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Bjørn Hougen 

NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 

25 ÅR 

Et kvart hundre år er ingen høy alder for en arkeologisk forening. Sett 
i europeisk perspektiv er den n'leget beskjeden, men er det også ut fra 
et norsk synspunkt. Det siste vil kanskje forbause en og annen, men det 
er da viktig å minne on'l at en organisasjon som i vår tid vesentlig ar
beider med helt andre oppgaver enn de rent arkeologiske, i forrige år
hundre var sterkt, ja nesten ensidig arkeologisk preget. Det er Foreningen 
til norske fortidsrn:ilmesmerkers bevaring stiftet i 1844 på initiativ av 
ingen ringere enn I. C. Dahl. 

Noen direkte linje fra <<Foreningen med det lange navn», som den jo 
ofte kalles i vennlig ironisk omtale, og til vårt selskap, er det ikke. Men 
indirekte er sa1nmenhengen tydelig nok. Fortidsforeningens virke var i 
siste del av 1800-årene sterkt arkeologisk betont, men på en helt annen 
måte enn den Norsk Arkeologisk Selskap har siktet n'lot. Foreningens 
årsberetning ble vesentlig fylt med gravningsberetninger og de årlige 
tilvekstfortegnelser fra de arkeologiske museer. De siste er et uunnværlig 
hjelpe1niddel for alle arkeologer, de er på en måte et arkeologiens Diplo
n'latarium norvegicum. Men var og er for den interesserte legmann 
uleselig, eller i beste fall drepende kjedelig. 

Reaksjonen gjorde seg da også n'ler og mer gjeldende særlig blant en 
krets av yngre arkitekter, og førte i 1899 til en radikal o1nlegning av 

De fleste faktiske opplysninger i det følgende er hentet fra Norsk Arkeologisk Selskap, 
Viking B I, Oslo 1937, der også de første statutter og den første medlemsliste er trykt. 
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foreningens virksotnhet, en otnlegning som nesten hadde karakter av 
en palassrevolusjon. Den forhistoriske arkeologi ble helt sjaltet ut, den 
n1iddelalderske beholdt nok delvis sin plass, men det var den etter ... 
reformatiske tid son1 kom i forgrunnen: Det var en historisk nødvendig .... 
het, men unektelig et følelig tap for arkeologien. 

Mens A. W. Brøgger var konservator ved Stavanger Museum ble 
på hans initiativ, og med ham som redaktør, startet tidsskriftet Oldtiden, 
sorri kom med sitt første bind i 1910 og måtte gå inn i 1923. Oldtiden 
var et felles organ for våre 5 arkeologiske museer, med utgivelse av til
vekstfortegnelser og avhandlinger. Det tok ikke sikte på en bredere 
lesekrets. 

Snart etter at Brøgger var blitt professor og bestyrer av Universi
tetets Oldsaksamling, begynte han å sysle med tanken om å opprette et 
Norsk Arkeologisk Selskap, og teoretisk sett ble det også stiftet i 1917. 
Det var meningen at en del av rentene av Borrefondet, son1 A. W. Brøgger 
fikk i stand ved en innsamling kort tid etter, skulle gå til et planlagt tids
skrift Arkiv for norsk arkeologi, som selskapet skulle utgi. Men Borre
fondet ble belastet med andre oppgaver og stort lenger enn til tanken 
kom opprettelsen av selskapet foreløpig ikke. Son1 et kuriosun1 kan 
nevhes at på ti tel bladet i bind III av serien Norske oldfunn står det: 
Utgitt av Norsk Arkeologisk Selskap. Serien er både før og senere utgitt 
av Universitetets Oldsaksamling. 

Men i 1936 kom det fart i saken. En stor internasjonal arkeolog
kongress, den andre i rekken etter første verdenskrig, skulle holdes i 
Oslo samme sommer. Økonomien var noe bekymringsfull, som den 
alltid er ved slike anledninger. Da var det at kongressens tresorier, 
Eivind S. Engelstad, fikk den lyse ide så å si å slå to fluer i ett smekk: 
Å styrke kongressens økonomi og å realisere de gamle planer om Norsk 
Arkeologisk Selskap. Etter å ha diskutert ideen med et par av oss andre 
som arbeidet med forberedelsene til kongressen, la Engelstad sin tanke 
frem for dens president, A. ·w. Brøgger, som straks ga sin tilslutning. 
I en akutt situasjon styrket den kongressens økonomi på et enkelt punkt. 
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Langt viktigere er det at Engelstads plan på lengre sikt har fått stor be
tydning for hele strukturen i Norsk Arkeologisk Selskap. 

Planen, som straks ble realisert, gikk ut på å få en rekke interesserte 
til å gå inn som stiftende medlemn1er av Norsk Arkeologisk Selskap 
n1ed en årlig kontingent av kr. 1 00.-. Halvparten av kontingenten for 
første år skulle gå som bidrag til kongressen. Et sirkulære undertegnet 
av styrerne for våre arkeologiske museer ble sendt ut i april 1936, og på 
denne første henvendelse meldte det seg 45 stiftende medlemmer. 

I de hektiske siste par måneder før kongressen var det ikke tid og 
anledning til å organisere selskapet i detalj, n1en da det ble ansett ønske
lig at det vordende selskap ikke bare anonymt skulle støtte kongressen 
økonomisk, men også offisielt vise ansikt, fikk man stifternes san1tykke 
til at bidraget ble nyttet til en mottakelse på «Dronningen>> på kongres
sens åpningsdag 3. august, der høyesterettsadvokat Henrik Bergh fun
gerte som vert på selskapets vegne og holdt velkomsttalen. Frelngangs
måten kunne kanskje virke noe uformell, viktigere var det at resultatet 
var meget vellykket. 

Det konstituerende møte ble holdt 23. november 1936, hvor statutter 
ble vedtatt. Det heter i siste punkt at «Disse statutter gjelder inntil første 
ordinære generalforsamling, idet n1an forutsetter at et arbeid straks igang
.settes for å hverve flest n1ulig 1nedlemmer - så vel representantskaps
som alnlindelige - over det hele land>>. Et interimsstyre inntil første 
ordinære generalforsamling ku1me finne sted ble valgt, med Henrik 
Bergh som preses, A. W. Brøgger som generalsekretær og Eivind S. 
Engelstad som sekretær og kasserer. 

Den kan~panje som ble satt i gang ga gode resultater og den medlems
liste som ble trykt følgende år i første bind av Viking, kunne vise 56 
representantskaps- og 431 vanlige n~edle1nn1er. 

De statutter son1 ble vedtatt på det konstituerende 1nøte, er med små 
og uvesentlige endringer fren1deles gjeldende. De retningslinjer for sel
skapets virksomllet som nokså ron1n1elig ble trukket opp i formåls
paragrafen, fant nokså snart sin forn~ som senere uten noe slags prinsipp-
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rytteri har vært fulgt. Den første ekskursjon fant sted alt i 1937 og har 
senere, bortsett fra krigens år, vært en årviss begivenhet der etter hvert 
en anselig rekke fortidsn1inner i by og bygd har vært besøkt, og hvor 
deltakerne ofte, for ikke å si oftest, har vært n1øtt med åpen gjestfrihet 
av privat eller offentlig art. 

Årsmøtene, som holdes på stiftelsesdagen 23. november eller så nær 
opp til denne som mulig, har med en del variasjoner fått sin faste karak
ter: Etter den rutinen1essige generalforsamling et foredrag av en gjest 
fra inn- eller utland, ikke helt sjelden med et emne son1 gir en innføring 
til det følgende års <<vårtur», og til slutt et enkelt aftensmåltid, som regel 
i Universitetets Oldsaksamling. 

Det ligger i sakens natur at de aller fleste som deltar på årsmøter og 
«våtturer» er medletnmer som bor i eller i rimelig nærhet av Oslo - unn
takelsene er forresten gledelig mange. Bindeleddet for alle er publika
sjonsvirksomheten, som det også sterkt ble frenilievet i forn1ålsparagrafen, 
der det heter at man <<skal søke å fremme spredningen av resultatene av 
norsk arkeologisk forskning, bl. a. ved utgivelsen av et tidsskrift og even
tuelt andre publikasjonen>. Det siste er det ikke blitt så tneget av, det 
im1skrenker seg til to større bøker og to mindre skrifter, og med de 
nåværende høye trykningspriser tør det bli vanskelig å fortsette detme 
virksomheten, i hvert fall med større arbeider. 

Det er selskapets tidsskrift Viking - det ville forresten være riktigere 
å kalle det årbok - son1 er livsnerven i selskapets arbeid. I et forord til 
første bind 1937 skrev A. W. Brøgger: 

«To viktige mål har vi satt oss med dette tidsskriftet. Dels fren1me 
norsk arkeologisk forskning ved å gi plass for avhandlinger og artikler, 
som enten bringer helt nytt stoff frem i dagen eller samler nye syns
punkter og ny bearbeidelse av kjent stoff. Dels - og hånd i hånd n1ed 
dette - søke å nå den størst mulige krets av folk i Norge som spør efter 
kunnskaper om dets oldtidshistorie. Begge disse mål hører samn1en. Vi 
søker ikke popularisering i den gamle forstand, hvor det blev skilt mellem 
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videnskap og folkelesning. Tidsskriftet skulde gjøre sitt til å få arkeo
logene til å kunne skrive og folk til å kunne lese.» 

I hvilken grad det har lyktes for arkeologene får andre dømme om. 
At det har forekommet avhandlinger som er for spesielle eller tunge for 
den so1n ikke er fagmann, kan ikke nektes. Men de vekslende redak
sjoner har ikke alltid hatt det like lett, for selv om man har søkt å velge 
og vrake, er man jo ofte avhengig av det stoff som står til rådighet. Men 
Brøggers progran1 var og er sunt og riktig og har stort sett vært opp
fattet son1. det var ment. Måtte den gode atmosfære son1. hittil har hersket 
i Norsk Arkeologisk Selskap fortsette også i komn1.ende år! 





Irn1elin Martens 

STEINALDERJAKT I FJELLET 
TREKK FRA TRE SOMMERES VASSDRAGS

UNDERSØKELSER 

Da Universitetets Oldsaksamling tok fatt på vassdragsundersøkelsene 
i Telemark sommeren 1958, stod vi overfor en ny og spe1mende 
arbeidsoppgave. Vårt første arbeidsfelt ble utbygningson1rådet for 
Tokke l{raftanlegg, hvor store landområder ville bli satt under vann. 
Tallrike vann og sjøer i fjelltraktene i Vinje og Rauland ville bli berørt 
av utbygningen, og når oppdemningsarbeidet var fullført, ville fortids
minnene for alltid unndra seg nærn1ere undersøkelser. Imidlertid på
legger vår fredrungslov den son1 ved bygge- og anleggsvirksomhet øde
legger fortidsmilmer, å bekoste utgravninger på forhånd, og vi ktnme 
derfor sette i verk en bredt anlagt undersøkelse uten å ha økonomiske 
bekymringer. 

Da vi begynte, kjente vi svært få fortidsnlinner i disse traktene, og 
vår første oppgave ble å registrere det som måtte finnes av spor etter 
menneskers liv og virke til alle tider, men med hovedvekten på bo
plasser fra steinalder. Spenningen ved st~rten var stor, da vi var av
hengige av et positivt resultat i Telemark for å kunne fre1nme våre 
krav om undersøkelse ved andre vassdragsreguleringer. Tidligere hadde 
interesserte amatører fum1et boplasser flere steder ved vassdragene i 
Telemark, og en av de viktigste fu1mplassene, Sporanes ved Totak, lå 
innenfor Tokkeutbyggingens område. 

Det var store strekninger som skulle undersøkes, og det kunne 
nesten se ut som om vi skulle lete etter nålen i høystakken. Vi kunne 
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in1idlertid gå ut fra en ting: steinalderens fangstmann ville bo i nærheten 
av viltets faste veger, og da helst ved steder hvor dyrene var lette å 
fange. Slik var forholdet på Sumtangen ved Finsevatn, hvor Johs. Bøe 
har undersøkt en stor fangststasjon, 1) og liknende erfaringer hadde 
svenskene gjort ved sine vassdragsundersøkelser. Aller klarest kommer 
dette til uttrykk ved Namforsen i Ångermanland, 2 ) hvor vi innenfor et 
mindre område, dels på små øyer og svaberg ute i fossen, finner Nord
Europas største ansamling av veideristninger, i alt ca. 1400 figurer. Ved 
stranden like i nærheten ligger en stor fangstboplass. 

Hoved viltet var elgen, som har vært et lett bytte for fangstmatmen 
når den gikk over elven. V ed reinsjakten har en slik fangstmetode budt 
på enda større muligheter, da reinen gjerne holder samn1en i store 
flokker. 

Vårt første arbeidsfelt ble Songavassdraget, som ligger nordvest for 
Totak og har avløp dit. Songavassdraget består av en kjede av vann, 
bundet sammen av oser og stryk, de fleste så små at man kan kon1me 
opp og ned med båt. Anleggsvegen fører fram til det nederste vannet, 
men videre innover må man ta seg fran1 til fots eller med båt. Der fins 
noen ganske få hytter, for øvrig utgjør en nedlagt gård og noen gamle, 
nedfalne drifteleger den eneste bebyggelsen. De små, åpne gressvollene 
omkring driftelegene er med på å skape avveksling i landskapet, som 
ellers er uvanlig lite berørt av menneskers virksomhet. 

Da det nesten ikke fantes hus der, var vi for en stor del henvist til å 
bo i telt. Vi fikk låne båter, og stiftet bekjentskap med den lokale båt
byggerkunst. Det var ikke fritt for at den skaffet oss små overraskelser 
1 ny og ne. 

