Saxon coinage by British nunusmatists 
are en1phasized. This brings the author at the end of the paper to mention 
inter alia the team work on the great Swedish hoards going on at the 
Stockholm collection where English, Gennan and Swedish scholars have 
taken part for ten years. 

Also in Norway the Viking Age coins call upon the interest of the 
nun1ismatists. The nun1.erous finds from churches and church sites n1.akes 
another field where the research is concentrated. 

The hope for better dating possibilities as tin1.e passes and new finds 
turn up seems quite justified. 

NOTER 

1 Til grunn for detme artikkelen ligger et foredrag holdt på et møte av norske arkeologer 
23/11 1959. En del endringer og suppleringer er foretatt i satnråd med redaksjonen. 2 M. 
Stenberger, Die Schatzfunde Gotlands der Jflikingerzeit, I 1958, Il 1947. 3 J. D.A. Thompson, 
Jm;entory of British Coin Hom·ds A.D. 600-1500, London 1956. Boken er ufullstendig på en rekke 
punkter, se bl. a. recensjon av N. L. Rasmusson, Fornvannen 1960 s. 48-51. 4 J. Werner, 
lVIiinzdatierte Austrasische Grabfunde, Berlin und Leipzig 1935. 5 Thmnpson op. cit. s. 131 
nr. 347 med anf. litt. 6 P. de Gentilhomm.e, La circulation des 11/0JIIIaies d'or 111erouingiennes e11 
Angleterre, The British Numismatic Journal vol. XXIII (1941) s. 395-98. 7 Thom.pson 
op. cit. s. 38 nr. 106. Den kjente engelske numism.atiker Philip Grierson har datert Sutton 
Hoo-funnet til 650/60, se Antiquity vol. XXVI (1952) s. 83-86. 8 C. J. Schive, Norges 
Jvfy11ter i Middelalderen. Kri.a. 1865. 9 F. eks. A Catalogue of English Coins in the British 
lvfuseJJ/11. Anglo-Saxon Series. Vol. I-Il, London 1887, 1893. 10 B. E. Hildebrand, Anglo
sachsiska Jnynt i Suenska Kong!. lvfyntkabinettet funna i Sueriges jord, Sth. 1846, forøket utgave 
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1881. H. Dammenberg, Deutsche lvfiinzen der siichsischen und .frankischen Kaiserzeit, I-IV, Berlin 
1870-1905. 11 N. Nicolaysen, Norske FornleiJninger, Kri.a. 1862-66, s. 161. 12 Carl-Axel 
Mo berg, Tlf/hen did Late La Tene begin? Acta Archaeologica 1950 s. 83-136. 13 Hovedverket 
om denne myntstrøm_ er Sture Bolin, Fynden ar; romerska lll}'llf i }ria Gennanien, Lund 1926. 
14 Dette forhold er klargjort av Bolin i hans nye store arbeide, State and Currency in the Ronwn 
E111pire to 300 A.D., Sth. 1958. 15 Fmm av romerske mynter i Norge: 

Østfold. Lektllll, Eidsberg. Antoninus Pius, 131-61 e.Kr. Denar. 
Akershus. Dyster, As. Hadrian, 117-38. Denar (fragm.). 
Hedmark. Pulsen, Ringsaker. Antoninus Pius. Denar. 

Lindstad, Stange. Constantius Il, 323-61. Solidus. 
Buskerud. lVfælt-1111, Heggen, Modu111. Augustus, 31 f. Kr.-14. e. Kr. 

Vestfold. 

Vest-Agder. 

Denar (subærat, d. e. sølvmynt med kobber
kjerne) Gordianus Pius, 238-44, 2 antoniniani. 

Veien, Norderho/J. Konstantin den store, 306/7-37. Dobbelt
solidus. 
Hon, Øvre Eiker. Valens, 364-78. Solidus. 
Sondre Holmen, Skoger. «1 sølvmynt, preget for en av de 

romerske keisere)). (Denar?) 
Frestad, Vanse, Lista. Magnus Maxinms, 383-88. Quinar. 
Lyngdal kirke, Lyngdal. Valentinian I, 364-75. Tredobbelt 
solidius. 

Hordaland. Raknes, Ha111re. Antoninus Pius. Denar. 
Sæbø, Fjelberg. Gratian, 375-83. Solidus. 
Kolle, Voss. Valentinian Il, 375-92. «Sølvmynt)). 

Sogn og Fjordane. Hol!tJik, Vereid, Gloppen. Constantin Il, 337-40. «Denar)). 
Ha111re, Leikanger. Theodosius I, 379-95. Solidus. 
EtJebø, Gloppen. Theodosius Il, 408-50. Solidus. 

Nord-Trøndelag. SteinstJik, SkatiJal. <<5 romerske ( ?) solidi ( ?))). 
Noen enkeltfunne bronsem.ynter er ikke tatt 1ned, da det er ytterst tvilsomt 

om de skriver seg fra primærfmm. 
16 G. Galster, ]\lføntjundet fra Store Frigaard, Aarb. f. nord. Oldkynd. og Hist. 1929, s. 248 f. 
Stenberger op. cit. nr. 84, 104, 161, 295, 322 og 333. 17 En detaljert beskrivelse av Igelosa
funnet er ennå ikke publisert. Forfatteren har sett funnet utstilt i Lunds Universitets Historiska 
Museum_ og gnumer ellers sin viten på muntlige opplysninger fra Brita Malmer og Michael 
Dolley. Mynten ble først identifisert av Ulla S. Linder Welin. 18 Sylloge IIIIIII0/'11111 graecom111, 
1-36, Kbh. 1942-59. 19 H. Holst, Uten- og innenlandske lll)'nter i norske funn, nedlagt }or 
1100, Nordisk Numismatisk Årsskrift 1943, s. 56-112. 
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Billedtekster. - Key to Plates. 

Fig. 1 a. Rol/lersk denar preget under Mark Aurel (161-80 e. Kr.). Titlene på forsiden er GERM
(anicus) SARM(aticus). Ifølge listen på side 70 vil dette si at mynten er fra tiden 175-80. Om_
skriften på baksiden bekrefter dette. Første ledd, TR(ibunicia) P(otestate) XXX bestemmer 
denarens pregningstid til desember 175-desember 176. Mark Aurel ble tildelt tribunikisk 
myndighet (se s. 70 f.) alt under sin far og forgjenger Antoninus Pius. 
Ro///a/1 denari11s of Marcus Aurelius (161-80 A. D.) with the titles GERM(anicus) SARM(aticus). 
According to the list on p. 70 the coin is issued between 175 and 180. The reverse inscription 
fixes the date even more exactly: TR(ibunicia) P(otestate) XXX corresponds with the year 175 
(Dec.)-176 (Dec.). 

Fig. 1 b. Bysantinsk 111iliaresiot1 slått under keiser R01nanos I (919-44). Baksidens innskrift nevner 
tre medregenter: Konstantin VII, Stephanos og Konstantin. Dette bestemmer pregningstiden til 
931-44. Bysantinske mynter er sjeldne i norske funn, denne lå i sølvskatten fra Tråen, Rollag i 
Numedal. Nedlagt ca. 1000. 
Byzantine 1//iliaresion of Rom_anus I (919-44). The three coregents mentioned on the reverse date 
the coin to 931-44. Byzantine coins seldom_ occure in Norwegian finds, this is from_ a silver 
hoard found at Tråen, Rollag, Nmnedal. Deposit: c. 1000. 

Fig. 2 a. K11.fisk dinar som ifølge omskriften på baksiden er preget år 192 etter Hedsjra ( = 807/8 
e. Kr.). Myntstedet er ikke angitt, heller ikke myntherrens navn. Pregeåret røper at dette er den 
berømte kaliff Harun ar-Rasid. På n1.yntens bakside er risset inn en runeinnskrift. Dinaren skriver 
seg fra det rike og merkelige gullfunn fra Hon, Øvre Eiker, Buskerud- nedlagt ca. 900. 
Ku.fic dinar of Harun ar-Rasid as the year 192 a. H. (807) indicates. The name of this famous ruler 
is omitted and also the mint. A runic inscription is carved on the reverse. From the remarkable 
gold hoard found at Hon, Øvre Eiker, Buskerud. Deposit: c. 900. 

Fig. 2 b. K11.fisk dirhen1 funnet på Teisen i nåv. Oslo. Den indre omskriften på forsiden forteller 
at mynten ble slått i as-Siis (Tasjkent) år 286 e. H (899/900). En viss støtte for tidfestingen gir også 
innskriften i feltet på baksiden. Siste linje er myntherrens navn, den samanidiske fyrste Isma'il 
ibn Ahmad (892-907), i linjen over leser vi kaliffens navn: al-Mu'tadid (892-902). Skatten fra 
Teise1; er nedlagt ca. 925. . 
Kufic dirhe111 coined for the Samanidian prince Isma'il ibn Ahmad (892-907) during the reign of 
the c ali ph al-Mu 'tad id (892-902), whose names can be re ad ~n the reverse. Mint: as-S as (Tash
kent), year: 286 a. H. (899/900). From a silver ho ard found at Teisen within the present borders 
of Oslo. Deposit: c. 925. 

Fig. 3 a. Frankisk denar med innskriften XPISTIANA RELIGIO (den kristne religion). Typen 
ble innført under Karl den store, sønnen Ludvig den fromm_e brukte den også. Og typen ble 
uforandret preget n1.ed hans navn gjennom lengre tid, den ble også imitert. Denne mynten er 
trolig fra den opprinnelige Ludvig (814-40). Den lå i et gravfunn fra Bø, Krødsherad, Buskerud, 
nedlagt ca. 850-75. 
Frankish denier of the XPISTIANA RELIGIO type, which was instituted by Charlemagne. It 
also forms a great bulk of the coinage of Louis le Debonnaire. The coin with his name became a 
<<type immobilise» and was also frequently imitated. This coin, however, problaby belongs to 
the original series of the latter king (814-40). From a grave fmd of Bø, Krødsherad, Buskerud. 
Deposit: c. 850-75. 
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Fig. 1. Ca. 2 : 1. 
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Fig. 2. Ca. 2 : 1. 



Fig. 3 b. Tysk penning preget i Colonia (Koln). On1skriften på forsiden OTTO REX forteller at 
1nynten er fra Otto I (936-73) son1 konge: 936-62. Denne n1.ynten representerer funnet fra Kal
dal, Namdalseid, Beitstad, Nord-Trøndelag. Nedlagt ca. 1005. 
German penny from Cologne. The obverse inscription OTTO REX attributes the coin to Otto I 
(963-73) as king: 936-62. From a Viking Age hoard of Kaldal, Namdalseid, Beitstad, Nord
Trøndelag. Deposit: c. 1005. 

Fig. 3 c. Angelsaksisk penn ing preget for Æthelræd Il (978-1016). Myntmester og myntsted nevnes 
på baksiden: ÆLFPINE (Ælfwine) og OXNA(ford) d. e. Oxford. Mynten tilhører Hildebrands 
type D (997-1003) som er meget vanlig i nordiske myntskatter. Penningen, som er et godt eksem
pel på dyktigheten hos angelsaksiske stempelskjærere, till1ører vårt største myntfunn fra viking
tiden. De vel1600 myntene fra Arstad, Egersw1d, Rogaland ble nedlagt ca. 1030. 
Anglo-Saxon penny of Æthelræd Il (978-1016). Mint: Oxford. Moneyer: Ælfwine. The type, 
Hildebrand D (997-1003), frequently occurs in Nordic hoards. This specimen, which cleady 
demonstrates the skill of Anglo-Saxon die-engravers, originates from the biggest Norwegian 
Viking Age hoard, found at Arstad, Egersund, Rogaland. Deposit: c. 1030. 

Fig. 4 a. Etterpregning av angelsaksisk penning. Prototypen er en mynt fra !(nut den mektige (1016-
35) av Hildebrand-type G (1023-29). Myntbildet ligger nær prototypens, men den barbariske 
omskriften gir ingen mening. Fra Arstad-funnet. 
I111itation of Anglo-Saxon penny, the prototype being a Cnut penny of Hildebrand type G (1023-
29). The imitation differs from the original coin mainly ·with respect to the illegible inscriptions. 
The Arstad hoard. 
Fig. 4 b. Norsk penning fra Olav Haraldsson (1015-30). Var blant de tre myntene fra denne konge 
som lå i Stein-funnet fra Hole på Ringerike. Det er trolig nedlagt før 1030, kanskje alt ca. 1025. 
Norwegia11 penny of Olav Haraldsson (St. Olof), 1015-30. The find- from Stein, Hole, Ringerike 
- contained among others three coins of this king. The hoard was probably buried before 1030, 
perhaps as early as c. 1025. 

Fig. 4 c. Norsk brakteat fra det store fwmet fra Dæli, Nes, Hedmark: ca. 5 000 brakteater og to
sidige mynter nedlagt omkring 1200. Brakteaten må regnes til de «stumme» mynter selv om mynt
bildet er en bokstav. Tolkingen av denne «H» er ennå uviss. Det har vært gjettet på myntherrens 
navn (Håkon), myntstedet (Hamar), mens siste, og kanskje rimeligste, forklaring er at den har 
vært et ledd i en alfabet-serie der bokstavene har hatt sakral betydning. 
Norwegian bracteate from a big hoard (a bo ut 5 000 specimens) of Dæli, Nes, Hedmark. Deposit: 
c. 1200. The meaning of the letter <<H>> is still vague. The suggestions are: name of ruler (Håkon), 
name of mint (Hamar), a part of an alphabetic series, in which the letters have had some sact·ed 
meaning. 

Fig. 4 d. E11gelsk sterli11g preget i Bristol under Edward I (1272-1307). «Side-liljene» på kronen er 
trefliket, og det forteller at mynten er slått før 1302. Bokstavformer og mindre detaljer tidfester 
den nærmere til 1280/81. Sterlingen lå i Havnøy-fmmet fra Rødøy i Nordland, nedlagt ca. 1355. 
English pen11y. Edward I (1272-1307). Mint: Bristol. Fleurs-de-lys at sides of crown showing 
three leaves attribute the coin to the time before 1302. Letter forms and other small details date 
the issue to 1280/81. The penny belongs to a fmd from Havnøy, Rødøy, Nordland. Deposit: 
c. 1355. 
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I r n1 el in M ar t en s 

VIKINGETOGENE I ARI<.EOLOGISK 

BELYSNING 

Det arkeologiske n1ateriale son1 er blitt bevart til n1inne otn vikinge
togene er, sett under ett, både rikt og skiftende. Det gir oss anledning 
til å følge vikingene på deres ferder både i Østerveg og Vesterveg, og 
det kan fortelle oss om de kostbarhetene som ble bragt hjetn igjen. Men 
hvis vikingetogenes historie skulle skrives bare på grunnlag av oldfun
nene, ville den sannsynligvis bli nokså forskjellig fra den versjonen vi 
har idag, og uten de historiske kildene ville den ha vært langt n1indre 
detaljert. De dramatiske skildringene av herjinger og plyndringer ville 
tre tilbake for n1er nøkterne beretninger otn utflytninger og handels
forbindelser, og selv den om krigerske siden i alle tilfelle ville fran1gå av 
n1aterialet, ville neppe noen arkeolog våge å påstå at store nordiske hær
styrker gang på gang beleiret Paris, London og Konstantinopel, og tvang 
de franske og engelske kongene til å utbetale enorn1e pengesutnmer. De 
arkeologiske kildene alene ville ikke kunne gi det riktige begrep om 
vikingetogenes omfang og den ekspansive kraft de gir uttrykk for, men 
nettopp på grunn av sin vesensforskjell fra de historiske beretningene 
har de gitt uvurderlige bidrag til forståelsen av vikingetogenes karakter. 
Det er knapt noe annet område hvor vi har et slikt san1spill mellom 
arkeologiske og historiske kilder, og hvor dessuten stedsnavnene kom
n1er til son1 et meget vesentlig elen1ent. 

Det arkeologiske materialet faller i to hovedgrupper. Den ene er de 
fren1n1ede sakene son1 er funnet på nordisk grunn, og den andre er de 
skandinaviske oldsakene som er funnet i fremn1ed jord. 
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Det utenlandske ilmslaget i de nordiske vikil1getidsgravene er n1.eget 
ansehg. I Norge er det de irske og angelsaksiske sakene son1. dominerer, 
n1ens frankiske og østlige saker spiller en n1.er beskjeden rolle. Bror
parten av den1. er ornerte bronsegjenstander, ofte 1ned forgylling, det er 
sn1.ykkesaker, beslag til bøker og relikvieskrin, disse er også blitt gjort 
0111 til spe1u1er her hjen1.n1e. Dessuten er det fu1u1et seletøybeslag, blant 
den1. tre komplette sett, fine trespa1u1n1.ed beslag, det fornemste eksetnplet 
er Buddhabøtten fra Oseberg. Til de finere gjenstandene hører også 
bronsefat 1ned eller uten en1.aljebeslag, drikkehornbeslag, og blant kurio
sitetene n1.å vi nevne relikvieskrinet fra Melhus i Trøndelag. Ilnporterte 
våpen er også tallrike, og det san1.1ne gjelder n1.yntene. De ligger gjerne 
enkeltvis i gravene, særhg de angelsaksiske n1.yntene fra 800-årene. 
Fig. 1-3. 

De eldste av disse gjenstandene er kon1.1net i graven kort etter år 800, 
og den vesentligste delen av n1.aterialet tilhører det 9. århundre, gravene 
fra yngre vikil1getid er langt fattigere i så henseende. 

Son1. ritnelig kan være er det kystdistriktene på Vestlandet son1 har 
de fleste funnene, de rikeste fylkene er Rogaland, Sogn og Fjordane og 
Nord-Trøndelag. De nordligste funnene kon1n1.er fra Tron1.s. På Øst
landet ilu1tar Vestfold en særstillll1g, og utgravnil1gene på Kaupang, den 
gan1le handelsplassen i Tjølling, bringer årlig nytt n1.ateriale for dagen. 
Funnene der er et klart bevis for at en del av til1gene er kommet hit ved 
handel, n1.en like sikkert er det at det delvis dreier seg om røvet gods, 
bokbeslag og relikvieskrin har ikke vært handelsvarer. Det er in1.idlertid 
ikke 1nulig å trekke noen fastere grense n1.ellon1. de to kategoriene. En 
annet svakhet ved 111.aterialet er at det delvis er n1.eget vanskelig å skille 
111ello1n irske og angelsaksiske gjenstander. 

I de svenske gravene trer de vesteuropeiske sakene tilbake for de øst
lige. Men det finnes da en del vestlig gods, både irsk og angelsaksisk og 
ikke så hte frankisk. Funnene komn1.er fra graver fra hele Sør- og Mellotn
Sverige, n1.en med tydelige konsentrasjoner i Birka og på Gotland. Det 
er ingen tvil om at det først og fremst er handelsvarer, særhg Birka-
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Fig. 1. Fragm.ent av irsk bronsekjele med beslag, funnet sammen med manns- og 
kvinnesaker fra yngre vikingetid på Løland i Vigmostad, Vest-Agder. 

funnene itu1eholder en betydelig n1engde glass og keramikk. En del av 
futmene kon1n1er fra selve byområdet. Men vi har mgen garanti for at 
alle sakene er kom1net dit ved fredelig handel, vi 111.å også tenke oss at 
røvet gods er budt fram til salgs på markedene. 

Men det er først og fre1nst ferdene østover de svenske fu1u1ene for
teller on1.. Det er igjen n1.etallsakene son1. er de almillneligste, særlig drakt
smykkene. Fig. 4. Det er n1.est enkle bronsebeslag, de fleste kommer fra 
traktene ved nudtre Volga, Ladogaotnrådet og landene onliumg Dnjepr. 
Til de viktigste handelsvarene hørte også orientalske silkestoffer, 1nen 
dem trengs det særskilt gode konservermgsforhold for å bevare i gravene. 
Glass og lærvarer fi1u1es også, men de er forholdsvis sjeldne. 

Det er igjen tida o1nkril1g år 800 sotn betegner ituuedtiingen til de 
lange ferdene østover, og kontakten har vært levende gjennotn resten av 
vikillgetida. 
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De østlige varene finnes spredt over hele Sverige, n1en det er atter 
Birka og Gotland so1n har de fleste funnene. Dessuten n1-å vi nevne 
lokaliteten Lillon i Malaren, son1- er et av de tnerkeligste funnkotn
pleksene son1- er ko1n1net for dagen på svensk grunn. Derfra kon1-1ner et 
av de største klenodiene som er ftumet i Norden, en liten Buddhafigur 
sotn antakelig er av indisk opprinnelse. 

Det er enda en gruppe svenske fortidsminner son1- tnå on1-tales, og det 
er runestenene. Fig. 5. De tilhører den yngre delen av vikingetida og over
gangen til middelalderen. De er i stor utstrekning reist over 111-etu1- son'l 
døde i utlandet, og selv on1- innskriftene er kortfattede, gir de et nært og 
levende inntrykk, ikke nlinst fordi de er reist over navngitte personer. De 
omtaler ferder både østover og vestover, et talende eksempel er Hogby
stenen fra Ostergotland, som beretter on1- en vidt bereist fanulie: 

Soner fikk Gulle, en god bonde, fen1-. 
Vid Fyris foll Asmund, oradde katnpen. 
Atsur omkon1- oster i Grekland, 
Halvdan ble på Bornholm drept, 
!{are vid Dundee, och dod er Boe. 

I Danmark er vikingetidsgravene på langt nær så tallrike son1- i Sverige 
og Norge, og det n1-å være hovedårsaken til at de danske futmene av 
fremmede saker tallmessig sett ligger langt etter. En del in1-portsaker både 
av vestlig og østlig opprinnelse er ko1n1net n1-ed i gravene, og i Dan
mark kan vi spore en lila1ende konsentrasjon i handelsplassen Hedeby 
ved Slesvig som vi i Norge fant på l{aupang og i Sverige i Birka. 

Den andre store futulklassen son1- har betydning for vårt enme, er 
skattefunnene. Det er i alt vesentlig sølvskatter av varierende san'ln'len
setning. De viktigste bestanddelene er armringer, halsringer, ringnåler, 
mynter og sølvbarrer. Et alnunnelig trekk er at sølvet er hugget opp i 
mindre stykker, det skyldes at sølvets verdi son1- betalingsmiddel gikk 
etter vekt. Skattefunnene er tallrike over hele Skandinavia, og felles for 
alle tre land er at de fleste er nedlagt i 10. og 11. århundre. Dateringen 

96 



Fig. 2. Sverdhjalt av angelsaksisk type fra Dolven, Brunlanes, Vestfold. Funnet sammen med 
bl. a. en skålvekt i en grav fra omkring år 900. 

kan by på store vanskeligheter, og tnyntene er det viktigste daterings
tnidlet. Skattefunnene gir oss anledning til å skille tnellotn to store n1ynt
strøn11ner, en østlig i tida n1ellon1 800 og 950, og en vestlig fra 980 til 
1050, den siste tnå utvilson1t settes i forbindelse tned de store utbetal
ingene av Danegeld son1 vikingene avkrevde i England på denne tida. 
Blant 900-tallstnyntene fitmes også en del bysantisnke og tyske. For
delingen av de norske skattefunnene viser stor overenssten1n1else n1ed 
utbredelsen av in1portvarene. P å Østlandet er det igjen Vestfold son1 
topper statistikken, på Vestlandet er Rogaland, Hordaland og Møre de 
rikeste fylkene, videre er Nordland et rikt on1råde. Skatteftmnene gir 
itnidlertid ikke noe fullt pålitelig bilde hverken når. det gjelder datering eller 
fordeling. Skattene er for en stor del gjen1t bort under ufredstider, og da 
kan selvsagt stridigheter av lokal karakter ha vært årsak til nedleggelsen. 
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Fig. 3. Irsk ringspenne funnet i Snåsa 
i Nord-Trøndelag. 

De svenske skattene er ene
stående i sin rikdon1, i alt er det 
funnet ca. 1000 sølvskatter, derav 
kon1111er on1lag to tredjedeler fra 
Gotland. Den største skatten, fra 
Stora Valinge på Gotland er en ren 
1nyntskatt og veier nesten 8 kg. 
Fig. 6. Alle n1yntene er kufiske, 
1nen det er likevel en n1eget variert 
san1ling. Det kan skilles n1ellon1 
55 pregningssteder i forskjellige 
deler av den arabiske verden, noen 
kon1n1er fra Bagdad, n1ens andre 
er slått i Sa1narkand. De eldste er 
preget i år 708, og de yngste i 910, 
og kort etter dette årstallet er 
skatten kon1n1et i jorden. Det er 

ikke uvanlig å finne n1ynter fra 700-årene eller enda eldre i skattene, 
n1en de gir oss ingen rett til å slutte at ferdene østover har begynt på 
et så tidlig tidspunkt. De gjenspeiler i stedet de 1nyntsortene som var i 
on1løp i de delene av Russland son1 nordboerne kon1 til, og de lå igjen 
langt borte fra de arabiske pregningsstedene. 

De danske skattefunnene er også n1eget rike. De er utbredt over hele 
landet. Det rikeste konuner fra Terslev på Mon, n1ens Bornhohn er det 
landskapet son1 har det største antall funn. 

Funnene på nordisk grunn er en utn1erket illustrasjon til den inn
delingen i <<interessesfærer» son1 vi kjenner gjennon1 de historiske kildene, 
hvor imidlertid uttalelsene ofte er nokså uklare. Vi får bekreftet at sven
skenes hovedinteresser har ligget i øst, n1ens de norske ferdene i stor ut
strekning har gått vestover til De britiske øyer. Danskenes ferder er van
skeligere å følge ad arkeologisk veg, n1en indirekte kon11ner de dansk
engelske forbindelser til uttrykk i Jellingestilen fra tidlig 900-tall og 
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Fig. 4. «Fyrfat» av østlig opprinnelse, fra Hamrånge i G::istrikland, Sverige. 
Foto: AT A, Stockholm. 

fran1.over. Det er en stilart son1 er utbredt både i England og i Norden, 
hvor Danmark er sentralområdet. Men oldfunnene viser også at det ikke 
kan trekkes skarpe grenser 111.ello1n interesseon1.rådene, et typisk ekse1npel 
er det store skattefunnet fra Hon i Buskerud, som inneholder en blanding 
av vestlige og østlige saker, n1en 111.ed overvekten på de første. De store 
toktene i slutten av 900-årene, son1. særlig ran1.n1et England, har 1ner enn 
noen andre vært fellesnordiske foretakender, og alle landene har fått sin 
del i utbyttet. 

Det er først og fren1.st funnene fra det nordiske on1rådet so1n gir det 
arkeologiske grunnlaget for å trekke opp de viktigste forbindelsesvegene. 
De nordiske funnene i fren1.n1.ed jord er det 1neget vanskeligere å be-
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stenu11e opphavson1rådet til da det nordiske oldsaksn1aterialet i vikinge
tida gje1mo1ngående har et enhetlig preg. Der gir stedsnavnene en langt 
sikrere beste1nn1else, og de er i det hele tatt en av hovedkildene til kunn
skap on1 den nordiske bosetningen i frem1ned land, især i vest. Selv otn 
stedsnavnene foreløpig på langt nær er ordentlig utnyttet, kan de likevel 
i n1.ange tilfeller brukes til å skille 1nellon1 danske og norske bosetnings
otnråder, særlig i England. 

Det er ikke noe stort arkeologisk funnstoff so1n er kon1n1et for dagen 
i vest. Det er en del gravfunn av rent nordisk karakter, dessuten er det 
n1ange funn son1. nok viser sterk nordisk påvirkning, tnen hvor vi ikke 
n1.ed sikkerhet kan si at det er en skandinavisk grav. Løs-funnene, særlig 
våpenfunnene, er ganske tallrike. 

De onwådene som er best bearbeidet arkeologisk, er Shetland og Orkn
øyene. Det var A. W. Brøgger son1 la fran1 materialet i 1930, og det ga 
resultater so1n gikk helt på tvers av den eldre historiske oppfatningen. 

Gravfw1nene står både ved gravs~k og innhold tneget nær norske 
vikingetidsfunn. Det største satnlete materialet ko1nn1er fra gravplassen 
Pierowall på W estray på Orknøyene, i alt kjennes det 14 graver derfra, 
og 1ninst 2 av den1 er båtgraver. Det var flere kvinnegraver 1ned ovale 
spenner og tnannsgraver n1ed våpen, dessuten inngikk det redskaper i 
gravutstyret, deriblant en sigd. Det er bare 4 av funnene son1 lar seg 
datere sikkert, de tilhører alle tida 1nellon1 800 og 850, enkelte av tingene 
peker bakover mot 111.erovingertida. En datering til tidlig 800-tall får vi 
også på funn fra andre deler av øygruppene, n1ens gravfunnene son1. hel
het tilhører tida fram til 950. 

Det har aldri vært trukket i tvil at disse funnene betyr en norsk bo
setning på Shetland og Orknøyene, og de norrøne stedsnavnene på øy
gruppene er tneget tallrike. Det varte in1idlertid lenge før vi ble kjent 
n1ed selve gårdsanleggene der ute. Ennå er det bare et anlegg so111 er 
undersøkt, deter Jarlshof ved sørspissen av Sun1burgh på Shetland. Ut
gravningene begynte i tnidten av 30-årene, tnen de ble ikke ·drevet 
san1n1enhengende, og først i 1956 ble de utførlig publisert. 
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Der er konstatert en 
norrøn bosetning som kan 
følges kontinuerlig fra otn
kring år 800 og langt inn 
i middelalderen. Det eldste 
beboelseshuset har to run1 
son1 er identifisert son1 
skåle og eldhus, ved siden 
av fantes løe, stnie og et 
tnindre hus. Husene har 
svakt buete langvegger av 
stein, forøvrig tninner 
byggen1åten on1 den vi 
kjenner fra folkevandrings
tidshusene på Jæren og 
Lista. Seinere ser det ut til 
at gården er blitt delt i 
flere bruk. Gårdens grav
plass kjennes ikke. 

Det er først og fretnst 
et fredelig bondesan1funn 
utgravningene på Jarlshof 
viser oss, og det gjelder 
også den eldste norrøne 

Fig. 5. Runesten fra Håsselby i Harbo, Uppland, 
Foto: ATA, Stockholm. 

bosetningen. Det fantes nok en keltisk befolkning der da nordn1ennenc 
kon1, 1nen funnene fra øygruppene son1 helhet gir inntrykk av at den 
har vært nokså fåtallig og at den neppe har ytet særlig motstand tnot 
det norske landnåtnet. Gravfunnenes karakter stemn1er godt ov~rens 
1ned resultatene av Jarlshofundersøkelsene og gjør det klart at det har 
vært en utflytning basert på jordbruk. Den har begynt seinest ved 
vikingetidas begynnelse og har ingen ting 1ned Harald Hårfagres nlakt
politikk å gjøre. 
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Funnene fra Hebridene og øyene på den skotske vestkysten viser 
n1ange likhetspunkter med dem fra Shetland-Orknøyene. Gravenes kar
akter og innhold skiller seg lite ut fra den1, n1en innslaget av keltiske saker 
er sterker.e, og det er verdt å n1erke seg at Bere av gravene inneholdt 
skålvekter av bronse. Det keltiske innslaget beror både på at den tidligere 
befolkningen var n1er tallrik enn på øygruppene i n6rd, og på de nære 
kontaktene n1ed Irland. Dateringen av funnene er også den samme, n1ed 
en 111arkert overvekt for graver fra 800-tallet. Fig. 7. 

Funnene fra det skotske fastlandet derimot, er alle fra 900-årene. De 
er inudlertid så få at de ikke berettiger til å trekke kronologiske slut
ninger. De Beste kon1n1er fra distriktet on1kring Caithness, og den sør
lige grensen for bosetningsområdet går på østsiden ved Moray, det 
gan11nelnorske Breidafjord. 

Øya Man inntar en viktig stilling blant områdene i vest, ikke på 
grunn av gravfmmene, for de er enda færre etm i de andre områdene. 
Jeg har bare fu1u1et en grav o1ntalt i litteraturen, en båtgrav 1ned våpen 
og smedverktøy. Det er en annen gruppe fortidsnunner so1n tiltrekker 
seg interessen, det er de store steinkorsene. Det er kristne 1ninnesn1erker, 
reist etter nudten av 900-årene. Formen står nær de kristne korsene i 
Skottland, 1nen ornamentikken er nordisk, og Bere av de1n bærer billed
franlstillinger 1ned n1otiver fra nørron n1ytologi og sagnverden. Dessuten 
har de runeinnskrifter, det er 1nest korte formler, men de har stor interesse 
fordi de inneholder en blanding av nordiske og keltiske navn, som n1å ha 
sin bakgrunn i en tilsvarende blanding av de to befolkningselementene. 