Steinalderens fangstfolk hadde også kon1n1et innover vassdraget tned 
båt og telt, og det viste seg snart at de stilte de samme krav som oss til 
en god leirplass. Det v:ar naturlig å slå seg ned nær vannet på tørre, flate 
og åpne steder, og det er de samme plassene som har budt seg fram til 
aUe tider. Vi kan riktignok ikke uten videre gå ut fra at steinalderfolkene 
alltid har lagt leirplassene sine nede ved vannet, men da fjellbjørka står 
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tett de fleste stedene, ble vi nødt til å holde oss langs strendene. Onrrådet 
var imidlertid skogkledd i steinalderen også, og da det var større og 
frodigere skog den gangen enn nå, må vegetasjonen ha virket avgjør
ende inn på valget av boplass. 

Vi n1å i det hele tatt ha for øyet at klima og naturforhold var anner
ledes den gangen. Med steinalderens varme og tørre klima har store 
deler av Hardangervidda vært skogkledd. Det er futmet store furu
stokker i n1yrer som ligger langt høyere enn den nåværende skoggrense, 
og kull prøvene fra våre boplasser inneholder en god del furu. Vann
standen har vært den samme son1 nå, men den kan variere med omtrent 
en tneter etter nedbørforholdene, og det var også av de ting som skaffet 
oss overraskelser i et grunt og steinet farvann. Med et tørrere klitna har 
itnidlertid forholdet mellom myr og tørt land vært et annet. Vi fant 
flere boplasser son1 nå lå på fuktig mark. De lå alltid på fast sandbunn, 
og på steder hvor vi kunne anta at det har vært tørt under et tørrere 
klima. 

Vi må også regne med at dyrelivet var et annet den gangen. Selv i 
dag fins det elg ved Songa, og ved en av elvene i vassdragets nedre del 
holder en beverstamme til. Reinen holder seg helst over tregrensen, n1en 
den går ofte ned til Songa på veg fra en høyfjellsregion til en atmen, og 
den har sine faste veger og overgangssteder. I dag er det mye villrein på 
denne delen av Hardangervidda, og vi fant mange tydelige dyresleper 
på våre ferder. Både ved Dyrsund og Nekjeosen kunne vi følge reinen 
fra den ene siden av vannet til den andre, og det hendte at vi traff på 
små dyreflokker. I lune viker og tjern holder endene til, og i vannet er 
det godt n1ed fin ørret. 

Til Songa kan man komme ad to veger, enten opp langs elva fra 
Totak eller fra Edland i Vinje. Songaelva er stri, og det er neppe løtm
son1t å sette båten på vannet før en kommer fram til N austnutvatn, det 
nederste vannet i vassdraget. 

Nederst ved N austnutvatn, ca. 70 m ovenfor utløpsosen, fant vi den 
nederste boplassen ved Songavatnene. Terrenget veksler mellon1 myr 
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og knauser, og der er bare et smalt, flatt belte 1nellom vannet og lia. 
Boplassen (fig. 1) lå på en liten odde, en bergknaus som bare var dekket 
av et tynt lag morenegrus. Boplassen hadde en utstrekning av ca. 50 m 2 

og var begrenset av nakent berg, vann og myr. Stranden er steinet, 
men det er god båtplass rett nedenfor. Odden var en yndet plass for 
sportsfiskere, og som regel gikk det ikke så lang tid n1_ellom hver gang 
de fikk fisk på kroken. Nordenvinden får uvanlig godt tak, og det var 
bare mot vest og nordvest det var litegrann ly. 

V ed nordenden av N austnutvatn ligger Dragarosen, den største og 
strieste av osene i nedre del av Songa. Her må n1an laste om for å få 
båtene opp. Vestsida av osen byr på flere n1_uligheter for leirplass, og 
der ble funnet boplassrester på 3 forskjellige steder. Den ene lokaliteten, 
den største av alle Songaboplassene, ligger på en flate nede ved vannet, 
skjern1_et mot vest av en nokså bratt skråning. Litt oppe i hellinga ligger 
en hytte, og beboerne der har lagt naustet sitt oppå en av de andre 
s teinalderslo kali tetene. 

Følger vi farleden videre innover Songa, fi1mer vi boplasser ved 
Nekjeosen, Vesle og Store Beruosen og ved osen mellon1_ Nordre og 
Søndre Fjarefit (fig. 2). Enda et par lokaliteter ligger nær osene, mens 
de øvrige er valgt ut fra andre hensyn. 

Når vi har gitt en så detaljert beskrivelse av Songao1nrådet, er det 
fordi boplassene der kan fortelle vesentlige ting om steinalderfolkenes 
valg av leirplass. Deres nære tilknytning til osene finner vi igjen over
alt, om enn ikke alltid så utpreget. Osene hører også son1_ regel n1ed 
blant de beste fiskeplassene. Det son1_ er sagt om vegetasjon og dyreliv, 
gjelder også for flere av de andre vassdragene vi har arbeidet ved. 

Det er ikke bare boplassen ved N austnuten som ligger åpen for vær 
og vind, det hører snarere med til unntakelsene å fitme en lokalitet som 
har en lun og skjern1et beliggenhet. V ed Stå vatn ved Haukeliseter har 
det bodd folk ytterst på det nakne Kjerringneset (fig. 3). I dag virker 
stedet goldt og ødslig, uten annen vegetasjon enn einer, dvergbjørk og 
lyng. Snøen ligger lenge, og sommeren er kort, men n1_ed et varn1_ere 
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Fig. 1. Boplassen Naustnuten (på den lille odden n1idt på bildet) ligger 
nederst i vassdraget, like innunder foten av Songadammen. 

Pl. I 



Pl. IV 

Fig. 4. På grusterrassen i forgrunnen, noen hundre meter ovenfor Ustekveikjas utløp 
i Bergsnmlvatn, ble det undersøkt en boplass son1n1eren 1960. 



Fig. 5. Ustevatn. En av de større steinalderlokalitetene ved sørbredden 
ligger ute på neset ved Vikastølen. 

PL -v 



Pl. VI 

Fig. 6. Helleren ved Bordalsvatn, under utgravning. 



klin1a og litt skog omkring har sikkert landskapet virket meget venn~ 
ligere og mer innbydende. 

Mens Songavassdraget er langt, smalt og kronglete, er Ustevassdraget 
bredt og åpent, og boplassenes beliggenhet er sterkt preget av dette. 
Vi finner nok boplasser ved oser og sund her også, blant annet ligger 
det flere funnplasser lengst øst i undersøkelsesonltådet, ved elvas utløp 
fra Ustevatn. Likeså finner vi flere små lokaliteter- samt en fin samling 
dyregraver- ved Sundet mellom Ustevatn og Sløtfjorden. Lengre vest, 
helt inne ved vestenden av Bergsmulvatn ligger en boplass n1ed en god 
og usedvanlig vakker beliggenhet. Den er lagt på en flat grusterrasse 
noen hundre meter ovenfor Ustekveikjas munning i Bergsmulvatn, der 
hvor stryket slutter (fig. 4). Nedenfor boplassen flyter elva roligere, 
den gjør en stor sving og danner en bakevje. Boplassen ligger inntil en 
bergknaus som luner mot nordenvinden. Oppå steinalderlaget er det i 
seinere tid bygd en steinbu, og noen få hundre meter lengre inne ligger 
en seter. 

Det rikeste boplassområdet finner vi langs den søndre bredden av 
Ustevatn. Her er viker n1ed sandstrender vekslende med odder og nes 
son1 ofte ender i en bratt skråning ned mot vannet. Innimellom knauser, 
steinblokker og myr ligger små, tørre moreneflater som steinalderfolkene 
har tatt i bruk. Nesten hver eneste mulighet er utnyttet, også steder hvor 
plassen er trang og vi aldri ville finne på å slå oss ned. Det krevde både 
fantasi og utholdenhet hos registrantene å finne fran1 til dem. Hver 
lokalitet er liten, men til gjengjeld ligger de flere steder som perler på 
en snor. På odden utenfor sandstranden ved Vikastølen (fig. 5) finner vi 
en av de større flatene. Der er steinet og værhårdt, og jordbunnen be
står bare av et skrint morenedekke over berget. Tvers over det brede 
Ustevatnet får vinden godt tak, ikke minst fra vest og nordvest, men 
langs sørbredden av vannet er det likevel frodig. Vegen opp til vidda er 
kort, og adkomsten lett. 

Vårt undersøkelsesområde omfattet også vannene Ørteren, Tre
stiklan og Lægreidvatn, som ligger ved vegen fra Haugastøl til Eidfjord. 
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De ligger 1140 n1 o. h. og landskapet er i dag treløst og nakent. Ved 
Ørteren ble det funnet flere steinalderboplasser foruten fangstminner fra 
seinere tider. Herfra er det ikke langt over til Krækja og Sumtangen ved 
Finsevatn, den største fangststasjonen som hittil er undersøkt på Hardan
gervidda.3) Disse boplassene ligger et godt stykke over den nåværende 
tregrensen og viser at steinalderfolkene har nådd langt innover i fjellet. 
Den høyest liggende fangstplassen vi kje1mer ligger on1 lag 1300 1n o.h. 

Alle de boplassene vi hittilhar omtalt, har vært åpne boplasser, uten 
husrester eller andre synlige merker over jorden. Vi finner fra1n til dem 
enten ved å lete etter avslag av flint og kvarts i stranden, eller ved prøve
stikk. I stikkene vil vi gjerne finne trekull, son1 med få u1u1tak er det 
eneste organiske materiale son1 bevares. På de mest værhårde stedene 
hender det at ikke en gang trekullet har holdt seg. Sammen n1ed kullet 
finner vi avslag og redskaper av flint, kvarts eller kvartsitt. Funnene er 
bare dekket av et tynt torvlag, og det fu1mførende laget er sjelden n1er 
enn 10 cm tykt. Noen muligheter for lagdeling i tilfelle av flere boset
ningsperioder er det ikke, og der hvor vi kan slutte oss til dette ad arkeo
logisk veg, er eldre og yngre redskaper samlet opp i det samme, tynne 
funnskiktet. 

Ikke sjelden er boplassene lagt på steinet og ujevn mark, og stein
alderfolkene har tatt forholdene som de var. I et par tilfelle kan vi se 
at de har ryddet u1u1a litt stein, n1en det hører til unntakelsene. Så små 
som boplassene er, både med hensyn til funnmengde og utstrekning, 
n1å vi regne med at de bare har oppholdt seg en kortere tid på hvert 
sted, og at de har holdt sammen i sn1å grupper. Vi n1å gå ut fra at de 
har bodd i telt eller annet mobilt husvære som ikke vil etterlate seg 

spor. 
Mange ganger har naturen selv budt på tørt og lunt husly innunder 

bergvegger eller store flyttblokker. Ved Bordalsvatn i Telen1ark ligger 
en boplass im1under berget ca. 150m fra stranden på en flat, fin gresslette 
(fig. 6). Helleren er sørvendt, og der er lunt og godt, men det tørre 
området innenfor dråpefallet er smalt, steinet og ujevnt. Hit hadde 
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jegerne funnet fram i slutten av steinalderen,4
) og der har folk søkt ly i 

langt seinere tider også. Helleren har gitt navn til hele området, hvor vi 
i dag finner restene av et av de tallrike driftelegene ved Bordalsvatn. 

Blant de mange store flyttblokkene son1 isen har lagt etter seg rundt 
om i fjelltraktene, fins det ikke så få hellere som kunne utnyttes (fig. 7). 
Plassen innunder har gjerne vært trang nok, der har som regel ikke vært 
rom for tner enn 2-4 mann. Men der var tørt, og ved å legge opp en 
mur foran inngangen og tette den med n1ose og lav, kunne det bli godt 
husrom der. Vi har undersøkt flere slike hellere, og det viser seg at 
de har vært i bruk under meget lange tidsrom, blant annet i stein
alderen. I fjellstrøk, hvor det er vondt om husrom, blir de benyttet den 
dag i dag. 

I hellerne har kulturavleiringene ligget langt bedre beskyttet enn på 
de åpne boplassene, og under gode forhold kan vi få bevart bein og 
annet organisk materiale som ellers uvegerlig går tapt. Oppe ved 
Langesæ i Vinje, midt i et meget godt jaktterreng, lå en heller med 
kulturlag som var inntil 90 cm tykt og inneholdt store, godt bevarte 
bein. Hovedparten av funnene var ikke så svært gamle, n1en nede i 
bunnen kom det fram et par redskaper fra slutten av steinalderen. En 
dag kan vi kanskje være så heldige å finne ordentlige kulturlag med 
organiske rester fra steinalderen. 

I et tilfelle har vi også funnet rester etter et hus.5) Det lå i Sandvika 
ved østenden av I{jelavatn i Vinje. Sandvika er en stor slette skjermet av 
bratte fjellvegger på tre sider og med en lang sandstrand i vest. Helt i 
nordenden av sletten, innunder en liten morenehaug, ble det avdekket 
en tuft etter et rektangulært hus hvis ytre mål var 5 m X 3 m. De be
varte restene besto av lave steinfundamenter for veggene, steinene var 
noen steder lagt oppå hverandre i et par skift, men det var ikke tale om 
noen mur. Det ble heller ikke påvist spor etter stolper eller andre kon
struksjonsdetaljer son1 kunne fortelle hvordan huset var bygd. Både 
inni og utenfor huset ble det funnet rikelig med flint. som gir en sikker 
datering til yngre steinalder. 
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Noen meter fra tufta lå restene av en mer primitiv bolig, et leskur 
eller «gapahuk>>. Det besto av to parallelle steinrekker, ca. 2 m lange og 
med en innbyrdes avstand av ca. 2 n1. Mellom rekkene, ved åpningen 
ut mot sjøen, lå et ildsted. Leskuret har antakelig hatt skrått tak som har 
gått helt ned til bakken ved den indre tverrenden, mens det har vært 
åpent ut mot sjøen. Slike skjul er velkjente for jegere og fiskere i våre 
dager også; de er enkle å reise, og klarer seg godt ved kortere opphold 
på et sted. 