Det son1 likevel påkaller størst interesse på Man, er de sterke renli
niscensene av den gamn1elnorske statsordningen so1n er blitt bevart. Selv 
i den nåværende ad1ninistrasjonen er det mangt som kan føres tilbake til 
vikingetida, og Tynwald Hill, Tinghaugen, beholdt sin betydning i øyas 
offentlige liv helt til 1916. Organisasjonen på Man har ikke vært noe 
enkeltstående tilfelle, svakere spor fim1es Bere andre steder, og stedsnavn 
1ned tilknytning til tingsted finnes så å si i alle delene av det vestlige 
bosetningso1nrådet. 
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Fig. 6. Skattefunnet fra Stora Valinge, Gotland. Foto: ATA, Stockholm. 

På alle øygruppene og på det skotske fastlandet er det gjort skatte
funn av nordisk karakter, de er alle fra tida etter 950. Særskilt bør vi 
nevne skatten fra Skaill på Orknøyene, son1 er den største son1 kjennes 
fra det gamle norske on1rådet. Det er en sølvskatt son1 veier 7.3 kg, den 
er nedlagt o1nkring n1idten av 10. århundre. 

De on1rådene vi hittil har behandlet, har det til felles at de var for
holdsvis tynt bebygd og hadde en svak samfunnsorganisasjon. Det var 
heller ikke on1råder son1 var rike på skatter som kunne røves, og det er 
tydelig at det vesentlig er jordbruks1nulighetene so1n har lokket. Det er 
større likhet 1ned landnåmet på Island og Færøyene enn1ned de egentlige 
vikingetogene. Øygruppene, særlig Orknøyene ble dessuten utgangs
punkt for togene lengre sørover, og et forbindelsesledd n1ellon1 den1 og 
hje1nlandet. 

I England og Irland var forholdene annerledes. Herfra er det de første 
beretningene ko1nn1er on1 overfall av kirker og klostre og røving av 
hellige skatter. Til å begynne n1ed er det sn1å flokker son1 opererer, 
1nen snart kom1ner vikingene 111ed større flåter og setter seg fast på 
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Fig. 7. Fra et gravfunn fra 800-årene fra Ardvonric, Barra Island, Hebridene. 

sentrale steder. De irske annalene gir god, n~en ensidig informasjon 
on~ begivenhetene og den videre utviklingen. Dublin ble vikingenes 
faste skanse, sete for de norske kongene, og utgangspunkt for plyndrings
tog innover i. landet. Det er vanskelig å si hvor tidlig de tok sikte på 
fast bosetning i Irland, n~en henimot midten av 800-årene tnå tanken 
på en virkelig erobring ha tneldt seg, og de store togene kort etter 
nudten av århundret har karakter av en plann~essig invasjon. Funnene 
gir meget få opplysninger on~ bosetningens utstrekning, og det er i 
det hele tatt vanskelig å få tak på i hvor stor grad vikingene også har 
tatt sikte på en kolonisasjon med jordbruk for øyet. En irsk kilde fra 
900-årene klager over at det satt nordn~enn over alt i landet, og over 
deres hunger etter Irlands jord. Norske stedsnavn n~angler også i inn
landet. 

Ftmnene utpeker Dublin som det sentrale punkt, der kjennes et større 
gravfelt på lokaliteten Kilmainham-Island Bridge. Våpnene utgjør den 
største gruppen blant gravgodset, n~en det finnes også kvinne
smykker og redskaper. Hovedparten av funnene ser ut til å være fra 
800-årene. 
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Vi vet itnidlertid at det også fantes betydelige kolonier i Wexford, 
Waterford, Lin1.erick og Cork, alle san1.n1en steder so111 seinere utvildet 
seg til byer. Wexford og ·waterford hører n1ed blant de få stedsnavnene 
av norsk opprinnelse. 

Blant de relativt få funnene utenfor Dublin inntar de løsfunnete 
våpnene den største plassen. En vesentlig del av den1. er funnet i elvene, 
og de er de synbare nunnene etter de 1nange stridene der borte. 

England og Frankrike var mer enn noen andre land utsatt for vik
ingenes herjinger. Ar etter år lå store vikingeflåter ute, beleiret byene, 
herjet og brente. De tok vinterkvarter i landet, gjerne på øyer ved elve
Inunningene. Det berettes 0111. flåter på hundrevis av skip, og hverken 
den engelske eller den franske statsmakten hadde nudler til å bli kvitt 
den1. I Frankrike har vikingene tatt del i de indre stridighetene n1ellon1 
kongene, i flere tilfeller som vanlige leiesoldater. I England utviklet det 
seg til regulær krig. 

Det er ikke ventelig at de store plyndingstogene skal ha avsatt sterke 
spor i det arkeologiske 111aterialet, 1nen de kan allikevel følges ved en 
rekke våpenfunn fra elvene. Fu11110n1rådet strekker seg fra Elbens n!un
ning i nord til Loire i sør. Helt i san1.svar n1ed de historiske kildene er 
det også at de er særlig tallrike ved Seinen og Loire, o1nråder son1 vi 
vet dannet utgangspunkter for n1ange plyndringstog. Tilsvarende funn 
kje1111es fra store deler av England, men med konsentrasjon i London
distriktet. 

Gravfunnene fra Kontinentet er få, i en særstilling står fu1111et fra Ile 
de Croix, en øy på sørkysten av Bretagne. Der lå en stor gravhaug 111.ed 
dotninerende beliggenhet, og den inneholdt en brent skipsbegravelse. 
Utstyret var 1neget rikt, fullt våpensett, spillebrikker 1ned terninger, 
redskaper og husgeråd. Det har vært en meget fran1.stående 1nann son1 
ble gravlagt der omkring år 900. 

Fra vikingeriket i Nonnandie kje1111er vi deri1not ingen hedenske 
graver, 1nens de 1iordiske stedsnavnene er tallrike og lett kjeru1elige den 
dag i dag. 
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l England finnes det et lite antall graver, 1nen heller ikke der kan de 
gi noe begrep 0111 den norrøne bosetningens on1fang. Det er igjen steds
navnene vi må ty til, og vi har dessuten bevart flere kilder som beretter 
0111 nordisk satnfunnsorganisasjon. Det er ingen tvil 0111 at det etter 
våpenstillstanden i 878 foregikk en virkelig kolonisasjon i Nord-England. 

Mange av nordboerne slo seg ned i de angelsaksiske byene son1 også 
ble politiske sentra. ByfUllllene er ikke særlig tallrike, og de består av 
1nindre gjenstander av bronse og bein, dels n1ed ornan1entikk. På grunn
lag av den1 kan vi følge nordboerne langt inn i det 11. århundre. Funnene 
er viktige fordi de viser at kolonistene også har drevet n1ed bynæringer, 
1ned handel og håndverk. De fleste funnene kon1n1er fra Y ork, dessuten 
har London hatt en nordisk koloni fra 1 O. århundre. 

Når oldfunnene i vest er så fåtallige, har det flere årsaker. Det har 
ikke vært utført mange arkeologiske undersøkelser, og nye syste1natiske 
utgravninger vil sikkert bringe et rikholdigere materiale for dagen. Men 
det beror nok også på at nordboerne nokså fort gikk over til kristen
don1n1en. Allerede da vikingene besatte Nonnandie, har en del av den1 
vært kristne, og under neste generasjon har kristendom1nen blitt den al
nlinnelige religionen. I England bosatte de seg blant nær beslektede folk, 
og assin1ilasjonen har begynt meget raskt. Kvinnene har antakelig nokså 
snart byttet ut sin nordiske klesdrakt til fordel for 1notene der de kon1, 
og dern1ed forsvant den 1nest særpregete delen av stnykkeutstyret. Be
foll<::ningen på øygruppene i nord har bedre klart å bevare sin nordiske 
egenart. 

Vikingenes operasjonson1råde i øst on1fatter enonne landon1råder, 
fra V olga i øst til Polen i vest, og fra Ladoga i nord til Det kaspiske hav 
i sør. De store elvene danner livsnerven i kon1n1unikasjonene, og det ble 
også den1 vikingene ko1n til å følge. Dermed kom de også inn i de store 
handelsrutene son1 førte ned til de arabiske landene og Konstantinopel. 

Den svenske ekspansjonen over Østersjøen begytmer allerede i tnero
vingertida. I nærheten av Grobin i Letland er det undersøkt store grav
plasser son1 står n1eget nær de satntidige i Malardalen og på Gotland. 

106 



Gravfeltene spenner over et tidsrorn fra n1idten av 600-årene og fran1 til 
vikingetidas begynnelse. Et liknende, 1nindre gravfelt 111.ed gotlandsk preg 
er fmmet i El bing ved W eichsels 1nunning, der hvore seinere handels
plassen Trusa vokste fran1. Funnene har vært tolket son1. n1.inner on1. 
svenske kolonier. 

I Russland sa1nler funnene seg langs elvene, 1ned konsentrasjoner i til
knytning til bydannelsene. En av de byene vi kjenner best, og hvor 
funnene kan føres lengst tilbake, er Stajara Ladoga eller Ganlle Ladoga 
ved Volchow, leden inn til Novgorod. Utgravningene viser at det har 
vært en befestet by på stedet. Blant funnene er kera1nikk, kan1.n1.er og 
sn1.ykker av nordiske forn1er, både fra 800- og 900-årene. Det er vanske
lig å bedøn1.n1.e hvor sterk den svenske innflytelsen har vært, det er sann
synlig at det fantes en eldre bydannelse der, som svenskene erobret og 
slo seg ned i. Stajara Ladoga ble aldri en rent nordisk by. Det har vært 
foretatt utgravninger av et gravfelt i nærheten, men resultatene er ikke 
tilgjengelige. 

Nordboernes (rusernes eller varjagernes) to hovedseter i Russland var 
Kiev og N ovgorod. Begge steder har russerne drevet store arkeologiske 
undersøkelser, 1nen resultatene er vanskelig tilgjengelige. Novgorod kan 
føres tilbake til10. århundre, 111en det er 1nulig at det kan avdekkes enda 
eldre lag. I Kiev er det vanskelig å påvise noen nordisk innflytelse av 
betydning før nærn1.ere nudten av 1 O. århundre, og da har det allerede 
eksistert en gan1.n1.el by dannelse der. 

I on1.rådene langs V olchovv og Ladoga ligger det tallrike gravhauger 
son1. i alle fall delvis n1.å tilskrives en nordisk befolkning. Funnene til
hører vesentlig 900- og 1 000-årene, n1.en noen går også tilbake til 800-
årene. Bebyggelsen har en nokså stor spredning, og funnenes karakter 
tyder på at jordbruk og pelsdyrjakt har vært de viktigste næringsvegene. 

Det er et funnsted til i øst son1. n1.å o1ntales. Det er Gnezdovo ved 
Dnjepr, forløperen til Sn1olensk. Der finnes et gravfelt 111.ed n1.inst 3000 
gravhauger, hvorav en del er undersøkt. Flere av den1. må være nordiske. 
De aller fleste gravene var branngraver, blant den1. n1.inst en båtgrav. 
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Ved siden av de nordiske oldsakene ble det funnet gjenstander son1 vitner 
on1 vidstrakte handelsforbindelser, son1 eksen1pel kan vi nevne en persisk 
tallerken. I nærheten av gravfeltet finnes rester av byanlegg, n1en de er 
ikke undersøkt. 

Det er n1eget vanskelig å få klarhet i hvor sterk den nordiske inn
flytelsen har vært, og dette gjelder både byfunnene og gravfeltene. Rus
siske arkeologer er tilbøyelige til å redusere den til et n1inimum, og de 
publikasjonene jeg har hatt til rådighet, virker svært lite objektive på 
dette punkt. Det er heller ikke n1ulig ut ifra den foreliggende litteratur 
å foreta en vurdering. Russerne regner gravfeltet ved Gnezdovo og de 
andre gravfeltene son1 rent slaviske n1ed enkelte nordiske graver inni
tnellon1. Vi n1å regne 1ned en blanding av nordisk og slavisk både i byene 
og i landdistriktene, og nordboerne har alltid vært n1inoriteter. Forbindel
sene n1ed slaverne var en livsbetingelse for detn, og det har ført til en 
snarlig blanding av folkene. De samme fratngår også av det kjente navne
n1aterialet. San1tidig har kontaktene 1ned Norden stadig vært levende. 

Problen1ene otnkring den nordiske innflytelsen er knyttet nær san1-
tnen n1ed nordboernes rolle son1 grunnleggere av den russiske stat tned 
Kiev-Novgorodriket. Det er ikke tvil on1 at 1nan tidligere har trukket 
for store veksler på krønikenes beretninger 0111 rusfolket og san1.tidig 
undervurdert den slaviske befolkningens kulturelle nivå. Men vi 1nå 
holde fast ved at de nordiske kolonistene har hatt en vesentlig andel i 
organiseringen og utforn1ingen av den russiske stat. Men de indre for
holdene har også vært av vesentlig betydning for utviklingen. De slaviske 
stan1111ene i Kiev området hadde et vel utviklet jordbruk, og der fantes 
byer med håndverk og handel. Slaverne sto under kazarisk overhøyhet. 
og betalte skatt til den1. Stender-Petersen har franilievet at det ikke minst 
var forholdet til Kazarriket son1 gjorde en fast organisasjon nødvendig. 
I Novgorod har det eksistert en liknende n1otsetningsforhold til Valga
bulgarerne. 

I Kiev ble det skapt et nordisk herrevelde, og vi har navngitt hersk
erne der tilbake til 880-årene. Stan1n1ene omkring tnåtte betale dem. 
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skatter son1. vesentlig ble utredet i pelsverk. Her har vi et viktig øko
nolliisk grunnlag for Kievriket, 111en skinnet har neppe spilt en så don1i
nerende rolle son1 handelsvare son1 n1ange har trodd tidligere. Endel av 
disse forhold bør arkeologien ha gode n1uligheter for å skape større 
klarhet i, 1nens de politiske forholdene alltid vil bli et vesentlig historisk 
og språkhistorisk spørsn1ål. 

Det er først de skriftlige kildene SOlli kan gi den rette forestillingen 
on1 hvor omfattende ferdene i Østerveg har vært. De opplyser 0111 at 
nordboerne har tatt del i handelsferder så langt øst SOlli ved Volga, og 
de var godt kjent i Volgabulgarernes hovedstad, Bulgar, son1 var et 
handelsknutepunkt. De har også hatt livlige forbindelser tned kazarerne 
ved Don. Videre har de seilt på Svartehavet og Det kaspiske hav og 
sluttet handelsavtaler 1ned byzantinerne. Det er vesentlig handelsferder 
kildene beretter on1, 1nen de har åpenbart ikke alltid gått fredelig for 
seg. Minst en gang beleiret vikingene Konstantinopel, og store flåter 
herjet langs kystene av Det kaspiske hav og Svartehavet. Men beret
ningene on1 røvertokter er langt mindre fran1.tredende enn i de vestlige 
kildene, og de er tydelig en sekundær foreteelse. 

Denne sumn1ariske gjennolligåelsen har omfattet et geografisk on1-
råde son1 strekker seg fra Shetland i nordvest til Det kaspiske hav i sørøst, 
og det spenner over et tidsron1 på bortin1ot 250 år. 

Vi har sett at vikingetogene er et san1mensatt fenon1en, 1nen at det 
kan skilles ut tre hovedeletlienter, en bosetning basert på jordbruk, ut
strakte handelsferder, og store og sn1å plyndringstog. Kan de arkeologiske 
funnene si oss noe 0111 hva son1 har vært det viktigste, og hva so111 har 
vært årsakene til denne voldso1n1ne aktiviteten son1 tilsynelatende be
gynner så plutselig Ollikring år 800. 

Når det gjelder ferdene østover har vi sett at de har sin forutsetning 
i Ilierovingertida, n1en at virkso111heten den gangen bare otnfattet 
landene rundt Østersjøen. I vest er det vanskeligere å påvise sikre for
bindelser så tidlig, med en n1eget viktig unntakelse, nenllig friserhandelen. 
Den får en oppblomstring ved tida Oilikring år 700, da glass og andre 
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varer igjen blir vanligere i gravene, særlig i Sverige. Vi kan også tnerke 
innflytelsene på andre on1.råder, blant annet i våpenforn1ene. Direkte for
bindelser n1.ed De britiske øyer er det vanskeligere å finne belegg for. 
Det har ofte vært hevdet at vi har irske innflytelser i yngre V endelstil, 
n1.en de kan være formidlet via Kontinentet. Vi tnå likevel ha lov til å 
tro at de gan1.le forbindelsene tned England, son1. var så livlige under 
folkevandringstida, ikke helt er blitt glen1.t. 

Hele det vidstrakte otnrådet kan heller ikke sees under ett, hverken 
hva forutsetninger eller forløp angår. 

Til tross for at gode detaljundersøkelser n1angler, er det kanskje lettere 
å skimte hovedlinjene i øst. Som før nevnt n1å vi regne den tidlige ut
flytningen til Baltikun1. hovedsakelig son1. en handelsekspansjon, og skinn
handelen n1.ed onuådene lengre øst tnå ha betydd n1.eget. Grobin ligger 
ikke langt fra Dvinas n1u1ming, og Dvina var en viktig ferselsåre østover. 
Det er forsåvidt en naturlig fortsettelse når svenskene selv begynner å 
overta fjernhandelen, i stedet for bare å fonnidle handelen n1.ellom øst 
og vest. Det er også n1.eget tnulig at vi n1.å se en forbindelse 1nellon1 
utBytningen til Baltikun1. og oppblomstringen av friserhandelen; og nett
opp på denne tida blir Sørskandinavia, særlig Bornhohn et sentrum i 
Norden. De svenske ferdene østover kon1. helt naturlig til å følge de 
ganlie ferdselsårene, elvene, og de kom i1u1 i et handelsnett son1. hadde 
gan1.le tradisjoner, og son1. utgikk fra Orienten. 

Men vi vet ennå lite 0111. hvordan utflyttingen foregikk, og det er 
tnulig at handelsmon1entet har vært for sterkt betonet. I det nordlige 0111.
rådet n1å vi også regne tned at jordbruket har hatt en vesentlig betyd
ning for ervervet, og vi kan ikke se bort fra at det san1.n1.e kan ha vært 
tilfelle andre steder. 

Det er ikke bare kolonistene son1. har deltatt i ferdene østover, 1nen for
bindelsen med hjemlandet har hele tida vært levende, funnene i svensk jord 
og runestenene bekrefter det. Birka har vært et knutepunkt for handelen 
n1ellon1. øst og vest, og svenskene, særlig gotlendingene, har vært det vi 
kan kalle farbønder, og selv foretatt handels- og plyndringstog østover. 
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I vest er det vanskeligere å skille 1nellon1 de ulike elen1entene, og si 
hva son1. er pri1nært og sekundært. Her n1å vi tillegge de arkeologiske 
resultatene fra Shetland og Orknøyene en 111eget stor vekt. Bosetningen 
der var begynt da de første plyndringstoktene satte inn, og det n1.å opp
fattes so1n to sider av san11ne sak. Håkon Shetelig har karakterisert de 
eldste vikingetogene langs de engelske kystene son1. oppdagelsesferder 
n1ed henblikk på å finne nytt land å kolonisere, og det synes å være den 
eneste rin1elige forklaringen. I de tettere bebygde on1.rådene i England 
og Irland var det i første o1ngang ikke n1.ulig for s1nå flokker av nord
nlenn å slå seg ned, 1nens klostre og kirker lå lett tilgjengelige og lokket 
1ned rikt bytte. Ryktene spredte seg i hje1nlandet, og dern1.ed begynte 
snøballen å rulle. 

Gjennomgåelsen av de irske og angelsaksiske funnene i Norge viste 
at det var 111.eget vanskelig å skille 1nellon1. røvet gods og handelsvarer. 
Ikke n1inst de funnene son1. er ko1nn1et fran1 ved utgravningene på 
Kaupang er et klart vitnesbyrd 0111 at vi ikke n1å undervurdere den rolle 
handelen har spilt for forbindelsene n1ot vest. Det har son1 regel vært 
utlagt so1n 0111 handelen har vært et sekundært elen1ent her, 1nen da 
togene begynte, var handelen med Friesland allerede godt innarbeidet. 
Birka og Hedeby fren1sto o1nkring år 800 son1. resultat av en sterkere 
organisasjon av handelen 111ellon1. øst og vest. Når Kaupangs saga be
gynner san1tidig, og funnene viser at de viktigste forbindelsene har gått 
til De britiske øyer, n1å vi ha lov til å ta det som et tegn på at det har 
eksistert faste handelsforbindelser n1.ellon1 dette området og Skandinavia 
allerede ved vikingetidas begynnelse. 

De første bevegelsene fra Dann1ark er betegnende nok rettet n1ot 
Friesland, og allerede kort etter år 800 er danekongen Gotfred nevnt i 
san1band med togene. Han var også Hedebys grunnlegger, og den son1 
stod bak den eldste delen av Danevirke. Her aner vi et san1spill1nellon1 
politiske og 111erkantile faktorer. 

Karl den stores landevern klarte å holde vikingene borte inntil slutten 
av 830-årene, 1nen da de indre stridighetene begynte, fikk vikingene 
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fritt spill. De deltok også direkte i krigshandlingene. I England utviklet 
det seg til en regulær erobringskrig son1 endte n1ed at danene fikk hele 
Nord-England, og derpå fulgte en on1fattende kolonisasjon. Dern1ed ble 
forholdene roligere for en stund, og landnån1et på Island, son1 begynte 
noe før, n1å også har virket so1n en avlastning. I 900-årene har for
bindelsene n1ellon1 Norge og landene i vest vært svakere, og de stridene 
son1 pågikk, særlig i Northtunbria, har i stor utstrekning vært en intern 
sak n1ello1n de nordiske høvdingene i England og Irland, og Ined Orkn
øyjarlene son1. en politisk 111aktfaktor. Mot slutten av 900-årene kon1 en 
ny bølge av vikingehærer, son1 også angrep Kontinentet, 111.en son1 særlig 
rettet sine våpen 111ot England. De store utbetalingene av Danegeld av
speiler seg tydelig i skattefunnene i alle de skandinaviske land. 

Den hjen'llige bakgrunnen for vikingetogene har også vært diskutert. 
En n1.eget viktig teknisk forutsetning for utferdstrangen er de store franl
skrittene sotn var gjort på skipsbyggingens on1.råde. I løpet av tnero
vingertida n1å vikingeskipene, slik vi finner den1. i Oseberg- og Gokstad
fmmene være fullt utviklet, og da kon1.1ner de eldste bevisene for at 
skipene har ført seil. Nordboernes dyktighet til sjøs har vært franilievet 
1nange ganger, og praktiske forsøk har til fulle bevist vikingeskipenes 
glin1rende egenskaper i sjøen. Det var skipene son1 gjorde det n1.ulig for 
vikingene å operere over så store landområder, og de store, sa1nlete 
flåtene har hatt en betydelig n1ilitær slagkraft. 

Det har også n1ange ganger vært pekt på at det var en overskudds
befolkning son1. søkte seg ut, og en sanuet vurdering av det nordiske 
n1.aterialet levner ingen tvil 0111 at vi her står overfor en av de drivende 
kreftene. Landnån1et på Shetland og Orknøyene taler sitt tydelige språk, 
det sa1nme gjør kolonisasjonen av Island. Det er helt rin1.elig at det i 
første rekke var fra de norske kystbygdene utflytterne kon1., n1.en det n1.å 
også sees i san1n1.enheng 111.ed det store indre landnåm son1. fant sted på 
Østlandet i det san1.me tidsron1.n1.et. Der var det ennå store n1.uligheter 
for å utvide bosetningen. En liknende vekst i bebyggelsen kan vi iaktta 
i store deler av Sverige, særlig i det indre og i landskapene nord for 
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Uppland. Men der so1n her har det vært naturligere for kystbefolkningen 
å dra over havet enn å søke limover i landet. 

I Dan1nark er det vanskeligere å følge en tilsvarende utvikling, n1.en 
vi vet at danene hadde en vesentlig andel i de store flåtene son1. herjet i 
England og Frankrike. De oppgavene annalene gir om vikingehærens 
størrelse er sikkert overdrevne, n1.en styrkene n1å likevel ha vært meget 
store. Vi kan ikke se noe tegn til at dette 1nedførte noen millsknillg av 
den hjemlige befolkningen, tvert on1 1nå de nye livsn1.ulighetne ha med
ført en befolkningstilvekst. 

Vi 1nå heller ikke undervurdere de handelsmessige forutsetningene 
eller glen1.1ne bort hva eventyrlysten har betydd. Det var helt nye ver
dener som åpnet seg for nordboerne. Det var riktignok de færreste son1. 
fikk oppleve Orientens eventyrriker, n1.en byene i England og Frankrike 
har også hatt 1nye nytt og fremmedaret å by på, og enda mer storslagent og 
spennende har det sikkert blitt når det ble gjenfortalt ved hjemkomsten. 

De nære forbindelsene n1.ed utenverdenen, særlig n1.ed Vest-Europa, 
kunne ikke unngå å sette varige spor etter seg hjemn1e. Den nordiske 
kunstutviklingen fra Oseberg til Urnes mottar sterke impulser utenfra, 
særlig fra vest, n1.en også fra øst, og det n1.angler heller ikke påvirkninger 
på den materielle kulturen. De eldste nordiske bydannelsene kommer i 
vikingetidas begynnelse, og n1ed dem følger de første nordiske myntene. 
Men størst betydni11g fikk lilcevel kristendon1.1nen son1. for alvor kon1 til 
å trekke Norden lim i den europeiske kulturkretsen på fredelig basis. 

Denne artikkelen er opprinnelig skrevet som magistergradsforelesning høsten 1958, og det 
er bare foretatt mindre forandringer. Den viktigste litteraturen har vært: 
Arbm_an och Stenberger: Vikingar i Vasterled. Sthlm_, 1935. 
Arbman: Svear i Osterviking. Falun 1955. 
Brøgger: Den norske bosetningen på Shetland-Orknøyene. Avhandlinger utgitt av Det norske 

Videnskaps-Akademi i Oslo. Il. H.-F. Kl. No. 3. Oslo 1930. 
Brøndsted: The Vikings. London 1960. 
Hamilton: Excavations at Jarlshof, Shetland. Edinburgh 1956. 
Mongait: Archaeology in the USSR, Kapitlet Ancient Towns s. 351. Moskva 1959. 
Shetelig: Det norske folks liv og historie, bind I, Oslo 1930. 
Stender-Petersen: Varægerspørgsmålet. Viking 1959. 
Viking Antiquities in Great Britain and Ireland, Part I-VI. Utgitt av H. Shetelig. 
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Irmelin Martens 

The Viking Raids seen in the Light of Archaeology. 

The archaeological traces of the Viking raids enable us to follow their 
activities both in the East and in the West. The n1_aterial is rich and vary
ing, and often gives rather different evidence from that of the historical 
sources. Never in Scandinavia do we flnd such a dose contact between 
archaeology and history, with the place nan1_es as a very important 
supplement. 

The archaeological n1_aterial is divided in two 111_ain groups: the for
eign antiquities found in Scandinavia, and the Scandinavian antiquities 
found in Easten1 and Western Europe. 

In Norway the Irish and Anglo-Saxon antiquities donlinate, but even 
Frankish and Eastern European pieces are found. Most of the 111_aterial 
con1_es from the coastal districts in Western Norway and Trøndelag, but 
all parts of the country have yielded flnds. The excavations at Kaupang, 
the old mark et place in Vestfold, bring new pieces to light every year. 
The earliest finds date fron1_ about 800, and most of them belong to the 
1linth century. 

In Sweden the greater part of the foreign material is of eastern origin, 
but western antiquities are quite frequent. They are found in all the 
southern and central parts of the country, with n1_arked concentrations 
in Birka and Gotland. They belong to the entire Viking age fron1_ 800 
and onwards. 

The Svedish rwlic stones, wllich belong to the last part of the period 
and the transition to the nliddle ages, fonn a very interesting group of 
111onun1_ents, con1_1ne1norating the 111_any who died abroad. 

The nun1_ber of the Viking graves in Denn1_ark is not very large, and 
that is the 111_ain reason \vhy the in1_ports are so few. There is, ho-vvever, 
a concentration of flnds at Hedeby. 

The silver hoards occur in great nu1nber all over Scandinavia, they 
contain jewelry, coins and silver ingots, and date fron1_ the tenth and 

114 



eleventh century; they enable us to distinguish between two main strean1s 
of coins, the first fron1 the East between 800 and 950, the second fron1 
the West between 980 and 1050, the latter is cmmected with the Dane
geld paid by the English bngs. 

The distribution of the Norwegian fin ds corresponds fairly well with 
that of the imports. In Sweden about 1000 hoards have co1ne to light, 
and two thirds of then1 derive fro1n Gotland. The Danish hoards are 
also rich, with Bornholm as the leading area. 

The nu1nber of finds in Western Europe is not very great, n1ost of 
the graves are purely Nordic, but many others are mixed. 

A. W. Brøgger has published the n1aterial from Shetland and the 
Orkneys, and his conclusions contradicted in 1nany ways the old histori
cal views. Norwegian settlers reached the islands as early as about 800 

A.D. and the settle1nent was mainly based on agriculture. The excava
tions at Jarlshofhave confirn1ed his view. The conditions have been very 
n1uch the sa1ne on the west coast of Scotland and in the Hebridees, but 
the Celtic inB.uence is recognisable. The Isle of Man has revealed very 
few fin ds, but the Manx cross es and reminiscents of the old N orse admi
nistration are valuable sources of knowledge. Hoards and place nan1es of 
Scandinavian character are known in all the areas mentioned above. 

In the densely populated countries of England and Ireland the Vikings 
met with different conditions, and so they turned to plundering. The 
first raids were made by small groups, but soon they grew into larger 
units, captured several strategic places, and after a while settled in these 
countries. In Ireland the real colonisation started about 850, in England 
so1newhat later. 

In Ireland the burial ground at I{ihnainham-Island Bridge is well 
known, most of the finds date from the ninth century. The nu1nber of 
grave finds in England is not very great, and there are son1e finds fro1n 
the towns, specially London and Y ork. 

He al then burials on the Continent are very few, the 111ost important o ne 
is the ship burial fron1 Ue de Croix in Brittany, da ting from about 900 A.D. 
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W eapons found in the ri vers are the visible ren1ains of the skirn1.ishes 
and battles. They are numerous both in England and Ireland, and on 
the Continent fro1n the Elbe to the Loire. 

In Easten1. Europe the Vikings explored a vast area, reaching fron1. 
V olga to P o land, and fron1. Ladoga to the Caspian and the Black Sea. 
The actual proportions of their activity can only be realized through the 
written sources. 

The Vikings had to travel along the great rivers, and thus they were 
brought into the ancient and important trade routes leading to the Ara
bian world and Constantinople. 

The Swedish colonisation on the other coast of the Baltic started 
already in the seventh century, this is corfinned by finds fro1n Letland 
and the 1nouth of the Vistula. About 800 it was extended into Russia. 
Here the finds are grouped along the rivers, with concentrations in the 
towns Kiev, Novgorod and Staraja Ladoga; in the latter we can trace 
the Swedish inBuence back to the ninth century, while the earliest finds 
in Kiev and Novgorod belong to the tenth century. 

In the area around V olchow and Ladoga a great nun1.ber of burial 
1nounds are known, and n1.any are of clear N ordic character. They point 
to agriculture and trapping as the basic industries. In Gnezdovo on the 
Dnepr, near Smolensk, there is a si te containing 3000 n1.ounds. 

Soviet archaeologists have undertaken large excavations in all the 
places mentioned above, and the finds have been very rich. In their 
opinion, however, the Nordic inBuence was only nnnor, but we feel 
that they cannot have judged the material objectively. But the Nordic 
settlers have always been minorities, and they have nnxed with the Slav 
and partly Finnish population. The contacts with Sweden have been 
lively throughout the period. 

The Viking raids were a very co1nplex pheno1nenon with three n1.ain 
elen1.ents : an agricultural settle1nent, trade connections and the raids pro
per. In the East, trade has been the n1.ain purpose, but it is very difficult 
to estimate the extent of the agricultural settlement. Plundering has not 
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been so frequent as in the West. The colonisation in the Scottish Isles 
started at least as early as the raids proper, and the search for arable land 
must have been a leading Inotive; but in the rich and densely populated 
countries they changed to plundering. Political reasons n1ust not be 
ignorred, for instance the first Danish raids to Friesland and later on in 
France, and England. 