FUNNENE 

Da vi satte i gang registreringene i Telemark, var det en selvfølge 
for oss at vi skulle lete etter steinalderboplasser, og at de skulle være 
vårt viktigste forskningsobjekt. Men da kan det være på sin plass å minne 
om at det ikke er så mange år siden vi fikk sikre beviser for at jeger
folkene hadde utnyttet fjellets muljgheter allerede i steinalderen. Få 
arkeologer har vel sett klarere enn A. W. Brøgger hvilken avgjørende 
rolle jakt og fiske har spilt for norsk ervervsliv og kultur, og det er ikke 
minst hans dype forståelse for disse grunndrag i kulturutviklingen som 
har gjort <<Det norske folk i oldtiden»6

) til et av de klassiske verk i norsk 
arkeologisk litteratur. Men steinredskapene fra fjellet ble for ham et 
bevis for at steinen var i bruk som redskapsmateriale helt fram til folke
vandringstida. Han avviste tanken om at steinalderfolkene hadde søkt 
til fjells, og presiserte sterkt at det var sjøfangsten og fisket som hadde 
skapt livsmulighetene. 

Det var først Johs. Bøes undersøkelser på Sumtangen ved Finsevatn 
i årene 1939-40 som leverte det avgjørende bevis for at det hadde vært 
folk i høyfjellet i steinalderen. Materialet fra Sumtangen viste også at 
det ikke var tale om noe ukjent urfolk son1 var blitt trengt tilbake til 
fjellregionene, men at det var en nær san1n1enheng mellon1 funnene fra 
kysten og fjellet, og at de siste mest naturlig kunne forklares som tninner 
etter kortvarige opphold i sommerhalvåret. Bøe daterte både det eldre 
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og det yngre laget til yngre ·steinalder, og det ble ahninnelig antatt at 
det var en økning av befolkningen i denne tid som gjorde det nødvendig 
å søke nye jaktmarker. 

Funnene fra Songautgravningene 1958 hadde et nokså ensartet preg, 
selv om det nok var en del variasjon fra den ene lokalitet til den andre. 
Både kronologisk og kulturelt føyet de seg inn i det hovedskjemaet vi 
hadde gått ut ifra. På begge de største boplassene, Naustnuten og Dra
garosen, ble det funnet avslag av slipte flintøkser. Øksene var bevis for 
kontakter med bondepregete kulturer i kystdistriktene, og den forholdsvis 
store mengden av god flint ga et umiddelbart inntrykk av at det var 
lett å få tak i råstoffet. Flinten måtte fraktes med opp fra kysten, men til 
tross for at det fins gode kvarts- og kvartsittforekomster i nærheten, er 
flinten det eneste redskapsmateriale på Naustnuten. På Dragarosen 
fantes det godt med bergkrystall ved siden av. 

Høyfjellsboplassene har ikke noe rikt og variert redskapsforråd. Det 
er pilespissene og skraperne som dominerer, ved siden av fins det en og 
annen kniv, noen bor og en del tildannete flekker og avslag hvis bruk 
vi ikke kan bestemme nærmere (fig. 8). De fleste redskapene er laget av 
flekker. Som regel fins det et stort antall ubearbeidete flekker på bo
plassene, blant dem mange mikroflekker som ikke er mer eru1 et par 
centimeter lange. 

De fleste pilespissene er enkle flekkepiler med retusjert tange, ved 
siden av dem har vi noen tangeløse piler og noen få eneggete og tverr
eggete piler. Hvis vi skal parallellisere våre funn med kjente steinalder
kulturer, blir det yngre steinalders boplasskulturer som ligger. nærmest. 
De tilhører det gropkeramiske kulturkon1plekset som har en meget stor 
utbredelse langs Skandinavias kyster. I Norge er det godt representert 
fra Østfold og langs hele kysten vestover til Rogaland og med utløpere 
videre nordover Vestlandskysten. 7) Iru1enfor det gropkeramiske kultur
komplekset fins det store lokale variasjoner, og vår viten om dette rike 
og vekslende materiale er eru1å meget mangelfull. Gruppen har sin egen 
keran1ikk - noe som dessverre mangler helt i vårt materiale fra fjellet. 
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Sannsynligvis har bærerne av denne kultur hatt et blandet erverv, ved 
siden av jakt og fiske har de hatt husdyr, muligens også åkerbruk. Det 
ser ut som om de forener tradisjoner fra eldre steinalders fangstkulturer 
n1ed impulser fra de eldste jordbrukskulturene. 

Vi bør imidlertid være varsomme med uten videre å knytte våre 
funn til det gropkeramiske komplekset. Dette ser ut til å være nær knyttet 
til sjøen, mens vi ikke kan se bort fra at de folkene som har søkt til fjells, 
har hatt sine vinterboplasser i skogtraktene i innlandet. Steinalderforsk
ningen har hittil vesentlig vært konsentrert om kystegnene, og Østlandets 
innland er i så måte upløyd mark. Med yngre steinalders havnivå 
har Norsjø-Heddalsvatn vært en fjord, og avstanden mellom sjøen og 
fjellet har vært adskillig kortere enn den er nå. Store deler av Telemarks
vassdragene er farbare med båt. Det har nok delvis vært god kontakt 
mellom befolkningen ved kysten og i innlandet, n1en ikke minst pa 
grunn av forskjellen i levevilkår har nok hver gruppe også hatt sitt 
særpreg. 

Funnene fra Dragarosen og Naustnuten står meget nær de som kom 
for dagen i hustufta i Sandvika, og det må være en nær samhørighet 
både kronologisk og kulturelt. Prøver vi å finne paralleller til tufta, 
finner vi dem i det bondepregete fangstmiljøet ved Skagerak-kysten, på 
Rødsmyra på Kråkerøy og i Rognlien i Eidanger.8

) Det er uhyre sjelden 
det er funnet rester etter hus fra steinalderen i Sør-Norge, og vi kan ikke 
uten videre gå ut fra at hustypen er særegen for dette kulturmiljøet. Det 
rektangulære huset med veggfundan1enter av stein kan meget vel ha 
hatt en langt videre utbredelse. Men det faktum at vi finner restene etter 
en mer permanent bolig, vitner om en meget nær kontakt med mer 
bofaste folk. 

Disse tre boplassene bør plaseres i n1ellonmeolitisk tid, og helst ikke 
for seint i perioden. De må være eldre enn bruken av skifer son1 red
skapsnlateriale, ellers ville vel utvilson1.t skiferen ha gjort seg gjeldende 
blant funnene, slik som på flere av de andre boplassene. På· Finnroi ved 
vestenden av Bitdalsvatn ble det gjort funn som i hovedtrekkene at-
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Fig. 7. Heller ved Bjørnsandodden, Bitdalsvatn, Telemark. 

Fig. 8. Redskaper av flint fra boplassene Dragarosen og 
Naustnuten, Songa. 

Pl. VII 



Pl. VIII 

Fig. 9. Utsnitt av funnene fra Gyrinos III, Hemsedal. 



Fig. 10. Redskaper av bergkrystall. Pilespissen er fra Hovatn I, 
Finndalen, de ovrige fra Kjerringnes. 

Pl. IX 

Fig. 11. Skiferpilen er fra Søndre Sandvika, Kjelavatn, kvartsittpilene fra Bardals
helleren. Flintpilen nederst t. v. er funnet ved Bergsmulvatn. 



Pl. X 

Fig. 12. Oversikt over Hovatn, Finndalen. På øya ved osen og langs stranden i 
bakgrunnen ligger i alt 5 boplasser. 



skiller seg lite fra dem vi har omtalt ovenfor. Der er rikelig med flint, 
men i tillegg komn1er et lite innslag av skifer. Dessuten ble det funnet 
en pilespiss med tannete egglinjer og et flekkebor, typer som er velkjente 
på de mellomneolitiske kystboplassene. Noen stor aldersforskjell mellom 
Finnroi og de andre boplassene kan det ikke være tale om. 

Disse boplassene og andre som slutter seg nær til dem, viser bare en 
side av materialet. Det er kanskje den største gruppen, og den som vi 
lettest kan knytte til annet kjent materiale. Vi hadde gått ut fra at de 
øvrige So.1;1gafunnene skulle settes inn i den samme kronologiske og 
kulturelle ran1mc, og det kom son1 en stor overraskelse da C-14 · date-· 
ringene ga en alder på 6860 ± 140 år for boplassen Vrålsbu Il og 6200 
± 140 år for Vesle Beruosen IL Begge lokalitetene er sn1å, og redskapene 
er så fåtallige at de hverken kan bekrefte eller motsi C-14 analysene. Men 
det var i alle fall tydelig at her hadde man vært nødt til å spare på flinten 
og utnytte den til siste flis. V ed siden av hadde man anvendt bergkrystall 
og kvarts, men dette var også gjort i stor utstrekning på Dragarosen og 
kunne ikke brukes som kronologisk holdepunkt. C-14 analysene bør 
tas med forbehold da det er mange feilkilder til stede, ikke minst den 
at steinalderfolkene kan ha brukt gammelt tø1n1ner, som de har funnet 
i n1yrene, til brensel. C-14 dateringen angir alderen tilbake til den tid da 
treet døde, og da kan den lett bli noen tusen år for høy. 

Sommeren 1959 begynte undersøkelsene ved Gyrinosvatn i Hemsil
vassdraget, og her ble det utført et imponerende arbeid, mens vannet 
steg for hver. dag og til slutt gjorde videre utgravninger umulige. 

Gyrinosmaterialet er helt forskjellig fra det som ble funnet i Tele
mark. Redskapsmaterialet besto hovedsakelig av kvartsitt, til dels en 
meget finkornet, vakker grønn variant, som har vært et ypperlig råstoff. 

Et par av boplassene, Gyrinos Ill og IV, var ganske store av utstrek
ning og rike på funn. De hadde tydeligvis vært benyttet under et lengre 
tidsrom eller av større grupper enn Telen1arks-boplassene. Da hver 
lokalitet så ut til å bestå av flere mindre enheter, er det første kanskje 
mest sannsynlig. 
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Funnene (fig. 9) hadde et sterkt alderdommelig preg. Blant pile
spissene fantes ved siden av de enkle flekkepilene tallrike eneggete og 
tverreggete piler. Dette er typer son1 fortsatt har vært i bruk i yngre 
steinalder, men som først og fremst hører hjen1me i eldre kulturer. Det 
sterke mikrolitiske innslag i funnene trekker dem også bakover i tid. 
En liten flis av en slipt flintøks fra Gyrinos Ill og en pilespiss av skifer 
fra Gyrinos IV virker som fremmede elen1enter i materialet, og da det 
også fins mange boplasser fra yngre steinalder ved Gyrinosvatn, er det 
n1est sannsynlig at de skriver seg fra seinere, kortvarige opphold på 
boplassene. 

Hvis vi skal trekke forbindelser til andre kulturgrupper, er det Fosna
kulturen som ligger nærmest, både når det gjelder oldsaksforn1er og 
teknikk. Det kan i alle fall ikke være tvil om at Gyrinosfunnene tilhører 
en ren fangstkultur, upåvirket av de neolitiske kulturer. Det er ikke 
dermed sagt at de behøver å være så svært gamle. Det er sannsynlig at 
de folkene som har holdt til på Gyrinos Ill og IV har hørt hjemme på 
Vestlandet, i strøk hvor de første spor etter jordbruk ikke viser seg før 
niot slutten av yngre steinalder. Men når jaktferdene til fjells er utgått 
fra et rent fangstmiljø, er det ingen grunn til at de ikke kan ha begynt 
på et meget tidlig tidspunkt. C-14 dateringer har gitt som resultat 
6250 ± 200 år, og Gyrinosfunnene er heller ikke de eneste høyfjellsfunn 
med rent eldre steinalders preg. Materialet fra det eldste laget på Sum
tangen har mange trekk til felles med våre funn fra Hemsil, mens der 
ikke fins noen sikre neo li tiske elementer. Bøe har datert dette laget til 
yngre steinalder, men i lys av de nye store boplassfunn ved Gyrinosvatn 
kan det være grUllll til å ta Bøes datering opp til revisjon. 9 ) 

Fra Gyrinosvatn er ikke avstanden stor til Ustevatn, de ligger ved 
hver sin gren av samme hovedvassdrag, Hallingdalsvassdraget. Arkeo
logisk sett er imidlertid forskjellen stor. Den tidlige, kvartsittbrukende 
kulturen med Fosnapreg kjenner vi ikke fra Ustevatn. Men på en av 
boplassene, . som ligger på et nakent og steinet platå på nordspissen 
av øya Digernes, kon1 det for dagen et funnmateriale som virker 
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umiddelbart gammelt. Hovedmaterialet var flinten, som opptrådte i 
ganske rikelige mengder. Den eneste pilespiss typen var tverrpilen, som 
det i alt ble funnet 10 eksemplarer av. Blant skraperne dominerte skive
og høvelskraperne. Med utmtakelse av de yngste boplassene, hvor flekke
teknikken er gått av bruk, er det alltid flekkeskraperen som har vært 
den ledende typen. På Digernes fins ingen neolitiske innslag, og vi står 
trolig overfor en mesolitisk kultur av en annen opprinnelse enn Gyrinos
boplassene. 