Trade has been very in1.portant also in the West, and not only a 
secondary element. The Kaupang finds indicate that trade routes between 
the British Isles and Scandinavia existed at least fron1 the beginning of 
the Viking age. 

The internal Scandinavian conditions also give son1e very in1portant 
dues. There were fully developed sailing ships, sinillar to the fan1.ous 
Viking ships in the previous period. That all three countries were be
ginning to get overpopulated, is confirmed by several facts. 

The contacts with the outher world, specially with Western Europe, 
left their cultural stamp on the Northern countries; in art, the rise of 
towns, co in nnnting etc., and finally in bringing Christia1nty to Scandi
navia. 





Brage Irgens Larsen 

NESLAND-PORTALEN 

Blant de stavkirkeportaler fra Telen1_ark son1_ er havnet i Universitetets 

Oldsaksaniling er også Nesland-portalen. Den består av to planker, av 
hver planke er utspart en halvrund søyle. Søylene stiger opp fra baser 
sotn representerer en vanlig forn1_ ved stavkirkeportalene: sylindrisk n1_ed 
avrundet avslutning og anulus oventil, typologisk n1_eget gan1_n1_el; søy
lene er kronet av klokkeforn1_et kapitel, svarende til basene. Kapitelenes 
eneste utsn1_ykning er rester av n1_aling på krittgrunn, son1_ oventil viser 

en bølgelinje: Middelhavslandenes eldganue lotus- eller paln1_etkapitel, 
gjennotn 111_ange n1_ellon1_ledd forvandlet til nesten ugjenkjennelighet. På 

kapitelene hviler en liggende løve n1_ed antropon1_orfe trekk. Den ene 
søyle viser et konvensjonelt ranken1_ønster av vanlig ron1_ansk type, son1_ i 

kirkekunsten holder seg langt inD i gotisk tid. Interessen konsentrerer seg 
om den annen planke, der søyleskaftet er utsn1_ykket 111_ed seks felter, hvert 

begrenset av to buestillinger. Hvert felt har en scene fra Bibelen, son1_ vi 
skal søke å klargjøre. Portalen er ved innskrife datert til år 1242, typo
logisk kunne den være noe eldre. De runde buer over hvert felt n1_øtes og 
ender blindt nudt i feltet, den kolonett S0111_ skulle knytte de111_ sa111_111_en 

er uten videre utelatt for å skaffe plass for figurene. Disse, tildels for
vitret, eier intet av gotikkens ynde, de er i sin djerve kantethet bundet i 
en eldre periode; dette skyldes neppe treskjærerens ubehjelpelighet alene, 
n1_en snarere det forhold at forbilledet han har fulgt hører den førgotiske 

tid til. Bevegelsene hos skikkelsene er til gjengjeld klare og uttrykksfulle. 
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De runde buestillinger i søylekroppen er unike hos oss og åpner vide 
perspektiv mot kunsthistorien. De mest kjente eksempler fra europeisk 
kunst er marmorsøylene i San Marco, Venezia. Disse søyler, fra base til 
kapitel prydet n1ed religiøse scener, dateres forskjellig, idet de er blitt 
henført til perioder fra senromersk tid til det 13. århundre, og de gir 
intet klart fingerpek om motivets opprinnelse i samband med søyle
kroppen. 

Vi skal nu se på de enkelte scener i Nesland-portalen. To fren1.stil
linger er uten videre så klare, at fortolkningen ikke frembyr noe alter
nativ, nemlig øverste og nederste felt. Øverst ser vi Gud Fader, likeson1. 
Kristus karakterisert ved korsglorie. Hans høyre hånd løfter med et kraftig 
grep Eva ut av den sovende Adams side. Stan1.faderen ligger under et tre 
med frukter: tilstrekkelig lokalisering av paradisus terrestris. Fig. 1 a-b. 
Nederste felt viser en ung matm med et buet, tykt rep i hånden; repet 
har løkke med sten i: David med slyngen. Foran han1. i knestående stil
ling- for å antyde kroppens ekstra størrelse- Goliat med skjoldet foran 
seg; han er i ferd n1.ed å trekke sverdet av balgen. Skapelsesscenen er 
plasert under kapitelet, den kronologiske utvikling begynner da rimelig
vis oventil. Fig. 1 c-d. 

Felt nr. to ovenfra, fig. 1 a-b, viser en båt av gatnmel type.tned sideror, 
bemannet tned rorskar og tre andre menn. De bærer capuchon; av drakten 
kan her likesålitt som ved de øvrige scener utvitmes opplysninger. Et 
øvre dekk er naivt antydet ved en planke fra stavn til stavn. Over planken 
er der fire hoder n1.ed litt av kroppen under, to og to under hver rund
bue. Intet av disse åsyn bærer skjegg. Hodets senkede stilling og en tner 
følson1. dreining av halsen antyder at vi her har representanter for det 
smukke kjønn. Fire menn og fire kvitmer i en båt: No a og hans tre 
sønner med koner. Tross mangelen på dyr er tolkningen gitt. Det kan 
også nevnes at den kjente Winchesterbibel son1. innledende itlitial for sine 
Genesismitllatyrer har de to scener: Evas skapelse og Noas ark.4 Feltet på 
Nesland-portalen kan vise det øyeblikk da duen vender tilbake n1.ed olje
bladet. De livlige gester og den ivrige samtale tyder på det. 
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At vi her virkelig har Noas ark støttes av den symbolske sainmen

heng med første scene. Ifølge både Paulus og nliddelalderens teologer er 
Eva son1 går ut av den sovende Adan1_s side, sy1nbolet på Kirken, so1n 
er født av den korsfestede l{ristus, idet blodet so1n strømn1_er ut av 

Frelserens side etter lansestøtet er sy1nbolet på den livgivende Eucharistia 
i dens hovedspecies. Kirkens viktigste sakran1_ent står for Kirken selv. 
Lansestøtet og Eva so1n stiger ut av Adams side - Adan1_ er en av de 

n1_ange prototyper på Kristus - er derfor en av de 1nange concordanser: 
overenssten1_melser, 11_1_ellom en bestemt scene i det gamle Testamente 

son1_ gjenfinnes i en tilsvarende scene i det nye testamente. Men også Noas 
ark er et syn1_bol på Kirken som 11_1_otstår alle storn1_er. De1me vesentlige 
ide, Kirken son1_ det faste og uforanderlige, er her som ved den nevnte 

n1_iniatyr i Winchesterbibelen n1_arkert ved den varierte gjentagelse, Evas 
skapelse og No as ark. 

Mens vi hittil har kunnet lese ut av søylen så å si direkte hva det dreier 
seg om, n1_elder vanskelighetene seg ved det tredje felt ovenfra, fig. 1 a-b. 
Foran en klippe eller jordknoll, hvorpå vokser et par trær, står en n1_ann, 
tilsynelatende med krone på hodet, i hånden tykk stav son1_ strekkes fre11_1_ 

mot trærne, den annen hånd holdes opp 11_1_ot halsen hvor den griper i 
kapperemn1_en, en n1_eget vanlig gest i unggotisk kunst. Bak ha11_1_ tre 
soldater, de forreste er nnndre enn de andre for ikke å skjule den1_ - dette 

omvendte perspektiv er et praktisk knep og n1_eget utbredt i nl_iddel
alderens billedkunst. Me1u1ene har brynjehette eller capuchon, 111_en ikke 
hjeln1_er. En holder sverd med odden støttet 111_ot marken. Likeså peker 
et trekantskjold nedad. Alt tyder på at kamp ikke er forestående, men 
kanskje har foregått. Denne oppfatning kmu1_e støttes av de hoder son1_ 

ligger hulter til bulter under nevnte tre. Representerer de falne fiender? 
A. Bugge har oppfattet scenen som overgangen over det Røde Hav. 2 

Den dobbelte bølgelinje under figurenes føtter, der likesom ved Noas 
ark ku1u1_e antyde havet, og hodene son1_ ser ut til å flyte i bølgene, 
kan støtte de1u1_e oppfatning. Maru1en 11_1_ed krone, so11_1_ i så fall11_1_å være 
Farao, ilu1tar inl_idlertid en stilling so11_1_ er 111_eget vanskelig å forklare. Det 
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Fig. 1 a, b, Portalskulpturene, Nesland-portalen. 
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vanlige er at bølgene slår over Egypts herre, hans vogn og hester. Man 
kunne tenke seg No a og hans tre sønner, som nettopp var gått ut av 
arken. I vannet flyter der en del lik, representert ved hodene. Igjen er 
vanskeligheten kronen, de bevepnete <<sønnen>, kanskje også venstre hånds 
utpreget «kongelige» gest. Der kunne tenkes en tredje løsning: Moses i 
ørkenen slår vann av klippen. «Kronen» ville da til nød kunne forldares 
son1 Moses' horn eller lysstråler, selv on1 disse vanlig innskrenker seg til 
to, n1ens de her er tre, likeson1 hos kongen i femte felt. Moses' stav er 
brutt av og likeså det nærn1este parti av <<klippen», hvilket gjør besten1-
n1elsen vanskeligere. Denne tolkning har blant annet det for seg, at vi 
ville få en parallell til scenen i første felt, son1 syn1bolsk betyr lansestøtet 
i l{risti side. Det san1111e betyr Moses' slag n1ot klippen, der en livgivende 
kilde springer ut. Da N esland kirke bl. a. var dedicert det hellige kors, 
kunne 111an vente en viss korssytnbolikk i utvalget av scener på portalen. 
Moses har ifølge kon1n1entatorene slått to ganger på klippen n1ed sin 
stav; dette dobbeltslag skal så syn1bolisere korsets to planker. Kanskje 
det ikke er tilfeldig at der i Nesland-portalens tredje felt står to trær, hvis 
stan11ner oventil slynger seg 0111 hinannen. 

Der kan erindres on1 at Moses også ved en tidligere anledning skaffet 
israelittene vann ved å gjøre saltva1u1et i elven Mara ferskt (Exodus 15, 
22). Trekk fra detme scene son1 også gjengis hyppig og dessuten tidlig i 
kunsten, kan ha spilt inn her. Moses' stav er et forbillede på korstreet. 
V a1u1et son1 blir ferskt og renset ved staven er n1enneskeheten, forgiftet 
av slangen, det vil si syndefallet, og so1n blir gjenfødt ved offerdøden på 
korset. Av deru1e gru1u1 figurerer de1u1e scene som pendant til kobber
slangens opphøyelse på en stav, idet de stundon1 flankerer korsfestelses
scenen. Begge scener har sa111111e syn1bolske innhold. Hodene i elven 
under klippen skulle da representere de israelitter son1 var blitt forgiftet 
av det salte og bitre vann. Tolkningen forblir dog usikker. Bugge fulgte 
N. Nicolaysens forslag. I n1otsetning til han1 foreslo L. Dietrichson san1n1e 
tolkning son1 er fren1satt her, Moses slår vatm av ldippen.1 Dietrichson 
n1ente ikke å kutme iaktta de <<flytende »hoder, som dog er helt sikre. 
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Det n'lå ilu1røn'ln'les at hodene støtter Nicolaysens tolknil'lg: overgangen 
over det Røde Hav. 

Der er inudlertid en tredje n'lulighet ved felt nr. tre: Ma1u1en son1_ 
strekker ut staven er fren'ldeles Moses. Bak han'l et utvalg av israelittene, 
pedites, ferdige til oppbrudd, bevepnet: Et arn1ati ascenderunt filii Israel 
de terra Aegypti (Exodus 13, 18). Hodene under treet til høyre kan da 
være de ihjelslåtte førstefødte av egypternes avkon'l. Israelittene står rede, 
«On'lgjordet>>. (Exod. 12, 11: renes vestros accingetis); i steden for staver 
har de sverd, er altså anna ti; og skuer tilbake n'lot den siste av de ti 
plager for egypterne: barnedrapet. Dette drap er et for billede på ned
stigrungen til Limbus, eller Kristi triun'lf over Helvede - altså hører det 
til påskens billedcyklus. 

Fjerde felt ved Nesland-portalen, fig.1 c-d, viser en helbredelses-scene, 
et av Kristi mirakler. Mannen til venstre so1n n'led et mektig tak n'led begge 
hender rykker til seg en liggende person, er tydelig karakterisert so1n 
l{ristus ved den korsprydede nin'lbus. Foran sengen son'l den syke - eller 
døde - ligger pa, står to personer, ivrig gestikulerende. Ingen drakt eller 
frisyredetaljer avgjør med noen grad av sikkerhet de tre skikkelsers kjø1u1. 
Der er flere nlirakler å velge ll'lellom. Lazarus' oppvekkil1g er fren'lstillet 
atu1erledes, og får anses som usa1msynlig her. Oppvekkelsen av Jairus' 
datter er tnulig, da K. rører hånden til vedkon'ln'lende, og detme er 
sengeliggende. Det er inudlertid et par trekk son'l tør peke i en annen 
retning. Kristus ikke bare tar den syke ved hånden, men n'led en nesten 
brutal gest løfter han vedkomn'lende opp fra sengen. Den nærn'lest stående 
person rekker ut høyre arn1_ n'lot båren likesom i et forsøk på å hindre 
helbredelsen. Alt dette sten'ltner 111_ed fortellingen o1n helbredelsen av 
n'lannen n'led den visnede hånd, slik den fratnstilles etter Math. 12, 9-13 
og Markus 3, 3. «Og se, der var en ma1u1_ son'l hadde en vissen hånd, og 
de (fariseerne) spurte han'l og sa: Er det tillatt å helbrede på sabbaten? for 
at de kunne føre klagen'lål n'lot hatn. Men han sa til dem: Hvem er der 
vel iblant eder son'l har et får, og om det på sabbaten faller i en grøft, da 
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Fig. 1 c, d. Portalskulpturene, Nesland-portalen. 
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ikke tar fatt i det og drar det opp ? Hvor n1_eget n1_ere er da ikke et 
me1meske enn et får! Derfor er det tillatt å gjøre godt på sabbaten.>> 

Det citerte sted forklarer den voldson1me bevegelse n1_ed begge hender 
son1_ er noe uvanlig. Kristus drar bokstavelig <<fåret>> opp av grøften. Den 
nærn1_est stående n1_ann son1_ søker å hindre det er da en av fariseerne. 

Femte felt foregår foran inngangen til et stenbygg, nærmest festning 
eller tårn. Mangel på plass skyldes det at tårnet ikke har fått krenelering 
son1_ avslutning. I det hele er detaljene i vår portalstolpe ytterst få og 
fren1_stillingen blir derfor meget skjematisk. En konge sitter, med høyre 
hånd pekende mot tårnets åpne port, der 1nan kan skin1te tre figurer. 
En mann står foran kongen, 111_ed ryggen til dem1_e. Han holder n1.ed 
venstre hånd draget sverd n1ed odden oppad, med høyre hånd trekker 
han ut en av tårnets beboere. Tårnet hadde i gammel tid også den oppgave 
å være fengsel. Bugge nevner under tvil to tolkninger: tre hebreer i ild
ovnen, eller Samson og Dalilah. Første oppfatning skyldes ]. Bruun, 
siste er fremsatt av L. Dietrichson. Sistnevnte teori har intetsomhels t for 
seg, der fins ingen kvinne i de1me scene. De tre hebreer- i ovnen blir de 
forøvrig f1re, da engelen kon1_n1_er til- er vanlig fremstillet i persisk drakt 
med frygisk hue, lange stramtsittende benklær og kort kjortel. Her er 
intet spor av noe lignende, og vokteren 1ned draget sverd foran kongen 
synes å gjøre det klart, at det er en henrettelse som forestår. Da blir det 
ikke vanskelig å finne løsningen. Vi er vitner til Johatmes Døperens hen
rettelse. Forløperen deler en tårncelle n1_ed to andre, som ofte fremstilles 
som vitner til henrettelsen. Detme foregår oftest foran fengselet. Foran 
tårnkammeret møter også kong Herodes av og til opp for å tale med den 
stridbare, her er de to scener slått satnmen. Da Johannes ved sin død 
vandret direkte til Paradis, er den ide billedet av hans henrettelse skal 
overføre, først og fremst Resurrectio: oppstandelsen. Nøyaktig samn1_e 
ide er det neste felt, Davids kamp med Goliath, gir uttrykk for. David 
som feller Goliath er Kristus som like etter Korsfestelsen steg ned i under
verdenen, la djevelen i lenker, knuste helvetes port og befridde de rett
ferdige og profetene fra det Gamle Testamente. Detme Kristi nedfart til 

126 



Lin1.bus har son1. prototyp fra den Gan1le Pakt også de tre hebreer i 
ildovnen: det symbolske liuiliold i nestsiste felt ville altså bli det samtne 
selv etter de1u1e tolknli1g. Det er dog ingen av de tre hebreer, 1nen den 
engel son1 hjalp den1, der ifølge kirkefaderen Hieronyn1us er billedet på 
Kristus i Inferno, lil<:eson1. David i Nesland-portalens nederste felt. 

De seks billedfelter på N esland-portalens halvsøyle brli1ger da alle 
tanken hen på tne1u1eskets frelse: De tre øverste, eventuelt de to øverste 
utgjør en egen gruppe forsåvidt son1 de, i syn1bolsk samn1enheng, under
streker Kirleens betydnli1g for frelsen gjetmem sakratnentene, særlig 
Eucharistien. Noas ark henspiller også på dåpen og dens betydning. 

De tre, eventuelt. fire, nedre felter alluderer direkte til Sonofferets 
konsekvens, Kristi oppstandelse, Resurrectio. For detn son1 var fullt for
trolig tned Kirkens billedsprog, fren1111aner feltene to begivenheter: 
Korsfestelsen og Oppstandelsen. Det er Kirkens viktigste høytid, påsken, 
son1. san1.tlige seks felter 111arkerer. 

Over Nesland-stolpenes kapiteler ligger de to løver, fig. 2 a-b, son1 
ved sli1 størrelse dotnillerer billedfelt og bladranker. De er utvilson1.t 
dekorative, n1en o1n det vel kan tenkes at det å dekorere portalen er 
deres verv, så er dette neppe den vesentligste av deres oppgaver. De skal 
også føre oss itm i en religiøs ideverden. Deres specielle interesse ligger 
dessuten også deri, at de representerer en ubrutt tradisjon i kunsten, et 
tnotiv so1n kan følges århundrer før kristendon1111en. 

Løven son1. vaktdyr fi1u1er vi i Europa for første gang over Mykene
porten, n1ed de to 111otstilte rovdyr. Disse portal-løver har da kanskje 
allerede en lang forhistorie i Orienten. Det er 111ulig at vi her, også for 
første gang, n1øter løven i forbli1delse n1ed de dødes rike, med en grav
plass; dem1e ligger jo like itu1enfor den 111.ektige portal. Sammetiliengen 
mellen1 gravplass og portal kan dog kun hevdes ut fra den forutsetning 
at det eldste gravanlegg er fra san11ne byggeperiode som itmfatnings
muren. 

I historisk tid opptrer løven på de greske og rotnerske n1armor
sarkofager i san1me1ilieng med jakt, eller selvstendig sotn gavlfigurer, 
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Fig. 2 a-b, Nesbnd-portalen. 

128 



varierende n1ed griffer og andre dyr, stundon1 son1 rovdyr overfallende 
kveg. Dette gan1n1elorientalske n1otiv gjennfi1u1es i høynuddelalderens 
kirkekunst, so1n f eks. i stort forn1at på en prekestol i Troia domkirke, 
Puglia, ved innskrift datert til 1169. Det er ikke helt sil<:kert utredet hva 
1neningen kan være n1ed rovdyrets hyppige forekon1st i oldtidens se
pulchralskulptur; dog synes det å være klarlagt at opprilu1elsen ikke er 
ønsket on1 dekorativ utsn1ykning, men et beste1nt ideilu1hold, knyttet til 
grav kulten og tankene onlluil1g kjødets forgjengelighet: den egentlige 
<<sarkofagos» er vel fra først av løven selv. Dionysos- og Den1eter-kulten 
n1å nevnes i første rekke når det gjelder å fi1me opprilu1elsen. 

Når 1nan komn1er over i kristent nliljø fi1u1er 111an løven igjen, særlig 
i det 12te århundres kirkebygg og i gravskulpturen i n1angfoldig sa1nn1en
heng og i varierende utfonmlli1g. Særlig son1 portalutsn1ykning er den 
vanlig over store deler av Europa, n1ed kulmil1asjon so1n vaktdyr i det 
12te århundre. Mest fremtredende er dyret ved kirkenes vestportaler, 
både som søyle- og pillarbaser: etter den oppfat1lli1g at det sov n1ed åpne 
øyne var det særlig skikket son1 vaktdyr. I Italia finner n1an knapt 
en rikere utforn1et kirkeportal fra 11 00-årene og senere uten et par 
liggende løver. Noen ganger opptrer de i sammenheng n1ed griffer, i 
sa1nn1e posisjon; det synes da son1 de er uttrykk for sa1nme ideil1nhold 
og kan avløse llli1a1u1en. Da kirkegården ofte lå utenfor vestportalene n1ed 
<waktdyrene>>, kan vi kanskje etablere en san1n1enheng 1nellen1 gravene 
og vokterløvenes idei1uiliold, likeson1 i Mykene. Son1 nevnt var løven 
et vell<:jent dødssytnbol i den antikke sarkofagkunst. 

Flere 1ner og mi11dre o1nbygde kirker i Ron1a har i våre dager bare 
rester av eldre portaler med portalløver fra nuddelalderen. Vi kan 
nevne S. Giova1uu fuori le tnura, S. Giova1u1i e Paolo på Coelin1ontana 
og S. Lorenzo i11 Luci11a, fig. 3. Løvene holder 1nellen1 labbene enten et 
stykke kveg, f eks. en vær, eller en ma1u1sperson. Felles for disse italienske 
portalløver er at de ofte holder n1a1u1en intakt foran seg, n1ens de franske 
ofte har hodet, en fot eller en arn1 i gapet. Det kan derfor være vanskelig 
å avgjøre om dyrets hensikt er å sluke vedkomn1ende. Der er inudlertid 
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Fig. 3. Portal-løver fra San Lorenzo fuori le mura. 

en detalj ved den nevnte ron1.erske gruppe som kan gi et fingerpek om 
1neningen. Mennesket under løven sn1.iler. For gotikken er smilet et sær
syn i tidlig middelalderskulptur og n1.å hver gang det opptrer antas å 
skulle bety noe. Våre portalløver kan foreløbig ikke dateres med noen 
grad av nøyaktighet; n1.en cosn1.at-arbeidet rundt de Beste portaler gjør 
en datering til 1100- eller 1200-årene sannsynlig, det betyr at de etter 
italiensk kronologi i det store og hele er før-gotisk. Portalløven opptrer 
også langt senere, katedralen i Napoli f eks. byr eksempler fra ungrenes
sansen. Da smil i denne prekære situasjon under alle forhold n1.å virke 
påfallende, tør 111.an gå ut fra at løven ikke er i ferd med å sluke mennesket. 

For å nå n1.er klarhet i problen1.et n1.å vi trekke inn Bere monumenter 
i undersøkelsen, fortrinnsvis såda1me son1. er rike på figurgrupper og 
hvor grunnbetydningen er klar. Vi velger to billedverker, en rikt skulp
tert fransk vestportal og en italiensk mosaikk-vegg. 

Vestportalen ved abbedikirken iBeaulieu, Languedoc fra 12te århundre, 
har en do1nn1.edagsscene i den store tyn1.panon. Vi finner de viktigste 
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ledd i en sådan fremstilling: Kristus i centrun1_, engler med pinselred
skapene og apostler på fløyene. To engler blåser i basuner for å vekke de 
døde opp fra gravene, noen av detn løfter på kistelokkene. Nedenfor er 
en frise delt i to ved horisontalt bånd. Øvre del viser griff og vingeløve 
med en løve på hver flanke. Løvene holder hver sin n1_ann i gapet, slik 
at hele kroppen er utenfor. Nedre del har flere fabeldyr, son1 kan være 
inspirert av Apokalypsen. Vi ser således et monstrun1_ n1_ed 7 hoder. Det 
vi først og fremst savner er resultatet av dommen, skih1aden 111_ellem 
salige og fordøn1_te, på høyre og venstre side av Don1_meren. Derfor er 
det også lite rimelig at de to 1ne1m i løvegapet skal forestille syndere som 
straffes, slik de vanlig blir oppfattet. De opptar dessuten plassen på begge 
sider av midtaksen. 

For å ko1n1ne spørsmålet nærn1_ere vil vi så betrakte den enestående 
n1osaikk på vestveggen i Venezias gatnle don1kirke i Torcello-lagunen, 
fig. 4 a-b. Vi har her et on1_fattende domn1edagsbillede i byzantinsk ut
fonmling. I seks friser, den ene under den annen i veggens hele høyde, får 
vi gjennon1_ en mektig utfoldelse av dran1_atiske scener det vesentlige av 
de tidlig kristne forestillinger om det hinsidige illustrert. I motsetning 61 
Beaulieu-skulpturene er her også fremstilling av belønning og straff. 
Øverst er en korsfestelsesgruppe; så kommer en scene n1ed Kristi nedfart 
til underverdnen, tran1_pende på Satan og Helvedes-portene. Så har vi 
Kristi tronende på hin1_1nelhvelvingen, omgitt av det himn1_elske hierarki, 
og i tredje rekke komtner så oppstandelsesbilledene. Først engler son1_ 
111_ed støt i don1_sbasuner får de døde til å reise seg. Figurene er fordelt på 
to grupper. I forgrunnen er på den ene side, foran de døde som stiger opp 
av gravene, en gruppe dyr: fabeldyr som gri:ff, leopard og løve. De holder 
alle i munnen hodet eller en fot, etc. av et menneske. På 111_otsatt side er 
en personifikasjon av Havet, ridende på en sjøleopard. Hun holder i den 
ene hånd et overflødighetshorn og i den annen en fisk, son1 spyr ut et 
tnenneske, der rekker armene fren1 mot de basunblåsende engler. Rundt 
otnkring svøn1_mer fisk son1_ alle gir fra seg de druknede de har slukt. 
Det san1_111_e foregår på 111_otsatte side hos de firføttede dyr. Meningen er 
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Fig. 4. Venezia, 

helt klar. Når også fiskene opptrer her, er det 1ned tanke på Johannes' 
åbenbaring 20, 13: «Og havet ga tilbake de døde son1 var i det, og døden 
og dødsrilcet ga tilbake de døde son1 var i den'l, og de ble døtnte, enhver 
etter sine gjerninger.» Nederst på Torcello-n'losaikken kon'ln'ler så 
bukkenes adskillelse fra fårene, straff og belønning. Et vilt dyr, i første 
rekke en løve, so1n spyr ut et n'lenneske, kan altså utskilles so1n et 
syn'lbol n1_ed betydning av oppstandelse, frelse, anastasis. 

Flere av vaktløvene foran kirkeportalene, således de ointalte ron1_erske, 
kan skilles ut son'l en gruppe 111_ed denne betydning. Man kan e1u1_videre 
n1_ed ganske stor saiU1_synlighet anta, at hovedmotivet i den ofte forsvtUU1_e 
portalutstnykning har vært en don1_n1_edagsscene eller i det nlinste et 
billede av den tronende Frelser 1ned Livets bok i den ene hånd. Det ville 
også ligge nær å anta at løver på sarkofager og gravn1_onun1_enter fra 
kristen tid kunne ha en atmen funksjon e1u1_ den å være dekorasjon. Vi 
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T orcello-mosaikken. 

finner også på antikke sarkofager son1 bekjent stadig utsrnykning 111.ed 
løver og griffer, utvilson1.t tned eskjatologisk innhold. Mellotn de an
tikke og nuddelalderens dyr må n1.an vel regne etnd en viss betydnings
forskyvning, selv otn 111.an kanskje også tør hevde en ubrutt tradisjon i 
det idekon1.pleks son1. ligger bak. 

En av de 111.est monun1.entale ton1.ba' er son1. i det hele fins er den 
praktfulle porfyrsarkofag i PalenTlos katedral son1 nu i1u1eholder de jord
iske rester av keiser Frederik Il, romersk keiser og konge av Sicilia. Deer5 

har overbevisende godtgjort en gan1.111el oppfatning, den nenuig, at den 
store sarkofag i Palern1o er identisk n1ed den ene av de to porfyrsarko
fager som ble laget for keiserens n1.orfar, kong Roger Il, og av denne 
oppstillet i Cefalu don1kirke, av n1onarkiets grutuTlegger pla1Tlagt sotn 
n1ausoleun1. for dynastiet Hauteville. Gavlene på sarkofagen har, tneislet 
i svakt relief, en katnelaukion, byzantinsk keiser krone; en av de øvrige 
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sarkofager i Palenno bærer en keiserinnekrone. De1u1e inneslutter nu de 
jordiske levninger av keiser Henrik VI. De to monun1enter som kildene 
omtaler i Cefalu ble utført og stillet opp omkring 1140. Dateringen 
sten1mer godt n1ed det førgotiske preg ved skulpturutsmykningen på 
keiser Frederiks sarkofag. Den bæres av et posta1nent, forn1et son1løver, 
der n1ellom labbene holder et dyr eller 1ne1u1eske, fig. 5. Når Deer vil 
tillegge disse løver fra før århundrets nudte heraldisk betydning, føler lnan 
seg fristet til å kalle dette en anakronisme. Er hans antagelse riktig, n1å 
1nan nesten forutsette at heraldikkens kunst er oppstått på Sicilia. Men vi 
har snarere, son1 ved Torcello-n1osaikken og de allerede diskuterte portaler, 
for oss et stykke kirkelig symbolikk: Villdyret son1 ved do1nsbasunens 
klang gir fra seg et n1enneske: altså et oppstandelsessy1nbol son1 vel for
svarer sin plass på et grav1nonument. På Palermosarkofagen er det dog 
rin1elig å se løven også son1 det kongelige dyr, omenn ikke i fullt ut
viklet heraldisk betydning, såvel son1 vokter av graven. 

Det er etter nun oppfatning begrepet <<løven av Juda>> vi først og 
fren1st 1nå søke i basisløvene på keisersarkofagen son1 også i mye annen 
kirkekunst. Det blir nødvendig å gå tilbake til Vulgatas tekst for å oppnå 
klarhet. Genesis 49, 9: Catulus leo1us Juda: ad praedan1 fili nu ascendisti: 
requiescens accubuisti ut leo, et quasi leaena, quis suscitabit eu1n? 10: 
Non auferetur sceptrun1 de Juda, et dux de femore ejus, donec veniat qui 
n1ittendus est, et ipse erit expectatio gentiun1. Nun1eri 24, 9: Accubans 
dornuvit ut leo, et quasi leaena, quan1 suscitare nullus audebit. Qui bene
dixerit tibi, erit et ipse benedictus: qui n1aledixerit, in n1aledictione 
reputabitur. Det er den ga1nle Jakob, son1 velsigner sine sønner, hvis ord 
klinger i første Mosebok 49: En ung løve er Juda, til rov er du stegen 
opp, nun søn! Han legger seg ned, han hviler som en løve, son1 en 
løvinne; hvo tør vekke ham opp ? Vers 1 O: Ikke skal konges pir føres vekk 
fra Juda, og en hærfører fra hans lender, førend han kon1n1er son1 skal 
sendes ut og han skal være folkeslagenes forventning. Vår oversettelse 
avviker på et vesentlig punkt fra den gjengse norske. (Ei skal kongspir 
vike fra Juda, og ei herskerstav fra hans føtter, inntil fredstifteren kon1n1er 
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og folkene vor der ham lydige.) Porfyr
sarkofagenes kunstnere har vært italienere 
eller i et hvert tilfelle vesteuropeere, ikke 
byzantinere, og deres utgangspunkt har 
derfor vært V ulgatas tekst, formodentlig 
lest for dem av et medlem av domkapitlet 
i Cefalu. 