Vi har også funn som vel skriver seg fra yngre steinalder, men son1 
vi ikke uten videre kan parallellisere med våre ganue, velkjente stein
alderkulturer. Foreløpig er materialet spinkelt, det er først og fremst de 
to boplassene Nordre Fjarefit øverst i Songa og Kjerringnes ved Ståvatn 
vi har å bygge på. Dessuten kan det være grunn til å spørre om funnet 
fra Dragarosen er enhetlig, eller om bergkrystallen og flinten skriver seg 
fra to forskjellige epoker. 

De to boplassene I{jerringnes og Fjarefit utmerker seg først og fremst 
ved at det er bergkrystallen som er det dominerende redskapsmateriale. 
Det fins nok litt flint ved siden av, blant atmet har vi avslag av slipte 
flintøkser på begge boplassene. Fjarefit er av beskjeden utstrekning, 
mens Kjerringnes hører med blant de største lokalitetene, og etter tre 
års undersøkelser er tnaterialet derfra blitt ganske stort (fig. 10). Det er 
eiendommelig at det ikke er kotnmet fram 1ner enn to pilespisser, to 
atypiske og dårlige eksemplarer av flint. V ed Fjarefit ble det overhode 
ikke funnet pilespisser. Det ligger nær å tro at piles p issene har vært laget 
av bein eller annet organisk materiale, da bergkrystallen åpenbart ikke 
har egnet seg til piler. Det er i det hele tatt æ1derlig å finne bergkrystallen 
som dominerende redskapsmateriale. Den er sprø som glass og har en 
langt mer begrenset anvendelse enn flinten og den gode kvartsen og 
kvartsitten. Spalteflatene er ofte ujevne og ruglete, og det kan ikke ha 
vært noe lett materiale å bearbeide. Teknikken er heller ikke god, det 
gjelder både flinten og bergkrystallen fra disse boplassene. Flekkene er 
gjerne klumpete og dårlige, og kjernene er for en stor del av nokså til-
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feldig form. Det skyldes delvis at råmaterialet forekommer i små stykker, 
men det er også et uttrykk for den tekniske standard. De fleste flekkene 
er små, bate 1-2 cm lange. Flere av mikroflekkene er bearbeidet, de har 
antakelig vært brukt til sammensatte redskaper. Mikrolitteknikken hører 
først og fremst hjem1ne i eldre steinalder, og det er tydelig at de høyfjells
boplassene hvor mikroflekkene forekommer i rikelige mengder, hører 
1ned blant de eldre. 

To boplasser er ikke meget å bygge på, og da det fins bergkrystall
årer i nærheten av begge lokaliteter, kan vi ikke utelukke muligheten 
for at det er verkstedsplasser. Men disse boplassene har sitt særpreg som 
filmes igjen sammen med bergkrystallen på flere andre lokaliteter. Det 
er en mulighet for at de representerer en innlandskultur, som vi hittil 
ikke kjenner andre steder, og det er nærliggende å tro at den har sine 
røtter i eldre steinalder. Øksefragmentene forteller om kontakter med 
bondepregete kulturer i kystdistriktene, men ellers kan vi foreløpig 
ikke si noe om forholdet til de flintrike fangstkulturene vi har omtalt 
ovenfor. 

Det kan også være grunn til å nevne de to boplassene som ble under
søkt ved Hovatn i Finndalen, mellom Fyresdal og Setesdal (fig. 12). På 
den ene ble det nesten bare funnet kvarts, omtrent like mengder berg
krystall og hvit kvarts. Teknikken var dårlig, og det var i det hele tatt 
mange trekk ved materialet som minnet om l{jerringnes og Fjarefit, 
blant annet hadde det et sterkt mikrolitisk preg. 

Den andre boplassen var rik på flint, og kvarts forekom så å si ikke. 
Det var en overflod av store, velformete flekker, og hele materialet ut
merker seg ved en sikker og god flintteknikk. Blant funnene var flere 
pilespisser og bor av former som det var lett å filme paralleller til på de 
store kystboplassene fra mellomneolitisk tid. De to lokalitetene ligger 
bare noen få hundre meter fra hverandre, men den kulturelle - og vel 
også kronologiske avstanden er stor og iøynefallende. 

En liknende kontrast filmer vi igjen i Sandvika ved Kjelavatn. Ca. 
100 m sør for tufta, på den samme gressletta innunder knausfje1let som 
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stenger mot sør, ligger nok en boplass. Den er lagt på steinfri sandgrunn, 
og der er flatt og fint. Boplasson1rådet dekket ca. 35 m 2 , og spredt ut
over lå en del rundaktige steinpakninger. De besto av et par lag med 
skjør brent, nevestor stein og har åpenbart vært ildsteder. 

Funnene er ikke rike og har et n1.er blandet preg eim vanlig. Blant 
funnene er flere pilespisser og fragmenter av andre redskaper av skifer, 
den ene pilespissen, fig. 11, er et usedvanlig elegant og velformet eksen1.
plar. Videre kom det fram et oddstykke av en bladformet pilespiss av 
samme hovedtype som ble funnet i Bordalshelleren, en liknende grovt 
tilhugget pilespiss av flint og en flekkepil av bergkrystall. Der er spar
somt med flint, og de fleste avslagene er av bergkrystall og kvarts. 

Denne boplassen er tydelig yngre etm tufta og hører hjemme i stein
alderens slutningsfase. Det er igjen blitt vanskeligere å få tak i flint, og 
det er i det hele tatt ikke lett å finne kontakter med Østlandets kystegner 
eller med en agrarisk preget kulturfonn. 

Spranget er ikke langt herfra til funnene fra Bordalshelleren og flere 
av boplassene ved Ustevassdraget og Gyrinosvatn. De representerer den 
yngste fasen i fu1n1materialet, og de når sannsynligvis ut over grensen 
for den rene steinalder. 

Ledetypen blant oldsakene fra de yngste boplassene er de trekantete 
og bladformete pilespissene, fig. 11. Formene kan være varierende, n1.en 
de hører alle til samme hovedgruppe. De beste av den1 hører n1.ed blant 
de mest velformete steinredskaper vi har, og de er ofte meget fint til
hugget. Det er ikke lenger den gamle flekketeknikken som benyttes, 
hverken til pilespisser eller andre redskaper. Det er tydelig at det igjen 
er blitt dårlig tilgang på flint, og hovedparten av materialet utgjøres av 
finkornet kvarts og kvartsitt som gjerne er av meget god kvalitet. Berg
krystallen opptrer bare sporadisk, likeså er det forbausende sjelden å 
finne skifersaker på disse boplassene. 

Det er sannsynlig at funnene for en stor del tilhører bronsealderen, 
men det er foreløpig ugjørlig å bestemme hvor langt tidsrom de spenner 
over. Det er ikke utenkelig at C-14 dateringen fra Bordalshelleren, 
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200 ± 100 f. l{r. kan være riktig. Jakt og fangst har fortsatt vært en 
viktig binæring selv etter at jordbruket var blitt den don1_inerende 
faktor i ervervslivet i de sentrale strøk av landet. Det er også mulig at 
innlandet fortsatt kan ha huset en befolkning som har ført tradisjonene 
fra steinalderens fangstkulturer videre. Helleristningene på Sporanes ved 
Totak viser oss en blanding av jegerens og bondens religiøse syn1boler. 
Her fins bilder av elg - og noen figurer som er foreslått tolket som 
dyregraver - ristet lim på samme bergflate som fotsåler og skål
groper. V ed stranden limenfor ligger en stor boplass, og av de funnene 
som er sanllet opp der kan vi slutte at den hører hjemme i yngste fase 
av steinalderen og at den fortsatt har vært i bruk i bronsealderen. 

Når det gjelder forholdet mellon1 den yngste fangstkulturen og 
bondekulturen, er det et annet moment vi må ha for øyet. Bronseal
deren er en av de store handelsperioder i vår forhistorie, og utløpere av 
det vidt forgrenete handelsnett i Europa nådde også Norge. De produkter 
som kunne skaffes ved jakten i innlandets skog- og fjelltrakter, først og 
fremst pelsverk, må ha hørt med blant de viktigste utførselsvarer fra 
vårt land. Hvorvidt jakten har vært bierverv for bønder fra de ytre 
distrikter eller har vært drevet av fangstfolk i limlandet, kan vi ikke si 
noe sikkert om, men det siste er minst like sannsynlig som det første. 
Et fangstfolk har vel først og fremst måttet bytte til seg nødvendighets
artikler, f. eks. korn, men det er godt mulig at de også har hatt overskudd 
til å erverve seg bronsesaker. Vi skal iklce se bort fra muligheten for at 
vi kan finne bronser på høyfjellsboplassene. Flere av våre større bronse
funn er kon1met for dagen langt irn1e i landet. De fleste er funnet i nær
heten av hovedferdselsvegene mellon1 Øst- og Vestland eller Østlandet 
og Trøndelag og kan forklares ut fra dette, men jeg tror nok at en del 
av bakgrunnen ligger i den verdi fangstproduktene fra illlllandet har 
hatt som handelsvarer. 

V ed overgangen til jernalderen taper vi fangstfolkene i fjelltraktene 
av syne. En vesentlig årsak er nok den omleggingen til en stabil gårds
bosetning som nå er i gang og som i første omgang ser ut til å medføre 
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en sammentrekning av bebyggelsen til kystdistriktene. Det er først i 
folkevandringstida, når den faste bosetningen har strukket seg opp til 
fjellbygdene, at vi igjen finner minner etter folk i fjelltraktene. Våre 
undersøkelser har brakt for dagen flere viktige funn og fortidsminner 
fra folkevandringstid og seinere perioder, men de faller utenfor rammen 
for denne artikkel. 

Vi har ovenfor forsøkt å vise variasjonene i materialet fra sted til 
sted og fra boplass til boplass. Foreløpig er inndelingen av materialet 
usikker på mange punkter, og nye funn vil lett ku1me bringe forand
ringer. Funnene har i alle fall gjort det klart at utnyttelsen av fjellon1.rådene 
strekker seg over et meget lengre tidsron1 enn vi tidligere hadde regnet 
med~. De viser også at høyfjellsjakten i eldre steinalder ikke har vært 
bundet til en bestemt fangstkultur, men at vi allerede limenfor det 
eldste materialet kan skille ut flere forskjellige kulturgrupper. Ved 
Gyrinosvatn har vi antakelig funnet en variant av en av våre klassiske 
kystkulturer, Fosnakulturen, som kaster nytt lys over dens ervervs- og 
utbredelsesområde. Og det er gode n1uligheter for at fu1mene fra fjell
traktene vil bidra til å utfylle flere av de lakuner som fins i 1naterialet 
fra kystegnene. 

Noen av høyfjellsfunnene lar seg ikke uten videre parallellisere 1ned 
tidligere kjente steinaldergrupper, og det er fristende å tro at vi står 
overfor limlandskulturer son1 vi ikke tidligere har hatt kj~nnskap til. 
De kan godt ha skilt seg ut fra en av de kjente kystkulturene på et tidlig 
tidspunkt, uten at vi foreløpig kan følge utvildingen. 

Funnene fra hver enkelt lokalitet kan ofte være sparsomme nok; 
flere av boplassene er så små at de ikke med sikkerhet kan plaseres 
kronologisk og kulturelt. Og selv om det her som ellers er de større 
funnene son1 n1.å danne utgangspunktene for inndelingen og vurder
ingen av materialet, forteller boplassens størrelse vesentlige ting om 
kulturforholdene. Det synes klart at i de områdene hvor vi hittil har 
arbeidet, har hver gruppe av fangstfolk vært liten, og oppholdet på hvert 
sted har vært av kort varighet. I en del tilfelle har de åpenbart søkt til-
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bake til de samme stedene år etter år, mens andre steder bare har vært 
benyttet en eller noen få ganger. 

Vi har gjerne a priori gått ut fra at det har vært sesongmessige opp
hold i sommerhalvåret, mens vinteroppholdsstedene har ligget nede i 
lavlandet eller ute ved kysten. I og for seg behøver dette slett ikke å 
være riktig. Med et varmere klima og n1ed skoggrensen flere hundre 
meter høyere enn i dag har det vært fullt mulig med en helårsbosetning 
i fjelltraktene. Vi kjenner fangstfolk som har levd under atskillig hardere 
klimatiske vilkår. Boplassenes beskjedne størrelse tyder imidlertid på at 
de kun har vært bebodd en kortere tid, etter all sannsynlighet i sommer
månedene. 

De korte glin1.tene vi har kunnet gi her, spetmer over et tidsrom av 
flere tusen år og avspeiler innflytelser fra flere områder. Hardangervidda 
og Hemsedalsfjellene har vært møtested for folk fra Øst- og Vestlandet 
i steinalderen som i langt yngre perioder, og nye kulturimpulser kan 
ha blitt fornudlet over fjellet likeså vel som langs kysten. Selv on1 nær
ingsgrunnlaget i fjelltraktene ensidig har vært basert på jakt og fiske, 
avspeiler funnene likevel de skiftende kulturforhold i sentralområdene. 
Vi kan følge utviklingen fra eldre steinalders rene jegerkultur til yngre 
steinalders agrarisk pregete blandingskultur. De lar oss ane bronsealderens 
høyt utviklete handelsforbindelser før fjellet igjen ser ut til å legges øde 
ved overgangen til jernalderen. Foreløpig står vi bare ved begynnelsen 
av vassdragsundersøkelsene, og hittil har de like meget bidradd til å reise 
nye problemer son1 til å løse de gamle. Men det er iallfall blitt klart at 
våre fjellområder ennå skjuler mangt som kan være tned å gi oss et 
rikere og mer nyansert bilde av vår steinalder. 
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Irmelin Martens 

Hunting in the Mountains during the Stone Age. 

Some results of three summers' field-work along water-courses. 

Since 1958, Universitetets Oldsaksamling has carried out exhaustive 
investigations in areas which will be submerged as the result of the 
further development of hydroelectric power. The work began in the 
area affected by the development of Tokke hydroelectric plant in West 
Telemark. During the next year the country around Lake Gyrinosvatn 
in the valley of Hemsedal was investigated. At present, excavations are 
also in progress along the river Uste in the valley of Hallingdal, and in 
Finndalen in the valley of Setesdal. 

The main ()bject of this research programme were Stone Age hunters', 
trappers' and fishermen' s settlements. Before the investigations, only 
very few men1ories of the past in these large, uninhabited areas were 
known; the first part of the work was accordingly concerned with 
thorough surface exploration and mapping. It was assumed that settle
ments would be located near the regular haunts of game, and where the 
best fishing was to be found - this assumption has been amply borne 
out by the results of the investigation. Many of the settlements adjoin 
estuaries and sounds, in dry, flat and open places. Most of the regions where 
we worked were thickly grown with birch forest, a fact which compelled 
us to confine investigations to the shoreline. The climate, vegetation and 
wildlife of the Stone Age were different from those of to-day. Most of 
the Hardanger Moors was well-wooded, and pine grew far above the 
present tree line. The character of the vegetation must have influenced 
the choice of sites for settlement. 

Most of the sites are open settlements which have left no trace above 
ground. They were discovered either by searching for flint along the 
shore, or by test digs. Charcoal is the only organic n1atter surviving, 
and the finds are embedded in a thin layer of carboniferous sand, just 
below the ~grass or heather growing on the moors. The thickness of the 

19 



la y er conta1n1ng archaeological evidence rar el y exceeds · four inchesJ 
and affords no possibility for stratigrapruc observations. The ground is 
of ten sto ny and rough, and only in a few cases had an y, ~ttempt been 
made to even it out. There are usually no traces of structures on the 
sites, and we must assume that the Stone Age inhabitants of the settle
ments li ved in tents or shelters of a sin1.ilar nature. Most of the settlement$ 
are sn1all, and must have been used as seasonal quarters during. the 
sumn1er. 

Remnants of a house were found in one isolated instance, at Sand
vika by Lake Kjelavatn in Telemark. This was a rectangular building 
with stone foundations, measuring approximately 16 ft. by 10ft. The 
house cannot be reconstructed. 

In several cases large overhanging rocks .or; more commonly, 
moraine boulders, were taken in to use as shelter. The latter could not 
accon1.modate large settlements, but the shelter which they afforded 
was good. 

Johs. Bøe's excavations (1939-1940) at Sumtangen, by Lake Finse..
vatn on the Hardanger Moors yielded the decisive proof of Stone Age 
settlement in the 1nountains. A. W. Brøgger, who understood the im
portance of hunting, fishing and trapping in Norwegian cultural history 
perhaps better than anyone else, had previously rejected stich ari idea, 
and had taken the finds of shale arrow-heads etc. frOm the mountains as 
proof that sto ne i1nplements were in use far in to· the Iron Age. Bøe was 
able to show that there was a dose relationship between the Stone Age 
cultures of the coast and the mountains, and he took all the finds from 
Sunltangen to be of Neolitruc date. 

The largest of o ur finds are best compared to those ··deri ving from 
the neolithic hunters who lived on the coasts of the Skagerak and the 
Kattegat, and in large settlen1ents along the coast of Sweden. They 
contain a wealth of flint implements, split with a sure hand by able 
craftsmen. There are few types of implement on o ur sites: arrow-heads, 
scrapers, a few knives and drills, but little else. In most of these settlcments~ 
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small pieces of polished flint axes have been found. Chronologically 
these finds belong to the Middle Neolithic Period. -As objects of shale 
are very rarely found in these settlen1.ents, we 1nay suppose that they 
antedate the use of this mineral. 

Apart from the Middle Neolithic settlements, there are several which 
must be considerably older. Our finds show that people have lived in 
the mountains far back into Meso1ithic times. The most itnportant of 
these fin ds are from Gyrinos Ill and IV in Hemsedal; here most of the 
implements are of a fine green quartzite. Among the arrow-heads there 
are, in addition to the simple flake arrows, a great number of single
edged and transversal arrow heads. Very man y of the flakes are micro
lithic. The finds are comparable to those from the Fosna culture, and are 
purely mesolithic in character. The result of C 14 dating is 6250 ± 200 
years. 

One of the settlements by Lake Ustevatn, Digernes I, has yielded 
material which is also entirely mesolithic, but differs radically from that 
found at Gyrinos. At Digernes, flint is the predominant raw n1aterial, 
and the only type of arrow-head found is that with a transverse edge. 
The n1ost common type of scraper is the blade scraper. 

Among the finds are some which do not in1n1.ediately call to mind 
the parallels of other, previous discoveries. These are Neolithic, the 
evidence for dating being provided by the fragments of polished flint 
axes. There are no arrow-heads among the material which consists 
mainly of rock crystal. Microlithic characteristics are predon1.inant, the 
technique is poor. This is the case with two settlements in the Tokke 
district - Kjerringnes and Fjarefit, - and one settlen1ent in Filu1.dalen, 
Hovatn I. This latter is closely related to the two others. At present the 
material is too scant to permit ,of an y valid conclusions. 

At the most recent settlements the predominant types of arrow-head 
are the leaf-shaped and the triangular. These settlements were probably 
still inhabited after the end of the Sto ne Age proper, but it is difficult to 
give a definite lower time limit. 
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The finds cover a period of several thousands of years and they bear 
witness to changes in the cultural background. They show a connection 
with the Stone Age of Western and of Eastern Norway. It is pro bable 
that our earliest hunting and fishing cultures were less completely con
fined to the coast than had been thought previously. The Middle Neo
lithic finds show a co1mection with the culture of the settlements on the 
coast of the Skagerak. The most recent finds are from a period when 
the chief occupation in the centrally situated areas of settlement was agri ... 
culture. It is impossible to decide whether our finds proceed from an 
inland population of hunters, or whether they may be ascribed to a 
co as tal population on hun ting expeditions in the mountains; be that as 
it may, the value of their produce, and mainly that of furs, must have 
been high in European trade during the Bronze Age. 

NOTER 

1) Johs. Bøe: Til høgfjellets forhistorie. Bergens Mus. Skrifter Nr. 21. Bergen 1942. 
2) Janson och Hvarfner: Langs Norrlandsalvar och fjellsjoar, Kap. 4, s. 36. Sthlm. 1960. 
a) Johs. Bøe: l. c. 
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5) Se A. Hagen, Universitetets Oldsaksamlings Årbok. 1956-57, s. 134 og NO X s. 67. 
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Anne Stine Ingstad 

VOTIVFUNNENE I NORDISK 

BRONSEALDER 

A. W. Brøgger har en gang sagt at bronsealderen har noe av en 
skjønn unødvendighet ved seg.- Det er den luksuriøse og åndelige siden 
av livet vi får kjennskap til fra de vakre oldsakene og de utallige kult
minner som <<solens folk>> har hugget i1m på stein og svaberg i kanten 
av åker og eng. Hverdagens grå steinalder holder seg anonymt i bak
grunnen. 

Materialet fra dette tidsron1.met faller i 2 hovedgrupper: funn fra 
graver og funn fra mark og myrer. I eldre bronsealder dominerer grav
funnene, men i den yngre perioden tiltar mengden av de markfundne 
gjenstander voldsomt, samtidig som likbrenningsskikkene med inn
skrenkning av gravgodset trenger igjennom. Det er derfor for en stor 
del markfunnene vi kan takke for vårt kjennskap til yngre bronsealder. 

Når det gjelder denne oldsaksgruppen, må det skjelnes mellom det 
som er nedlagt som offer til høyere makter, og det som er depoter. Men 
det er ingen lett sak; oldsakene er der, -men de tanker som lå bak, vil 
for alle tider være skjult for oss. Det må derfor svært ofte bli et skjønn
spørsmål om vi har å gjøre med et offer eller et depot. 

Uheldigvis er slike funn som regel kommet for dagen ved den rene 
tilfeldighet uten at det har vært anledning til å foreta nærmere under
søkelser på stedet. Av den grunn er funnopplysningene høyst mangel
fulle. Ikke desto mindre er det mulig å peke på visse ahnene trekk som 
gjør seg gjeldende. Det er f. eks. påfallende hvor ofte sakene er funnet i 
en myr eller ur, - ved eller under en stor stein eller gravrøys - noen 
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ganger har de også vært nedsenket i vann. I Danmark er de i 4 tilfelle 
påtruffet under dekksteinen i megalittgraver. Enkelte ganger opplyses 
det at sakene har vært pakket inn i tøy eller bjørkenever, stukket inn i 
hverandre og puttet ned i et lerkar eller et hengekar n1ed et annet henge
kar til lokk, - eller at det er funnet kullholdig jord sammen med fun
nene. Dette går igjen over hele det nordiske området. 

Når man skal forsøke å skjelne mellom offer- og depotfunn, er det 
viktig å ta hensyn til de forskjellige funnomstendigheter og det enkelte 
funns sammensetning, eventuelt andre forhold som kan være nyttige 
for vurderingen. På denne måten kan man komme til en oppdeling av 
materialet, som i enkelte heldige tilfelle kan føre til et noenlunde sikkert 
resultat. 

Funnomstendigheten viser som nevnt at slike funn gjerne blir gjort 
i nærheten av markerte punkter i terrenget, steder som er lette å peke ut. 
Skjulestedet kan være valgt ut fra den verdslige tanke å gjemn1e sakene 
et sted son1 var lett å finne igjen ved senere avhentning. Men det kan 
også tenkes at det er religiøse motiver som har ligget til grunn for en 
slik plasering. Annerledes stiller det seg når sakene er senket ned i myr 
eller andre steder hvor de var vanskelige å finne. I slike tilfelle ligget 
det da nær å tro at de har vært bestemt som offergaver. 

Den eldre synsmåten som gikk ut på at funn med ensartet innhold 
skulle være votivfunn, mens de med uensartet sammensetning var depoter, 
kan neppe opprettholdes. Flere av de store, ensartete funnene kan godt 
være depoter. Det er f. eks. meget tvilsomt om det praktfulle Svenes
funnet, med alle de vakre spydspissene, opprinnelig over 20 i alt, kan 
betraktes som et offer. Derin1ot er det ganske riktig å si at et funn med 
ulike gjenstander, som er slitte og utrangerte og ser ut som om de er 
samlet opp gjennom et lengre tidsrom, kan være et metallager, beregnet 
på å smeltes on1. Et slikt skrotfunn har vi fra Drøbak. 

Det som vi da særlig har å holde oss til er de funnkombinasjoner som 
stadig går igjen, og hvor vi har inntrykk av at det ligger eri bestemt 
mening bak. Slike funn er det rimelig å betrakte som offer. 
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Når det gjelder Norge, så har vi svært få markfunn fra bronsealderens 
første perioder, som med noenlunde sikkerhet kan betraktes som offer
funn. I Sydskandinavia derin1ot er denne funngruppen fyldigere også 
når det gjelder det eldre tidsrommet, slik at det lar seg gjøre å foreta en 
viss gruppering av materialet. På grunnlag av de danske votivfunnene 
er det foretatt en statistikk som viser at i bronsealderens 1. periode domi
nerer mannssakene fullstendig, i 2. per. utgjør de 40 o;0 , i 3. per. 20 o;0 , 

mens de i 4. per. viser en stigning til ca. 40 o;0 , og i 5. og 6. periode ut
gjør de henholdsvis 25 og 10 °/0 • 

Helleristningene viser oss at kulten først og fremst har stått i frukt
barhetens tjeneste. - Det har vært en typisk åkerbrukskultus, som best 
kan forstås på bakgrunn av Middelhavslandenes og For-Asias primitive 
religioner. Der har gudene me1meskeskikkelse og kulten dannet grunn
laget for alt. I gudene var livets bærende krefter konsentrert, - mennesket 
og naturen måtte stadig fornyes gjennom den aldri sviktende gjentakelse 
av hellighet. Dette skjedde i kulten, ved de store årsfestene. I primitive 
åkerbrukskulturer er kongen eller høvdingen sentret i ritualet, og der 
utspilles til gudenes ære et n1ytologisk drama for å styrke pakten mellom 
guder og n1ennesker. 

Denne kongens stilling mellom guder og mennesker er ofte uttrykt 
ved at kongen avbildes i kjempeskikkelse i forhold til de andre kultdel
takerne, slik som det kan sees på egyptiske relieffer og veggmalerier. 
Det er ikke usannsynlig at de kjempefigurene som av og til forekon1mer 
på helleristningene, forestiller en kultdeltaker som er mytologisk tenkt 
som gud i det hellige drama. 

Det har ofte vært diskutert om bronsealderen kjente personlige 
guder, og her må man være varsom med uten videre å overføre sydligere 
lands religion og mytologi på et bronsealderfolk langt mot nord. Men 
helleristningenes tegnspråk synes i alle fall å gi uttrykk for de samme 
tanker og forestillinger son1 da1mer grumuaget for primitive åkerbruks
folks mytologi. Et typisk eksempel er den kana' aneiske: El er guden over 
alle andre guder - den store skaperen som behersker det sanuete Kosmos. 

25 



Baal er fruktbarhetens gud, - han fremstilles gjerne med hornet hjelm på 
hodet og et spyd i hånden hvorfra det går et lyn. Han kjører på skyene 
med den himmelske vannsekk, med regnet som skal befrukte jorden, 
han representerer alle de krefter som skaper liv. Det er derfor Baal som 
er sentret i det kultiske drama, som går ut på at han kjemper og dør, 
m~n står opp til nytt liv, som kulminerer i hans hellige bryllup. Ved et 
slikt drama har man ment å fremme rytmen i naturen. 