4de Mosebok, 24, 9: Han bøyer seg, 
legger seg ned som en løve, som en lø vinne; 
hvo tør bringe ham til å reise seg, o. s. v. 
Begge steder taler on1 den sovende løve, 
hvilket passer godt på den avdøde hersker 
i sarkofagen <<som ingen tør vekke». Dette 
kan gå direkte på gravfreden. E1mvidere 
tales der om J uda løve, so1n skal bære 
sceptret i1mtil han kommer som folkene 
venter, d. v. s. helt til den Ytterste Dag, da 

Fig. 5. Baseløvene fra keiser
sarkofagen i Palenno. 

også de døde skal vekkes av gravene. Det synes son1. der knapt kan være 
tvil om at det er disse skriftsteder der ligger til grunn for valg av løver 
som sarkofagprydelser og bærere ved de kongelige n1.onun1.enter i 
Palermo. 

Men der er n1.er å få ut av Genesis i de1me sa1nn1.enheng. Der tales 
ikke bare om løven, n1en også on1. løvinnen, og det ene dyr på keiser
sarkofagen er tydelig en hunløve n1.ed fulle jur (bryster). Under jurene, 
med hendene opp mot dem, ligger en ma1u1.. Han ligger n1.ellem løvinnens 
forpoter, med hodet nedad, likeson1. en nyfødt. Skulle dette være et ut
trykk for en meget bokstavtro tolkning av ordene «et dux de femore 
ejus»: <<og en fører fra he1u1.es (leaenae) lenden>? Da der også foran kirke
portalene, særlig i Italia, stadig forekomn1.er løver med 1na1u1. eller dyr 
mellem forpotene, skulle det være grunn til å ta opp det hele materiale 
til ny prøvelse. Når der ligger et dyr n1.ellen1. løvens poter, n1.å vi helst 
tenke på ordene <<ad praedan1. fili n1.i ascendisti>>. 
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Den aldrende Jakob, son1. vekker «løven av Juda>>, er representert i 
kunsten, n1.en n1.eget sjelden. Jeg kje1n1.er bare et eksen1.pel, en altertavle 
n1.ed felter i en1.alje fra Klosterneuburg, slutten av 12te århundre. J~kob 
(8) sitter bak to sovende løver (leo et leaena), og vekker den ene n1.ed sin 
stav. Kanskje kan 111.an til Nicholas av Verduns kjente verk føye et annet, 
såvidt jeg vet, ikke publisert, en n1.arn1.orstolpe til prekestol, son1. nu opp
bevares i A1nalfi domkirkes forlatte klostergård. På toppen av planken, 
son1 er forsynt 111.ed fals på bredsidene, sitter en eldre n1a1n1 på løve. Det 
ser ut son1. han får liv i den ved å plasere sin svære, knyttede neve på 
bestets hode. Plankens glassmosaikk i 1naurisk stil1nønster likeson1. skulp
turen selv henfører planken til den can1pansk-sicilianske 1100-talls kunst. 

Jakobs oppvekken av den sovende Juda løve har fått en betydningsfull 
plass i kirkens liturgi. I officiet for lørdag i påskeuken blir Kristus sanmlen
lignet 111.ed løven av Juda son1. sover n1ed åpne øyne og son1. på påskedag 
reiser seg. Løven blir da her et billede på Kristus som reiser seg fra graven
altså nok et syn1.bol for Resurrectio (6). Vi erindrer 0111. at Neslandsøylens 
hele billeduts1nykning ifølge det foregående refererer seg til påskehøytiden. 

Løvenes plasering på toppen av søylene i steden for ved foten, son1. 
vanlig ved de lon1bardiske kirker og derav influerte portaler i Italia, 
Frankrike og Tyskland - også England har kjent denne type, idet Bly
katedralens romanske portal opprnn1elig har hatt søyleløver ved basene 
(7) -stiller Nesland-portalen og de norske stavkirkeportaler forøvrig nn1 
i en ny og kanskje uventet sa1nn1.enheng. Skikken å plasere løvene på 
toppen er av orientalsk opprn1nelse, og så å si regel ved n1auriske bygg. 
Fra Lille-Asia har de1n1e n1.ote son1. så meget a1n1et i kunsten fulgt Islan1.s 
seierrike hærer til Spania, der løver over portal-kapitelene er vanlige i 
Nord og også gjenfi1n1es på den almen side av Pyreneene. 

I stenarkitekturen har vi et tidlig eksen1pel på portalløver i Norge, 
nen1lig ved den eldste portal på sydsiden av koret ved Vernes kirke. 
Her nøyde n1an seg 1ned et relief, og n1otivet er løven son1 fortærer 
et n1enneske. Inspirasjonen kan her være kon1n1et fra nletropolitan
katedralen i Lund, son1. på det tidspunkt var hovedkirke for hele Norden. 
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Jens Stor111. Munch 

DANMARKS OLDTID 

Johannes Brøndsted: 
Danmarks Oldtid. Bind I-Ill. 
København 1957-1960. 
Gyldendal. 

Dann1.ark er et klassisk land i arkeologisk henseende. Den systen1.atiske 
innsa1Tlling av oldsaker i Dann1ark har sin rot i 1600-tallets Kongelige 
Kunstkan1.mer, men riktig fart i arbeidet ble det først da N ationaln1.useet, 
et av verdens eldste 111.useer, ble dannet i begynnelsen av 1800-tallet. Her 
ble for første gang i verden treperiodesysten1et- steinalder, bronsealder, 
jernalder - utviklet på rent vitenskapelig gru1ullag av]. Chr. Thon1.sen 
i 1818. Senere har Nationaln1.useets 1. avdeling, oldsaksamlingen, son1. 
fre111.deles er den største og viktigste ved 111.useet, hatt den lykke å bli 
utvildet og båret fren1. av en vekslende stab av dyktige fagarkeologer. 
Dansk arkeologi har alltid hatt en 1neget høy standard, både nasjonalt 
og internasjonalt. Både når det gjelder utviklingen av nye forsknings-
111.etoder og ikke nlinst utgravningsteknikl( har danske arkeologer vært 
blant de toneangivende i verden. De nye n1.etodiske og tehliske fren1.
skritt har ikke bare kon1.n1.et dansk arkeologi til gode, n1.en takket være 
danske arkeologers arbeide rundt 0111 i verden blitt spredt vidt 0111.. Særlig 
har dansk arkeologi betydd n1.eget for utforslolingen av Grønlands for
tid, både de ganue nordbo bygders gåtefulle skjebne og ikke nlinst eskin1.o
arkeologien. 

Hånd i hånd 111.ed danske arkeologers arbeide og publiseringsvirk
son1.het har en stor og interessert aln1.enhet fulgt deres resultater. Man 
kan trygt si at arkeologi er en folkevitenskap i Dann1.ark. En stor og 
dyktig stab av an1.atører arbeider san1.1nen n1ed fagarkeologene, og en 
ennu større aln1.enhet følger interessert 111.ed i resultatene. I Dann1.ark er 
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det ikke forbudt for private å san-tie på oldsaker, og deres fredningslov 
er av en slik karakter at det også er adgang for a1natører til å foreta ut
gravninger. Mange danske provinsn1useer er bygget opp rundt private 
oldsaksamlinger. Det klassiske eksen1.pel er vel kjøptnann J. Winther på 
Langeland, faktisk litt av en Schlien1.ann i nl_iniatyr, son1. på sine eldre 
dager foretok en rekke utgravninger, publiserte sine resultater i flere 
verker og skapte sitt eget n1.useu1n i Rudkøbing. Dansk arkeologi har 
flere slike n1.arkante skild(else rundt on1. i landet, foruten interesserte og 
dyktige legfolk son1. økononusk og på annen n1.åte støtter forskningen. 
Men sist, 1nen ikke nunst har dansk arkeologi et helt folk bak seg, gan1.
mel og ung, leg og lærd, i by og på land, son1. følger levende n1.ed i 
faget, beser 111.useer og utgravningsplasser, kjøper og leser bøker on1. 
arkeologiens landevilu1.inger. 

Det fitmes da også i Danmark en rekke populærvitenskapelige verker 
om arkeologi, bøker son1 alle fi1u1er lesere. Hovedverket iru1en dansk 
arkeologi er dog <<Danmarks Oldtid>> j 3 bind, skrevet av fagets nestor, 
tidligere professor ved Københavns Universitet, nåværende direktør for 
Nationalmuseet, ]oharu1es Brøndsted. Dette verk kon1. ut i årene 1938-
1940 og henvendte seg både til den interesserte ahnenhet og til fag
folkene. På en lykkelig n1.åte forsto Brøndsted å skrive både populært og 
vitenskapelig, uten at verket dern1.ed falt n1.ellom to stoler. Selv o1n 
verket var trykt i et· betydelig opplag, ble det utsolgt i løpet av krigs
årene, hvilket er en s1nukk tributt til den store arkeologiske lesekrets i 
Dan1nark. En ennu større tributt er det dog at verket nu foreligger i en 
ny, revidert utgave. I løpet av årene 1957 til 1960 har Joha1u1.es Brønd
sted skrevet 0111. og delvis øket sitt hovedverk, idet han har fått n1.ed 
alle de nye resultater som krigstiden og de frodige etterkrigsår beriket 
dansk arkeologi 111.ed, såvel av nye fu1u1., son1. en større erkje1u1else av 
selve kulturutviklingen i oldtiden. 

Ikke noe land kan vise n1.aken til dette verk, og jeg tror heller ikke 
det ville være n1.ulig å utgi et slikt verk i noe aru1.et land em1 Dan1nark. 
I tre staselige bi11d, rikt illustrert n1.ed ypperlige fotografier i svart-hvitt 
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og i farger, en rekke karter og tegninger, presenteres her det uhyre rike 
funnstoff son1 i tidens løp er fravristet Dann1arks jord. Under professor 
Brøndsteds levende og 111alende penn settes fmu1n1assen san1n1en til en 
syntese son1 tilsan11nen representerer det vi i dag vet otn oldtidens kultur
utvikling og historie i vårt naboland i sør. Når en ny utgave av <<Dan
nlarks Oldtid» nu har sett dagens lys, n1å det bety at det er behov for et 
slikt verk, ikke bare it111enfor fagarkeologenes snevre krets, n1en blant 
den store, it1teresserte aln1enhet i landet. Lykkelig n1å det land være son1 
har et sljkt n1onun1entalverk on1 sin oldtid, og lykkelig n1å den viten
skap være som har et kjøpende og lesende folk son1 kan absorbere et 
slikt verk. 

Binditu1delit1gen i «Dann1arks Oldtid» følger det klassiske treperiode
systetnet, steinalder, bronsealder og jernalder. I1111enfor hvert bind er 
stoffet ordnet i greie kulturgrupper og tidsavsnitt, der fu1111stoffet pre
senteres og viktige fu1111 beskrives nærn1ere. Etter hvert større hoved
avsnitt følger så et tilbakeblikk over forholdene, der professor Brønd
sted rekapitulerer utviklit1gen, gir en oversikt over vil<tige furu1grupper 
og furu1 son1 ikke så lett lar seg kronologisk plasere, og gir en syntese 
av selve kulturutvildingen. Til slutt trekkes så de mulige konklusjoner av 
det sanllede fu1111stoff, under hensyntagen til alle de forhold som natur
vitenskapene og de arkeologiske hjelpevitenskaper har beriket oldtids
forsknitlgen n1ed. For fagn1a1111en er så hvert bind avsluttet tned et meget 
godt noteverk og register. 

En sa1ntnenlignn1g n1ellom første og annen utgave viser at det har 
skjedd størst forandring i bind I <<Stenalderen». Dette er også nokså natur
lig, for de nesten 20 år son1 ligger n1ellon1 de to bind, er kjeru1etegnet 
ved ny erkje1111else på mange punkter iru1en steinalderens kulturhistorie, 
store landevindinger både kronologisk, kulturgeografisk og kulturhistorisk. 
Særlig viktig er den intense forskning son1 har vært drevet i Dann1ark 
i1111en de eldste jordbrukskulturer og deres utvikling i relasjon til de eldre 
fangstfolk. Alt dette har professor Brøndsted fått med i sitt nye bind, 
san11nen n1ed alle de nye resultater son1 pollenanalyse, geologi og andre 
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naturvitenskaper har gitt. Ganske betegnende er det at første bind åpner 
n1ed en oversikt over de arkeologiske hjelpevitenskaper, der også den nye 
dateringsn1etode på grmuuag av radioaktivt kullstoff har fått sin on1tale. 

Bind Il, <<Bronzealderen>>, er stort sett lite forandret fra første utgave, 
her har det ikke skjedd så n1ye nytt. Brøndsted har itnidlertid ku1111et 
dra nytte av den fullstendige gjennotngåelse av det danske bronsealders
materialet son1 H. C. Broholm har gje11110111ført. For en norsk leser, son1 
er litt kjent n1ed sitt eget lands karrige fum1sto:ff fra bronsealderen, er det 
nærn1est en åpenbaring å se for et uhyre rikt 111ateriale Dann1ark er be
riket 111ed fra detme tid. Mer e1111 noe a1111et sted ko1nn1er det her fretn 
at Dann1ark er en del av det europeiske kontinent og ikke son1 Norge 
et utkantland langt mot nord. 

Det tredje og siste bindet, <1ernalderen>>, er derin1ot en del forøket og 
on1arbeidet i den nye utgave. Dette er kanskje likevel den svakeste del 
av professor Brøndsteds verk, fordi 111an her har i1111trykk av at han har 
skåret n111 en del på sitt opprilu1elige n1anuskript og presset det hele 
san1n1en for å få plass i ett bn1d. Selv on1 dansk og norsk jernalder i 
kulturutvikli11gen delvis er noeclunde ensartet, er det ganske slående å se 
hvor forskjellig tnaterialet presenterer seg. Mot 111engden av de norske 
gravfutm fra jernalder, særlig fra vikn1getiden, har man i Dantnark sett 
i relasjon til dette, forholdsvis få graver, 111en til gjengjeld en reld<:e andre 
viktige fu1111grupper. Noen n1angel på funnstoff er det såvisst ikke i 
Dann1arks jernalder, og det n1å vel da i siste instans være økonotniske 
og forlagstekniske hensyn son1 har ført til detme san1n1enpressil1g i ett 
bind. 

Sett under ett, har den nye utgave av <<Dann1arks Oldtid» det til felles 
at en forholdsvis bred spalteplass er ofret på alle de nye funn son1 er 
kommet siden sist. Dette er inudlertid ikke skjedd på bekostnil1g av den 
fyldige gje111101ngåelse av det eldre fu1111stoff son1 første utgave ga. Alt 
er n1ed fra de eldre hovedfu1111 so1n gullhornene, bronsealderdraktene, 
kjøkkenn1øddingene, de store 111osefu1111 og Jellingebegeret til de helt nye 
funn son1 f eks. de vil<:tige utgravninger av steil1aldersboplasser i Atnosen 
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og den n1.erkelige yngre jernalders gravplass på Lindholm Høje. - Son1 
før nevnt, har professor Brøndsted også innarbeidet i denne utgave alle 
de nye resultater som dansk arkeologi har nådd i de seneste år, takket 
være sin store og dyktige stab av fren1ragende fagfolk. Der hvor mening 
står mot tnening, refererer Brøndsted samvittighetsfullt alle synspunkter, 
n1en unnlater ikke også å ta sitt eget standpunkt. Som den nøkterne 
forsker han er, er han tydelig redd for å presse det arkeologiske tilfang 
for langt, og helt outrerte n1eninger og altfor fantasifulle teorier uten den 
nødvendige underbygning i selve materialet ligger ikke for han1. Jevnt 
over kan n1an derfor si at han i <<Dantnarks Oldtid» stort sett tar midt på 
treet i de fleste on1diskuterte spørstnål. Dette er selvfølgelig ingen for
kleinelse for og kritikk av Brøndsted, snarere tvert itn6t. I et oppslagsverk 
og standardverk son1 dette, både n1å og skal det være slik. 