Nettopp dette er det helleristningene synes å fremstille. Men bak 
alle disse mer og mindre personlig tenkte guder har det ligget en strøm 
av magiske forestillinger, som bevisst eller ubevisst har grepet inn i det 
åndelige liv. 

Det gjaldt å holde seg inne med alle guder og makter, og dette opp
nådde man best ved å stå i et personlig godt forhold til dem. For det 
primitive mennesket er det umulig å tre frem for guden uten gave, - den 
bringer noe fra sjel til sjel. Med offeret forsøker man å få i stand et bånd 
mellom giveren og guden. Den primitive oppfatning er at guden lever av 
offeret,- man ærer ham ved å gi han1 gaver, og han gleder seg ved dem. 

I religionsfenomenologien skjelnes det mellom forskjellige slags 
offer: det vanligste, og det som det her dreier seg pm er gaveofferet, som 
krever at guden yter noe til gjengjeld. Videre gjelder det takkofferet, 
og endelig har vi komunionsofferet. 

Blant helleristningenes vrimmel av figurer og symbolske tegn er 
solhjulet ett av de vanligste. Vi ser solen i båt, seilende, eller løftet opp 
til beskuelse og tilbedelse. Ofte har den armer og ben, men selve sol
hjulet kan også være strødd ut over svabergene uten noen menneskelige 
attributter. Det kan ikke være tvil om at solen har vært den høyeste, 
den mest tilbedte av alle bronsealderens guddommer. Troen på en 
himmelgud er det vesentlige innhold i all gudstro på visse primitive 
religionsstadier. Hos de fleste betyr dette høyeste vesenet både himmel 
og sol. På helleristningene kan det se ut som on1 solen har vært personlig 
oppfattet, men det kan også bare være at en deltaker i det hellige drama 
skal forestille den. 
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Den lille solvognen fra Trundholm mose er tolket som et offer til 
solen, fig. 1. At det her dreier seg om et offer synes å fremgå av funn
forholdene, - vognen var brukket i mange stykker. Den slags forsettlige 
ødeleggelser kjenner vi særlig fra senere perioders offerfunn: Hjortspring
funnet for eksempeL Man har ønsket seg sol, derfor har man gjort seg 
et bilde av den og ofret det, - i virkeligheten en ganske primitiv form 
for tvangsmagi. 

Det er de samme tvangsmagiske forestillinger som ligger til grunn, 
når primitive folk ofrer til vann eller oppkommer. Det fortelles at på 
L y kai on fantes en kilde som folk dro hen til når det var stor tørke. 
Zeus' prest rørte så vannet med en kvist og straks steg en sky opp til 
himmelen. 

I en olle på gården Lunde i Sunnhordland ble det for noen åt siden 
funnet 3 praktfulle, ornerte bronseøkser. Konstellasjonen er her ganske 
klar. Sammenhengen mellom øks og fruktbarhet er meget utbredt i 
primitive samfunn, og her ved Slettekjeldo har folket en gang i eldre 
bronsealder drevet regnmakeri ved å ofre de vakre øksene til kilden. 
Det har tydeligvis vært meget maktpåliggende å skaffe regn. 

Imidlertid var det ikke bare økser som ble ofret til oppkommer. 
I Vindmosen ved Asnæs ble det i en jernholdig kilde funnet 6 store 
bronsesverd fra 2nen periode. Også disse er uten tvil nedlagt som offer, 
og ganske sikkert av samn1e grunn som de norske øksene ble det. 

Minnet om kildekulten har holdt seg levende i folketradisjonen langt 
ned i vår tid. I Skåne, ved Munka Ljungby og Andrarum er det 2 kilder, 
som det har vært eldgammel skikk å ofre til. Under sterk tørke mente 
man å kunne frembringe regn om man lot byens kvinner renske opp i 
kildene. Denne opprenskning ble utført av nakne piker under tilsyn av 
en eldre kvinne, utstyrt med et ris. Her er det ikke vanskelig å kjenne 
igjen de forskjellige momenter i den primitive fruktbarhetsmagien. 
Flere steder i Sverige brukte man før i tiden å pynte med løv omkring 
kildene ved spesielle festlige anledninger. Dans og lek hørte også mange 
steder med til de faste kil def ester. Under liknende seremonier kan de 
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Fig. 1. Solvognen fra Trw1dholm. 

vakre øksene fra Slettekjeldo, under en sterk tørkeperiode være blitt 
ofret til ollen i håp om å nedkalle det livgivende regnet. Det er fristende 
å tenke at bål har brent, og at rituelle festligheter har foregått omkring 
ilden. 

Fra steinalders tid hadde øksen vært dyrket og vært en av de fremste 
guddomn1.er. Den slapp heller ikke sitt tak over sinnene i bronsealderens 
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eldre del. Fra 1. periode har vi et funn fra Faardrup i Vest-Sjæ1land, som 
består av 2 vakre skafthulløkser av bronse og et ornert køllehode, også 
av bronse. Disse er funnet sammen, og er oppfattet som et offer. Videre 
fantes i Bregninge sogn i Holbækegnen ikke mindre enn 9 slike svære 
økser. Sannsynligvis må vi også regne med at flere av de ron1biske skaft
hulløksene av porfyr og en del av de simple skafthulløksene kan ha vært 
nedlagt som offer. Det har nok vært slik at ikke alle har hatt råd til å 
skaffe seg den dyrebare bronsen, n1en økseguden måtte allikevel ha sine 
ofre, om ikke alt skulle gå på skjeve. 

Allerede fra bronsealderens 2. periode begynner kvinnesakene å 
opptre i funnene, og i yngre bronsealder utgjør disse den mest almin
nelige form for offer. Hvert funn består gjerne av en eller flere halsringer, 
armbånd, hengekar og belteplater. Over hele det nordiske on1rådet er 
det denne kombinasjon av gjenstander som stadig går igjen. 

V ed Budsene på Møn var det i yngre bronsealder skikk å ofre til en 
brønn, fig. 2. En hul ekestamme var senket ned i et oppkomme, og inne 
i stan1men fantes: 2 hengekar, en hvelvet belteplate og 3 spiralarmringer 
sammen med knokler av 2 okser, 3 sauer san1t hest og hund. At dette 
er et offer kan det ikke være noen tvil om - her var ofret både mat og 
smykker. Funnet har vært tolket som et offer til den helsebringende 
kilden, men det ligger nærmere å tro at det må ha vært rettet til en per
sonlig guddom. Ut fra den primitive tanke at guden lever av offeret, 
er det ellers vanskelig å forstå det store matoffer. På bakgrunn av alle 
kvinnesakene er det derfor nærliggende å tenke at det har vært en kvin
nelig guddom som skulle nyte godt av det. Da offeret var senket i va1m, 
tar det sannsynligvis sikte på gudens evne til å frembringe regn. Hun 
må antake]j g ha vært en fruktbarhetsgudinne. 

Også her i Norge har vi mange eksempler på offer av kvinne
smykker. 

I en ur i Kamfjord i Sandar fantes 2 hengekar og en bøylenål. Henge
karene var fylt med kullblandet jord, så det har tydeligvis brent bål i for
bindelse med nedleggingen. Disse sakene skriver seg fra V. periode, fig. 3. 
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Fig. 2. Offerbrønnen fra Budsene, Møn. 

Fra Kråkvik i Ringsaker, i nærheten av Mjøsa, stammer et kolossalt 
hengekar, det største som er kjent, samt en stor halsring. Disse er funnet 
sammen, og det er mest satmsynli g at de en gang har vært ofret. 

Vi kan ikke være sikre på at det bare er kvinner som har ofret alle 
disse smykkene, - skjønt det kanskje er mest sannsynlig. Kulten har 
etter alt å dømme vært en fruktbarhetskult, og smykkene må ha vært 
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Fig. 3. Votivfunnet fra Kjæråsen, Fredrikstad. 

tiltenkt en kvinnelig guddo1n. Det er funnet små kvinnelige fruktbar
hetsidoler med ring om halsen, og av den grunn er det hevdet at alle 
disse ofrene har vært bestemt for en gudinne hvis sy1nbol var halsringen. 
Anathon Bjørn har kalt henne «gudinnen med halsringen». 

Det er tydelig at det bak alle disse ensartete ofrene må ha ligget et 
alment ønske, og i en åkerbrukskultur må det ha vært nødvendig å 
stå på en god fot med de Inakter so1n rådde for liv og grøde. 

Enkelte av disse ofrene er ikke større enn at de godt kan være en 
kvinnes personlige gave n1ed bønn om fruktbarhet for seg selv og sin 
husstand. Andre funn igjen er så rikholdige at det ligger nærmere å 
tenke på flere personers samlete offer, kanskje i forbindelse n1ed de store 
årsfestene. Slik kan muligens det store funnet fra Kjæråsen ved Fredrik-
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stad tolkes. Øverst oppe på berget lå under en stor stein i en ur: 2 henge
kar, 1 kupa, 1 vridd halsring og en brilleformet spenne som var skutt 
inn i hverandre. Her må antakelig ønsket ha nådd ut over det rent per
sonlige og gitt uttrykk for et mer alment behov om fruktbarhet på 
åker og eng. 

Noen ganger forekommer det sigder blant kvinnesakene, som f. eks. 
i det store funnet fra Lundforlund, hvor det foruten smykker også fore
ligger 5 sigder. I den kana' aneiske mytologi fortelles det at gudinnen 
Anat gikk ut på feltet og skar kornet. Sannsynligvis understreker disse 
sigdene at offeret var bestemt for åkerjordens gudinne. 

Det mangler heller ikke eksempler på funn som inneholder både 
manns- og kvinnesaker, selv om disse er langt sjeldnere. Således er det 
ikke ualminnelig å finne spydspisser sammen med kvinnesn1ykker. 

Ved Pederstrup ved Viborg fremkom ved pløyning: 1 hengekar, 
1 halsring, 1 bøylenål satnt 2 store spydspisser. Det er ikke un1ulig at 
bronsealderens folk kan ha tenkt seg en mannlig gud, symbolisert ved 
spydet. På helleristningene fra Lislaby og Kalleby i Tanum er det fretn
stilt 2 kjempemenn med spyd, og Kana' ans folk hadde utrustet sin frukt
barhetsgud, Baal, med et spyd hvorfra der gikk et lyn. Han var torden
guden, og det var han som var sentret i det rituelle drama ved årsfestene. 

Kanskje kan offeret fra Pederstrup tolkes som mann og kones felles
offer til et fruktbarhetspar? Et slikt par finner vi avbildet på et lerlokk 
fra Maltegården ved Gentofte. At det er et fruktbarhetspar kan ikke 
betviles. Mannen har phallos og bak kvinnen vokser et tre. Rundt det 
hele er tydelig risset en halsring av W endeltypen. Det er sikkert ingen 
tilfeldighet - ringen var hennes symbol, og treet understreker hennes 
rolle som fruktbarhetsgudinne. 

Det er sjelden å finne bare mannssaker i offerfunnene fra dette tids
rom, men det forekommer. På et fuktig sted i Lillemarkskoven ved 
Skibbinge fantes sammen 5 bronsespyd. Dette er tolket som et offer, 
antakelig på grunn av stedet, som etter alt å dømme har vært en myr. 
Funnet bringer tanken hen på vårt eget Svenesfunn med alle bronse-
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spydene, fig. 4. Det er i grunnen bare funnets størrelse som gir grunn
lag for å tolke det som et depotfunn, men den lille sigden som fantes 
samn1en med spydene kan kanskje understreke at det har vært et offer 
allikevel. Kullgropen hvor funnet ble gjort kan tyde på at et rituelt bål 
har brent i forbindelse med nedlegningen. 

Som menns offergaver er det også vanlig å se enkelte gullarmringer. 
Fra Sanneseng i Nærøy, Nord-Trøndelag, fantes en arn1ring av gull. 
Funnomstendighetene er her uklare, så det er vanskelig å si om det dreier 
seg om et offer, men et lite stykke vest for ringen var det tidligere 
fremkomn'let et bronsesverd, og det er rimelig å tro at begge kan ha 
hørt til en manns offergave. 

M yrfunn av et eiendommelig slag er de mange avskårne hårflettene, 
som i ett enkelt tilfelle er blitt sikkert datert til yngre bronsealder. Fra 
jyske moser kjennes 4 funn, hvorav det ene fra Sterbygaard mose nær 
Hobro inneholder ikke mindre enn 7 stykker. Også fra Sverige kjennes 
slike funn, og i Norge er ett fremkommet på Frøya i Fosend1striktet. 
Det kan ikke være noen tvil om at disse flettene må være nedlagt som 
offer. 

Over store deler av Europa har den skikken vært utbredt, ofte med 
skiftende innho1d og betydning. Greske unge piker ofret ved bryllupet 
en lokk av sitt hår sammen med sine klær og lekesaker, og kvinner 
ofret sine lokker i håp om å oppnå evig kjærlighet. Men når det gjelder 
de 7 flettene fra Sterbygaard mose, må det ligge noe annet bak. Det 
ligger nær å tenke på et bestemt ritual - noe som flere har utøvet i fe1les
skap - kanskje i forbindelse med pikers eller gutters initiasjon. Her er 
det ikke tale om noe vanlig gaveoffer, men sannsynligvis er det kommu
nionstanken som ligger bak. 

I Grekenland var det på Homers tid skikk at unge gutter viet sitt hår 
til gudene når de skulle tre inn i ynglingealderen, og på et gresk votiv
relieff er det avbildet 2 avskårne hårfletter. Over står skrevet: Philom
brotos og Aphthenetos, Deichnomachos' sønner, til Poseidon. Poseidon 
var vannets guddom, men om det kan ha vært til noen vanngud flettene 
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Fig. 4. Svenesfunnet. 



Fig. 5. Hårfletter fra Vindumhede. 

fra Sterbygaard er ofret, siden de fantes i myr, er det naturligvis umulig 
å ha noen mening om. Årsakene til offeret kan ha vært n1ange, men den 
opprinnelige· tanken har sikkert vært å stille seg under gudenes beskyt
telse ved å vie dem en del av seg selv. 

Der finnes også en annen sort håroffer som Vindumhedeflettene er et 
eksempel på. Her er på 2 fletter knyttet en merkelig knute, fig. 5. De er 
funnet sammen med et ardskjær, som daterer dem til slutten av bronse
alderen. Ardskjæret synes å understreke at flettene har vært ofret til en 
fruktbarhetsgud, men knuten må ganske sikkert ha vært knyttet i en 
bestemt hensikt. 

Det er en primitiv overtro at knuter binder og hindrer, og at man 
ved å knyte en knute kunne binde trolldom, søke seg evig kjærlighet 
og andre uoppløselige ting. I fletten var det også en farlig makt. Det 
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fortelles at i Despoinas' kult var det forbudt for kvinner å tre inn med 
flettet hår, hvilket antakelig betyr at også fletter binder trolldom. Det 
må derfor ha vært en farlig makt nedlagt i offeret fra Vindumhede. 

Hvilket ønske kan ha ligget bak en så kraftig magi? Det har vært 
påpekt at knuten på disse flettene likner påfallende den som sjøfolkene 
før i tiden knyttet på et bånd og sendte til jenta si, for at også hun skulle 
knyte en. Hvis hun gjorde det, var båndet uoppløselig mellom dem. 
Også i England har den skikken vært kjent. Bygdetradisjonen i Gud
brandsdalen har nesten til våre dager bevart en skikk at jentene på 
skjærtorsdagen flettet en flette av lin- og ullgarn, og samme kvelden 
skulle guttene gå fra gård til gård og be om en flette. 

Engebret Hougen har uttrykt det slik: 

Der jenta brigda skjærtorsdagsdokka 
aa ondras takom um fram ho lokka 
dein hogen drog. 

Det er tydelig at flettene har hatt en makt til å lokke den hugen dro. 
Det ligger derfor nær å tro at flettene med knute på fra Vindumhede 
må være ofret til en guddom med et brennende ønske om evig kjærlighet 
og fruktbarhet. 

Helt for seg selv står de merkelige funnene fra Fangel, Faardal og 
Grevensvænge. Det er sannsynlig at vi i disse stifter bekjentskap med 
noen av de guddommer som behersket bronsealdermenneskenes ånde
lige og materielle liv. Fangel og Faardal-statuettene er begge frem
kommet som ledd i større funn med kvinnesaker. Disse funn er så 
store at det er sannsynlig å tenke seg dem som et samlet offer, kanskje 
i forbindelse med rituelle fester hvor figurene først har fått gjøre nytte 
i kultens tjeneste på et eller annet vis, kanskje som utsmykning på små 
kultvogner. Offeret har da antakelig vært bestemt til den gudinne 
som er representert med en statuett i hvert funn. Tydeligvis dreier det 
seg om 2 forskjellige typer, som har det til felles at de begge presser 
hånden mot brystet, noe som er en karakteristisk gestus for fruktbar: 
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hetsidoler. Det er et interessant trekk at Fang el-kvinnen er helt naken 
med en halsring og store øreringer som henger ned fra noen abnormt 
store ører, mens Faardal-kvinnen er iført snoreskjørt, halsring og arm
ring, og hun kjører med en slangehest, fig. 6. Dessuten har Faardal
figuren en flette hengende nedover ryggen, mens den andre ser ut til 
å være glattraket. 

På bakgrunn av primitive folks trang til å karakterisere sine guder 
er det sannsynlig at disse guddon1mer ikke er identiske. Begge er 
antakelig fruktbarhetsgudinner, men ellers kan de ha hatt forskjellige 
funksjoner. I den kana' aneiske mytologi er Ashera og Anat begge 
Baal'partnere, men har forskjellige virkeområder. Ashera var ekte
skapets beskytterinne, Anat symbolet på selve fruktbarheten. 

I samme klasse som disse funnene kan vi antakelig sette vårt eget fra 
Vestby på Hadeland, hvor det fantes kvinnesaker sammen med to 
bronsebukker. Også dette funn er så stort at det har vært tolket so1n et 
felles offer til en helligdom. Bukkene har kan hende opprinnelig vært 
festet til en kultisk gjenstand. 

Det er fristende å tenke at den lille Faardal-statuetten representerer 
en slik kjørende gudinne som den Nerthus Tacitus forteller at german
erne dyrket. Hun ble kjørt omkring i en vogn forspent med 2 kuer. 

Det er fremkommet en del merkelige funn som kan være direkte 
vitnesbyrd om dette. For n1ange år siden fantes på Eskelhem prestegård 
på Gotland en del fragmentariske kvinnesaker sammen med en stor rund 
bronseskive i gjennombrutt arbeid, pyntet med klapreblikk, noe som 
tydeligvis skal forestille en solskive og dessuten 2 bisler og 12 runde 
bronsebeslag, som er tydet som pynt til seletøy. Et liknende funn er 
også fremkommet ved Harnevi i Uppland. Dette besto av 25 gjenstander 
pakket inn i lær- mest kvinnesn1ykker, men også mange runde bronse
plater maken til dem fra Eskelhem. Dette funnet er av særlig interesse 
fordi det her har lykkes stedsnavnsforskningen å lokalisere en helligdom 
knyttet til den kvinnelige guddom Harn. Et liknende funn er frem
kommet ved Helleved på Als. Sakene fantes nedlagt i et stort leirkar 
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Fig. 6. Bronsestatuetcer fra Faardalfunnet. 



og besto av både mam1s- og kvinnesaker sammen n1ed gjenstander til 
seletøy. 

Da flere av disse funn omfatter fragmentariske saker, som ofte 
stammer fra forskjellige perioder, har man tenkt at de kan være samlet 
gjennon1 lengre tid og gitt som offer til den kjørende gudim1e eller 
hem1es helligdom. 

Tacitus forteller at denne gudi1mes kult var omgitt av stor mystikk. 
Hun må ha inntatt en høy plass i gudeverdenen, og Dejbjergvognene vitner 
om at man også i jernalderens første tidsrom fortsatte å ofre til hem1e. 

I en stor terrasseformet jordhaug, Borgbjerg ved Boeslunde i Skels
køregnen, fantes med års mellomrom: 2 brede, drevne gullskåler, 2 
mindre gullskåler nied hestehodehank og 2 gullbegre. Borgbjerg er 
blitt tydet som et hellig sted, da terrassefonnasjonen øyensynlig er 
kunstig fremkommet, og disse parvis ensdannete gullskåler har derfor 
antakelig vært benyttet til å frembære offerdrikker og andre votivgaver 
under de kultiske festene. 

Et annet stort gullfunn som omfatter ikke mindre enn 11 ensdannete 
skåler med hestehodehank fantes i Mariesminde mose på Fyn, fig. 7. Selve 
gullkarene skriver seg antakelig fra eldre bronsealder, men må ha vært 
antikviteter da de kom i jorden, å dømme etter den bronseurnen de var 
nedlagt i. Dem1e er et norditaliensk arbeid og skriver seg fra bronse
alderens V. periode. Fra Danmark kjennes i alt 40 slike gullskåler for
delt på 9 funn. Disse skålene må utvilsomt oppfattes som helligdonls
skatter. Hvis de har vært ofret, er det derfor rimelig å se dem som sam
funnets fellesgave til gudene. 

Et liknende offisielt preg er det også over lurfunnene. Fra Kivik
graven og helleristningene vet vi at disse har vært brukt parvis i kultens 
tjeneste, og med sine dype, rungende toner n1å de ha skapt en eiendonl
melig stenming omkring det kultiske drama. De er son1 regel påtruffet 
parvis i åker og myr. I Danmark kjennes 31 eksemplarer av dem, fra 
eldre og yngre bronsealder, og også i Sverige og Norge foreligger 
det funn. 
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Fig. 7. Gullkarene fra Mariesminde, Fyn. 



Våre lurer fra Rev heim på Jæren er funnet i en myr ikke langt fra et 
helleristningsfelt. Sannsynligvis er de nedlagt i forbindelse med en 
kultisk handling, som et fellesoffer til gudene. De må ha representert en 
ganske stor verdi, så det må ha ligget et brennende alment ønske til 
grunn for offeret. Vi vet at de gamle grekere lot fløyten lyde for å holde 
ulykkesvarslende demoner vekk fra helligdommen. Kanskje har bronse
alderens folk hatt en forestilling om at ved å ofre lurene til gudene ville 
de for all fremtid verne seg mot onde makter. 

Et liknende preg av fellesoffer er det også over hjelmfunnene fra 
Viksø. Det kan ikke være tvil om at disse hornhjelmene må ha prydet 
to gudeskikkelser under et mytologisk drama, noe den lille sittende, 
hornprydete mannsstatuetten fra Grevensvænge opplyser om. Denne 
lille figuren har en gang hatt en pendant som dessverre er kommet på 
avveie, men det er bestemt ingen tilfeldighet at det foreligger to hjelmer 
fra Viksø. Grevensvængefigurene, som alle unntatt to er kommet bort, 
har antakelig forestilt en kultisk scene hvor de hornete tvilling-gud
dommer er kultens midtpunkt. Dette fremgår av en gamme1 skisse, 
som ble tegnet den gang funnet ennå var komplett, fig. 8. At det dreier 
seg om gudestatuetter er i hvert fall høyst sannsynlig, eller muligens kult
utøvere i deres rolle som guder. Det bringer tanken hen på Baal, som 
kana' aneerne hadde utstyrt med hornet hjelm på hodet. Øksene - de 
store helligtegnene - som figurene ifølge tegningen skal ha holdt i 
hånden, fremhever deres høye rang av tordenguder. På helleristningene 
kan vi enkelte ganger se hornprydete menn, som f. eks. på en fra Oster
Rod i K ville. 

I bronsealderens slutningstid blir det ikke lenger så vanlig med de 
store kvinneofrene, men derin1ot går to ensdannete halsringer stadig 
igjen i funnene. De fleste er slitt etter bruk, men der finnes også noen 
iblant som ute1ukkende synes å være bestemt som votivgaver. Disse er 
ikke til å åpne, og de er for små til å få ned over et vanlig hode. Men 
om dette ringparet har vært bestemt for en kvinnelig guddom er det 
vanskelig å si noe sikkert on1. 
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Fig. 8. Tegning av Grevensvængefwmet. 

Grevensvængestatuetten viser at også mannlige guder bar halsring. 
Riktignok er det funnet noen kvilmelige fruktbarhetsidoler son1. har 2 

ringer om halsen, og det n'lå sikkert ha ligget en bestemt n1.ening bak 
dette stadig gjentatte toringsoffer. 

Når n1.annssakene i begynnelsen av bronsealderen ilmtok en donu
nerende plass blant offerfuru1ene, kon1 dette muligens av at det frein
deles var steinalderens gamle guddom1ner i forbindelse med natur
krefter og demoner, som hadde den største makt over silmene. Særlig 
har øksen hatt en høy stilling i n1.enneskenes bevissthet. 

Etter hvert so1n åkerbruket fikk en bredere plass i tilværelsen har 
også sinnene vært mer n1.ottakelige for de åndelige strømninger sydfra. 
De gamle naturmakter dugde ikke lenger til å fremme den rette rytn1en 
i vekstlivet. De nye, ofte kvi1melige guddommer n1.å ha dekket et større 
behov hos et jordbruksfolk, hvis hele livsrytme var uløselig knyttet til 
åker og eng - naturens frodighet. Det er de samme forestillinger som 

42 



går igjen hos de fleste prinlitive jordbruksfolk, hvor jorden og grøden 
er nlidtpunktet i tilværelsen. 

Slik har de nye guder fått mer og mer 1nakt. Helt klarte de ilnid
lertid ikke å fortrenge steinalderens ga1nle guder, men det kan se ut som 
on1. disse etter hvert n1.istet sitt selvstendige preg og gikk opp i de nye 
son1. en del av deres attributter. 

Bare solen bevarte sin glans. Den var den høye hin1.melguden- den 
livgivende kraft son1. aldri kunne fortrenges av personlige guder. 

Det er ikke bare som religionshistorisk fenomen at offerfunnene 
har sin store betydning. For Norges vedkon1.mende, hvor bosetningen 
til alle tider har vært spredt, og hvor forskjellen mellom jordbruks
folk og fangstfolk har vært nlindre utpreget enn mange andre steder i 
oldtiden, er offerfunnene også av største betydning for vurderingen 
av bosetningshistorien. I yngre bronsealder, hvor gravgodset er inn
skrenket til det minin1.ale, er det n1.arkfu1u1ene vi har å holde oss til. 
Et depotfunn kan toll<:es som en handelsmanns forråd, og av den grunn 
være fraktet langveisfra, men et offerfunn betyr at der på stedet har 
bodd 1nennesker n1.ed en tro og en kultus son1. er nøye knyttet til jord
bruket. Offerfu1mene viser veien ilmover i landet langs de store vass
dragene til de beste jordbruksbygdene. 

I Danmark har skikken å ofre hals- og armringer til høyere makter 
holdt seg inn i keltisk jernalder. Det er fu1met hundrevis av den1 i danske 
moser. Vi stifter også bekjentskap med en ny gud - krigsguden - for 
hvem Hjortspringbåten med alle våpnene var bestemt. Denne båten var 
nedlagt på en gamn1el helligplass som pollenanalytisk er bestemt til 
yngre bronsealder. Under båten er funnet offergroper med knokler av 
hest, hund og sauer. 