Et kapitel for seg er verkets illustrasjoner. Arkeologien er jo i første 
rekke en gjenstandsvitenskap, og i alle arkeologiske verker spiller derfor 
billedmaterialet meget stor rolle. <<Danmarks Oldtid» er i så henseende 
n1eget rikt utstyrt, det er nesten ikke en side son1 ikke er illustrert. I til
legg til gode bilder av alle viktige futm og oldsaksformer er det et rikt 
illustrasjonstnateriale av betydningsfulle fortidsminner, bilder fra utgrav
ninger og en rekke instruktive kart og plantegninger. De fleste funn
kartene stammer fra den forrige utgave av verket, men i notene er også 
tatt med de viktigste nye funn. I den siste utgave er det også kommet 
med en god del plansjer i sort-hvitt og noen fargeplansjer. Mens alle 
tekstbilder, både eldre og nyere, stort sett presenterer selve oldsakene 
meget nøytralt på helt hvit bakgrunn, er det i sort-hvitt plansjene foretatt 
en n1.ere kunstnerisk oppstilling tned stoffrikere bakgrunn. Etter min 
mening er ikke alle disse bildene like heldige, idet inntrykkene av selve 
oldsakene svekkes til fordel for bildet og oppstillingen son1 helhet. Dette 
er imidlertid en sn1aksak, og «Dann1arks Oldtid» skal jo også ha en større 
og mere populær appell. Fargeplansjene er jevnt over meget gode, selv 
om kon1binasjonen av bakgrunnsfarge og oldsakenes farger ikke alltid er 
helt heldig - etter min tnening. I det hele tatt kan jeg ikl<:e fri n1eg fra 
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den kjetterske tanke at verket som helhet ikke bare har vu1met på de nye 
illustrasjonsplansjer. 

Sa1n1nen n'led fren'lstillingen av den danske kulturhistorie i oldtiden 
gir professor Brøndsted også den nødvendige oversikt over utviklingen 
i nabolandene og nedover på kontinentet. En av de ting son'l slår en, er 
hvor n'leget n'ler kontinentalt preget danskene er i sin forskning og sitt 
utsyn. Mens de Ibsenske ord <<troll vær deg selv nok» ennu i dag er sørgelig 
aktuelle her på berget, er danskene langt n'lere i kontakt n'led den felles
europeiske forskning og dens resultater. Til en viss grad er nok dette 
betinget av at Dann'lark er landfast n'led Europa på en helt almen n'låte 
elU'l Norge, men det er likevel tydelig at vi her i landet har n'leget å 
lære av danskene. En norsk leser vil i Brøndsteds verk hlU'le on'ltalt en 
rekke hje1nlige fu1m og forhold so1n har stor betydning for den felles 
nordiske utvikling i oldtiden. Så nært knyttet til hverandre so1n de 
nordiske land er, og slik son'l nordisk arkeologi er n'lodellert over et 
felles skjen'la og tenkesett, vil dette verk også i store trekk gi et bilde 
av kulturforholdene i hele Norden. Det har i de senere år iiU'len norsk 
arkeologi vært litt av et aksion'l at n'lan 1nåtte fri seg fra den totale av
hengighet av nordiske, og da i første rekke danske forhold, til en viss 
grad Ined rette. Likevel kon'liner 1nan ikke bort fra at danske og svenske 
arkeologer har vært toneangivende limen Norden, slik at norsk arkeologi 
fremdeles bygger på det kulturhistoriske og kronologiske skjema son'l 
våre naboland har utviklet. Nettopp derfor har professor Brøndsteds 
verk også stor betydnii1g hos oss. 

Vi er heldigvis ikke komn'let så langt i vår n'lerkelige sprogutviklii'lg 
her i Norge at dansk er blitt oss et fren'ln'led sprog. For en norsk leser 
skulle det derfor ikke være forbundet 1ned noen særlige vanskeligheter å 
lese professor Brøndsteds verk. Jevnt over 1nå 1nan dog si at det danske 
sprog er noe mere tungrodd e1u1 det norske, mere tyskpåvirket, 1ned 
lengere setninger og en 1nere utstrakt bruk av andre skilletegn enn punk
tum. Brøndsteds sprog er imidlertid så klart og lettfattelig, hans stil så 
malende og instruktiv at han er en fryd å lese. Man fanges lim fra første 
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side, gripes av hans glimrende disponering av stoffet, hans fortellerglede 
og billedskapende evne, hans lune vidd og hans klare, stringente fren1.
stilling, kort sagt, n1.an slipper ikke verket før ved siste side, og da bare 
n1.ed en beklagelse over at det alt er slutten. 

<<Danmarks Oldtid» er et verk som er beregnet både på leg og lærd. 
Det er en uhyre vanskelig oppgave både å skrive populært og lettfattelig, 
uten å gi kjøp på det vitenskapelige plan, n1.en professor Brøndsted har 
greid oppgaven. Samtidig son1. verket kan leses so1n en dyptpløyende og 
instruktiv oversil(t over dansk forhistorie av hvemso1nhelst uten noen 
forkunnskaper, er det også vitenskapsma1u1.ens uunnværlige oppslagsverk, 
der alle funngrupper og arkeologiske forhold er instruktivt lagt fre1n og 
grundig debattert. Til slutt i hvert bind finnes et noteverk med en ofte 
n1.ere inngående drøfting av spesielle pro blen1.er, forklaringer til funn
kartene og også henvisninger til hvor vil(tige fu1m befinner seg. De 
n1.eget gode og fyldige litteraturhenvisninger o1nfatter ikke bare danske 
forhold, n1.en også oversiktverkene innen nordisk og europeisk arkeologi 
og de arkeologiske hjelpevitenskaper. Til sist kon1.n1.er så et fyldig saks
register og et uttø1nmende stedsregister. I lang tid fren1.over vil sikkert 
<<Danmarks Oldtid» bli stående som standardverket o1n dansk arkeologi, 
like betydningsfull for studentenes første, grunnleggende innføring i 
emnet son1. for den viderekomne fagn1.a1u1. i hans søken etter detalj
kuiUlskap. Men først og fremst er professor Brøndsteds ruvende trebinds 
verk en helstøpt og oversiktlig fren1.stilling av sitt land forhistorie, be
regnet på det store, lesende, almilmelige publikum. Selv uten forkunn
skaper av noe slag, bare utrustet 111.ed et naturlig vitebegjær og interesse 
for e1nnet, kan 1nan gå til Brøndsted og føle seg trygg. Det store og 
ril(holdige billedstoffet gjør verket til litt av en billedbok. «Dan1narks 
Oldtid>> er da også blitt folkelesning i sitt hjemland, et verk man finner 
spredt rundt 0111. på biblioteker, skoler og i privathjen1. over det hele land. 

Også for norske lesere er Brøndsteds verk så godt skrevet, og så 
interessant at det fortjener å fi1me en lesekrets langt utover fagarkeo
logenes rekker. Det uhyre rike danske arkeologiske funnstoff ku1u1e 
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vanskelig finne en verdigere tolker enn professor Brøndsted. Så god kon
takt son1 det nu er mellom våre to land, er jo København blitt en slags 
annen hovedstad for Norge. Til alle sotn under sitt besøk i «Kongens by>> 
har und t seg den glede å vandre litt i N ationaln1useets haller, vil jeg si: 
<<her er en ypperlig anledrung til å fornye bekjentskapet>>. Til dem son1 
ikke rakk å besøke N ationaln1useet, vil jeg si: <<her er et verk som gir 
langt n1ere e1u1 et fattig substitutt for virkeligheten». Og til alle soll! ikke 
har vært i Danll1ark, og kanskje heller ikke tenker å reise dit, vil jeg si: 
<<les dette verk, så vet de n1ere on1 Dann1ark enn ll1ange soll! har tilbrakt 
år der». Etter å ha lest <<Danll1arks Oldtid» vil ll1an uvegerlig få en sterk 
lyst til å besøke landet, og da sikkert få et langt større utbytte av opp
holdet. Professor Brøndsted skjerper ens interesse og ens blikk for det 
vakre danske landskap, så n1erkelig preget av samspillet n1ellon1 natur og 
kultur. Det virker kanskje son1 en forslitt frase, n1en dette er et verk soll! 
ikke ll1å mangle i noe større offentlig bibliotek og sotn det er å håpe også 
n1å fi1u1e veien tiltnange, n1ange private hjem rundt otn i landet. 



NORSI<- ARKEOLOGISK SELSKAP 

Styrets års beretning for 1960 

Representantskapsn1.øte ble avholdt på professor Bjørn Haugens 
kontor tirsdag 24. noven1.ber 1959 kl. 18.00. Preses fren'lla revisors 
innberetning otn årets regnskap, og regnskapet ble anbefalt til god
kjennelse. 

Representantskapet sa seg også enig i styrets forslag til valg. Følgende 
tnedletnmer stod for tur til å tre ut: Advokat Fridtjof Bettum, direktør 
Mår, fru Margit Rogne, konsul Cappelen Smith. Direktør Mår hadde 
frasagt seg gjenvalg, og i hans sted ble foreslått direktør Wilhelm Kavli, 
Stavanger. Revisor, kunsthandler Arnstein Berntsen ble foreslått 
gjenvalgt. 

GeneralforsanJing ble avholdt samme dag kl. 19.15 i Den gatnle 
festsal på Universitetet. Ca. 200 av medlemn1.ene var 111.øtt fretn. Preses 
ønsket velkomn1.en og leste opp årets regnskap og revisors inn
beretning. 

Deretter gikk 111.an over til valg. Generalforsan'llingen godkjente 
styrets innstilling, og direktør Wilheln1. Kavli, Stavanger, ble derfor 
valst>t til nytt styrernedlem etter direktør Alfred Mår. De øvrige tned
lemmer, advokat Bettutn, fru Rogne og konsul Cappelen Snuth ble 
g1en valgt, det san1.n1.e gjaldt revisor, kunsthandler Arnstein Be1ntsen. 
Til å undertegne protokollen ble valgt arkitekt fru Catharina Nissen og 
arkitekt Håkon Christie. 

Etter valget introduserte preses kveldens foredragsholder, 1r1agister 
Asbjørn Herteig sotn fortalte om utgravningene på Bryggen i Bergen. 
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Foredraget ble ledsaget av fargelysbilder og gav et overveldende inn
trykk av det rike og vekslende funnmaterialet som er kommet fretn 
ved utgravningene. Professor Hougen takket foredragsholderen. 

Etterpå deltok ca. 120 medlemn1er i en enkel tilstelning i Oldsak
samlingen, hvor det ble servert kaffe og smørbrød. 

Den 23. desember mottok Selskapet som testan1entarisk gave fra 
direktør K. B. Lindholm kr. 5 000.00. Beløpet er anbragt i fondet. 

Fru Martha Ursin, som helt fra starten har vært Selskapets kontor
dame, måtte dessverre si opp sin stilling fra årsskiftet, og i hennes sted 
ble ansatt fru Gro Gjerstad Hansen. 

Fredag den 25. mars holdt professor Stuart Piggot fra Edinburgh 
et foredrag på engelsk om de nyere undersøkelser av oldtidsminnes
merket Stone Henge ved Salisbury. Foredraget var arrangert av Anglo 
Norse Society i samarbeid n1ed Norsk Arkeologisk Selskap. 

Arets vårtur gikk til Bergen, og ca. 75 av medlemmene deltok. 
Lørdag 21. mai kl. 11 møttes deltakerne på utgravningsområdet på 
Bryggen. Preses, ingeniør W etlesen ønsket velkommen, og deretter 
holdt magister Herteig en omvisning på gravningsplassen hvor rester 
etter hus, brygger og gater lå avdekket. Vi fikk også se endel av de 
fremgravde gjenstandene. 

Om ettenniddagen var det on1visning på «Gamle Bergen» ved arkitekt 
Kristian Bjerknes og hans assistenter, og etterpå ble det servert aftens 
på Krohnstedet, et av de vakre gamle husene son1 tilhører anlegget. 

Søndag kl. 10 var det besøk i Håkonshallen hvor direktør Robert 
Kloster gav en grundig orientering. Til avslutning tok direktør Kloster 
oss med inn i Rosenkrantztårnet. 

Som siste post på programmet holdt konservator W encke Slomann 
omvisning på Historisk Museum. 

I september arrangerte Norsk Arkeologisk Selskap og Tjølling 
Historielag en kveldsomvisning for medlemmer i Vestfold på gravfeltet 
på Istrehågan i Tjølling. Gravfeltet on1fatter blant am1et flere store 
skipsformete steinsetninger. Magister Elizabeth Skjelsvik orienterte om 
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gravfeltet og det arbeidet som er gjort. Over 100 personer var n1.øtt 
frem, og interessen var stor. 

Styret har i beretningsåret hatt følgende san1.n1.ensetning: 

Preses: Ingeniør E. V. vVetlesen, Oslo 
Visepreses: Fylkesmann H. Gabrielsen, Lillehammer 

Generalsekretær: Professor Bjørn Hougen, Oslo 

Øvrige styren1.edlemmer: 

Høyesterettsadvokat Fridljof Bettum, Sandefjord 
Bonde Pål Gihle, Toten 

Direktør Sverre W. Monsen, Bergen 
Direktør T1Vilhelm Kavli, Stavanger 

Høyesterettsadvokat Eiliv Fougner, Oslo 
Rektor, fru Margit Rogne, Oslo 

Konsul L. Cappelen Smith, Trondhjem 





REGNSKAP FOR 1959 



Gevinst- og tapskonto 

Okt. 31. An Trykningsomkostninger: 

Okt. 31. 

>> Rest Arbok 1958....... Kr. 6 000.00 
» Forskudd Arbok 1959 . . » 5 000.00 

» Honorarer og korrektur .......................... . 
» Porto og kontorutgifter .......................... . 
» Gasjer ......................................... . 
» Diverse ........................................ . 
» Kreditorer: 

Anbud Viking 1959 . . . . Kr. 14 500.00 
+ Forskudd . . . . . . . . . . >> 5 000.00 Kr. 9 500.00 

Honorar og andre utgifter . . . . . . . . . . . » 4 500.00 
Arets overskudd ................................. . 

Aktiva 
An Akers Sparebank ................... . 
» Postgirokonto ...................... . 

Kr. 4 759.64 
» 10 892.70 

Kr. 11 000.00 

» 2 855.00 
» 2 939.60 
» 1 600.00 
» 1 414.14 

» 14 000.00 
» 6 759.16 

Kr. 40 567.90 

STATUS 

» Kassabeholdning .................... . » 175.73 Kr. 15 828.07 

» Utestående fordringer . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 8 160.00 
+ avskrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 000.00 » 6 160.00 

Kr. 21 988.07 

FONDET 

An Kapitalkonto Kr. 627.81 
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pr. 31/to 1959. 

Okt. 31. Pr. Kontingenter: 
101 representanter ....... . 

. 750 vanlige medlemmer .. . 
9 5 familiemedlemmer ... . 

Kr. 14 350.00 
)) 12 250.00 
)) 2 330.00 

2 andre medlemmer . . . . . >> 20.00 

>> Boksalg og diverse .................... . 
» Overført fra fondet ................... . 
» Utestående fordringer . . . . . Kr. 8 160.00 

~avskrevet . . . . . . . . . . . . . . » 2 000.00 

pr. 31/to 1959. 
Passiva 

Pr. Kapital pr. 31/to 1958 ..... Kr. 5 228.91 
~ utestående pr. 31fw 58. . . » 4 000.00 

Kr. 1 228.91 

Kr. 28 950.00 

)) 3 057.90 
>> 2 400.00 

)) 6 160.00 

Kr. 40 567.90 

>> Diverse kreditorer . . . . . . . . » 14 000.00 Kr. 15 228.91 

Arets overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 6 759.16 

pr. 31/to 1959. 

Okt. 31. Pr. Renteinntekter Kr. 
>> Livsvarig Inedletnskap ..... )) 

327.81 
300.00 

Kr. 21 988.07 

Kr. 627.81 
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STATUS 
Aktiva 

An Hypotekbankobligasjoner a kr. 1000.00, kurs 84 3/4 Kr. 1 675.00 
>> 5 Bykredittobligasjoner a kr. 1000.00, kurs 60 . . . . . . . . . >> 3 000.00 
>> 3 Norske Statsobligasjoner 1955 a kr. 1000.00, kurs 961/z » 2 895.00 
» Innestående i Akers Sparebank................... . . . . » 663.00 

Kr. 8 233.00 

E. V.Wetlesen 
preses 

H. Gabrielsen Sverre W. Monsen 
visepreses 

Irmelin Martens L. Cappelen Smith 
sekretær 

Pål Gihle 



pr. 31/10 1959. 
Passiva 

Pr. Kapital pr. lfti 1958 . .. . . . Kr. 9 870.19 
kursstigning pr. 31/101959 » 135.00 

Kr. 10 005.19 

7 overført til løpende utgifter » 2 400.00 
» +Gevinst- og tapskonto .............. . 

Bjørn Hougen 
generalsekretær 

Eiliv Fougner Fridtjof Bettum 

Alfred Mår Margit Rogne Arnstein Berntsen 
revisor 

Kr. 7 605.19 
» 627.81 

Kr. 8 233.00 