At den kjørende gudinne fremdeles beholdt sin posisjon, viser de 
praktfulle Dejbjerg-vognene, son1 var nedlagt som offer i myr. Sammen 
n1ed disse fantes 4 fragmentariske leirkar, og i ett av den1.lå 2 sn1å brikker 
til spjellvevning - altså en fortsettelse av bronsealderens offer av kvinne
saker og seletøy. 
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I Norge mister vi i jernalderens første tidsrom kontakten med de 
folk son1 gjennom offergaver og bergskurd forteller oss mangt og meget 
om sine ønsker og behov og innerste tanker. Enkelte helleristninger i 
Bohuslan kan følges inn i keltisk jernalder, men skikken er tydeligvis 
ikke lenger levende, og innholdet ser ut til å være annerledes enn 
før. Som offer til de høyere makter finner vi i myrene sin1ple leir
krukker med matrester og knokler av dyr. Sikkert har nok gudsfrykten 
og troen på maktene også i denne tiden vært sterk, men den har gitt seg 
andre utslag. Meget er foreløpig uklart hvor det gjelder menneskene i 
denne perioden - vi står her overfor et av de store problemer i nordisk 
arkeologi. 

Prøveforelesning holdt for magistergraden i nordisk arkeologi torsdag 9. juni 1960. 

Anne Stine Ingstad. 

Anne Stine Ingstad 

Votive Finds from the Nordic Bronze Age. 

The archaeological material from the Bronze Age can be divided in to 
two main groups: burial finds, and f1nds from fields and bogs. Most of 
the finds from the Early Bronze Age are from graves, while from the 
Later Bronze Age more and more finds are made in fields as the period 
progressed - at the same time the custom of cremation gained ground 
and fewer objects were buried with the dead. 

The objects found in fields may be further subdivided into two main 
categories: those which were buried as offerings to supernatural powers, 
and those which we may take to be caches. It is very often difficult to 
distinguish between these two categories; the conditions attending the 
consignment to the earth, and the combination of objects buried togethcr 
must be taken into consideration. There are certain recurrent combina
tions of objects and circumstances of consignment where we may sense 
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a special significance. Such finds may be assumed to be of a sacrificial 
nature. 

In Norway there are few sacrificial finds fron1 the earlier p has es of 
the Bronze Age, but in Southern Scandinavia, finds of this category are 
relatively plentiful at this date also. 

Rock carvings indicate that the cult was one of fertility, a typically 
agricultural cult whose character appears most clearly when viewed 
against the background of the primitive religions of the Mediterranean 
region and the Middle East. Godhead was conceived in terms of perso
nality in those regions, and religion permeated every aspect of existence. 
Caution must of course be exercised in applying similar concepts to a 
Bronze Age people in the distant North; but the symbolic idiom of the 
rock carvings seems to reflect the san1e ways of thought, the same ideas 
as those which form the basis of primitive agricultural mythologies. 
At great seasonal festivals a mythological dran1.a was performed in 
ho no ur of the gods; this was intended to strengthen the pact between 
gods and men. It was felt that in this way the strength of man and nature 
were renewed, and the rhythn1 of growth promoted. It -vvas necessary 
to keep on the right side of the gods and powers, to preserve their 
friendship; sacrifices were the means by which this was achieved. Pheno
logy of religion differentiates between various types of sacrifice: the 
most common were the sacrificial gift which den1.anded that the god 
reciprocate, - the sacrifice of thanksgiving, and that of communion. 

W e know that in the earlier part of the Bronze Age very prinlitive 
ideas of coercive 1nagic lay behind the sacrifice. The sun chariot from 
Trundholm Bog is an example of this. Sunshine was wanted - so one 
made a picture of the sun and sacrificed that. 

The same ideas of coercive magic lie behind the numerous sacrifices 
to springs. In Norway the beautiful bronze axes from Slettekjeldo 
furnish a good exam p le of this type of sacrifice. The axe was the symbol 
of the god of thunder - axes were sacrificed to the spring in the hope of 
compensation in the form of rain. This in fact an1.ounts to a primitive 
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kind of rain-n1aking. The spring cult lived on until well into modern 
tin1es. 

W omen' s accoutrements make their appearance in the finds as earl y 
as the second phase of the Bronze Age. These offerings may indicate the 
presence of personified deities. The collection found in a well at Budsene 
on the island of Møn (Denmark) is typical of such offerings. Here both 
food and jewellery had been sacrificed. Assuming the primitive concept 
of the gods living on the food which had been sacrificed to them, it 
would seem natural to suppose that this offering was intended for a 
fe male de i ty. 

One of the types of women' s jewellery most common in the sacri
ficial finds is the neck-ring. The fact that some extant fertility idols 
wear a neck-ring led Anathon Bjørn to suppose that the many offerings 
of women's jewellery including a neck-ring are in the nature of sacri
fices to a goddess V\rhose attribute this was. The idea underlying all these 
offerings of female accoutrements was probably the wish to be granted 
fertility- either personally, or more generally, fertility on the land. 

Several such offerings of women' s possessions have been found in 
Norway. There is one from Kan1fjord in Sandar (Vestfold), one from 
Kråkvik in Ringsaker (Hedmark) - this find includes the !argest hauging
bowl ever found - and yet others. Some of these offerings comprise so 
many objects that one thinks of them as communal sacrifices made, 
perhaps, in connection with the great seasonal festivals. Among these \Ve 
may mention a find from Kjæråsen near Fredrikstad: it consists of two 
hanging-bowls, a cupa, a twisted neck-ring and a spectacle-shaped 
brooch. 

Occasionally sickles are found together with fen1ale accoutrements 
as, for instance, in the great find from Lundforlund (Denmark), where 
as many as five sickles were found. These sickles may give further 
emphasis to the fact that this was an offering to a fertility goddess whose 
particular concern was the produce of the fields - a goddess of the soil, 
Anat in the Canaanite religion. 
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Sometimes won1en' s jewellery has been found together with men' s 
possessions - perhaps these offerings were intended for a pair of gods 
such as is depicted on a day lid from Maltegården in Gentofte (Den
mark). Behind the female deity there is a tree, and the n1ale god who 
is phallic extends his hands towards the woman. The whole group is 
surronnded by a neck-ring of the W endel type. 

More rarely male accoutrements are found alone, though this does 
occur. In Norway we have a case in point in the find from Sanneseng in 
Nærøy (North Trøndelag). Here an armring of gold and a bronze sword 
were found in one and the same place though at an interval of several 
years. The circumstances of burial suggest that this was a sacrificial 
offering. 

One particular type of find from bogs is remarkable: the great 
num ber of plaits of human hair. No fewer than sev en of these were 
found in Sterbygård Bog (Denn1ark). It seems likely that these were a 
communal sacrifice - perhaps in connection with the initiation of young 
boys or girls. Offerings in this connection were common throughout 
Europe for a very long time, though the objects sacrificed varied from 
place to place, from period to period. In Homer's days it was the custom 
for young boys to sacrifice their hair to the gods when they entered the 
ranks of the young men. The reason for this kind of offering may be 
the following: o ne placed oneself under the protection of the gods by 
sacrificing a part of o ne' s person to them. The idea underlying the sacri
fice n1ust have been that of communion. 

The remarkable finds from Fangel, Faardal and Grevensvænge 
(Denmark) and the Norwegian one from Vestby, Lunner, in the district 
of Hadeland (Oppland), are in a category of their own. These finds are 
peculiar in that they contain several bronze statuettes which are thought 
to have been originally fixed to some backing or other - a chariot, or 
something of the sort. The Danish finds contain several human statuettes, 
and it seems pro bable that these are images of some of the deities of the 
Bronze Age. The little goddess found at Faardal - she is driving a beast 
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which is a cross between snake and horse- could be a driving goddess 
similar to N erthus, whose cult among the German tri bes is attested by 
Tacitus. 

Several remarkable finds - we may mention one from the vicarage 
grounds at Eskelhelm in Gotland, one from Harnevi in Uppland (both 
in Sweden), and one from Helleved on the island of Als (Denmark) -
furnish additional evidence that the people of the Nordic Bronze Age 
worshipped a goddess driving a chariot. These finds consist of several 
items of women's equipment, and also include objects which are thought 
to have been used as mountings on a horse' s harness. Some of these finds 
are extensive, and many consist of well-worn objects: it seems that the 
iten1s were collected over a fairly long period of time. These finds are 
thought to be of a sacrificial nature, and it seems likely that they were 
offerings to a chariot-driving goddess. 

The great and costly collections of galden dishes found at Borgbjerg 
and Mariesminde, the helmets from Viksø (all in Denmark), and perhaps 
also the numerous lures which have been unearthed should pro babl y be 
interpreted either as sanctuary deposits or as con1munal offerings to 
the gods. 

By the end of the Bronze Age the great offerings of female accoutre
ments were no langer so common; at that time it was becoming more 
usual to sacrifice pairs of identical neckrings. Some of these rings are so 
small that they can only have been meant to adorn small images of 
deities, though it is impossible to say for certain whether they were in
tended for male or female deities. 

The fact that male accoutrements were by far the more common in 
the offerings from the earliest phase of the Bronze Age, may mean that 
the ancient deities of the Stone Age, representative ·of nature forces and 
demons, still held the strongest sway over men' s minds. The axe in 
particular held a very exhalted position. But as agriculture gradually 
assumed a more important · place in the daily round, the mind also 
became more open to new impulses from the South. The old gods 
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failed: they lacked the power to pro mote the seasonal rhythm in the 
fields. New deities- often female- will have answered better to the new 
demand of an agricultural community whose entire way of life was 
inextricably bound up with the tilling and harvesting of the land. 

The sun alone retained his powers. He was the highest deity of the 
heavens - the source of life whose power could never be superseded by 
that of personified gods. 

The importance of the sacrificial finds is not restricted to the field of 
history of religion. In Norway, a country which has always been thinly 
populated and where the distinction between farmer and hunter re
mained in force longer than in most other countries of the ancient past, 
sacrificial finds are also of very considerable importance for the history 
of human settlement. The tomb furniture from the Later Bronze Age 
is very scanty - from this period finds from fields constitute our main 
n1aterial. A cache or depository may consist of a merchant's trade in 
stock, and as such the articles may have come from abroad; a sacrificial 
find, on the other hand, tells of people who lived here, people whose 
belief and cult was dosely interwoven with agriculture. These finds are 
signposts along the great waterways from the coast and inland to the 
most fertile agricultural districts. 
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Eldrid Straun1e 

TO ROMERTIDS GRAVFUNN 

FRA TRØNDELAG 

Jeg vil herved få takke Videnskabsselskabets Oldsaksamling ved førstekonservator Sverre 
Marstander, s0111. velvilligst har gitt meg tillatelse til å publisere disse to funnene. Jeg vil likeledes 
takke konservator Kristen Møllenhus, som på forskjdbg måte har gitt meg hjelp under arbeidet. 

Det markerte kulturelle oppsving som i Norge setter inn i løpet av 
yngre romertid, har også satt sterke spor etter seg i Trøndelag. Funnene 
i de enkelte bygder er her ikke så mange som i de sentrale deler av Øst
og Sørvestlandet, men i kvalitet står de fullt på høyde med disse og 
viser kontakt n1.ed de toneangivende kulturotnråder langt utenfor 
landets grenser. 

To slike trønderske funn som samtidig hører til de fineste vi har fra 
dette tidsrom, er komn1et inn til Videnskabsselskabets Oldsaksamling i 
Trondhein1 i løpet av de senere år. De er begge fra Sør-Trøndelag, den 
ene fra Røn1n1e, 1) Orkangers., Orkdal pgd., det andre fra Foss, Horg s., 
Støren pgd. 2) Sakene og funnforholdene er utførlig beskrevet av Th. 
Petersen i n1useets tilvekster, 1nen så viktige son1 funnene er, synes vi 
at de har krav på en bredere behandling enn den en n1aterialbeskrivelse 
alene kan gi. For sammenhengens skyld skal vi ta med de vik6gste 
funnopplysningene på grunnlag av Th. Petersens innberetning i til
veksten. 

Graven fra Rømme ble funnet tilfeldig under gravning for en grunn
mur til et uthus på br. nr. 1. En stor del av anlegget ble derfor ødelagt 
før fagfolkene kom til og kunne foreta etterundersøkelsen. Den nord
vestre del av graven lå in1idlertid uforstyrret, og på grunnlag av dette 
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har man kunnet rekonstruere anleg
get. Graven var anlagt i en dybde av 
1.65-1.33 m under overflaten. Kisten, 
som itmeholdt en ubrent begravelse, 
var 0.60 m bred, O, 75 n1 høy og 
bygget av en mur bestående av større 
og mindre steiner. Kistens lengde 
kunne ikke bestemmes, men den har 
sannsynligvis vært mannslang. Det 
var ikke spor etter haug over graven 
da den ble funnet, og det er mulig at 
den har vært anlagt under flat mark. 
Kisten var orientert N-S langs dalføret, 
og etter oldsakenes plasering må den 
døde ha ligget med hodet mot nord. 

I det nordvestre hjørne av kisten 
ble det funnet to spydspisser av jern 
(Fig. 1), og i nærheten av disse lå et 
leirkar som var helt knust av en ned
ramlet stein (Fig. 5). Videre ble det 
funnet en spiralring av gull på fire 
omganger (Fig.4). Den ble av finneren 
trukket ut til en stang og deretter 
bøyd tilbake slik at den nå foreligger 
i noenlunde opprinnelig form. Til 
gravutstyret hører også et nydelig 

Fig. 1. To spydspisser av jern. Fra Rømm_e. lite rektangulært bronse beslag son1 
St. ca. Yz. (Foto P. Pukis.) er dekket av et forgylt sølvblikk med 

Iran spear-heads. presset dekor (Fig. 3). Blikket er festet 
til bronseunderlaget n1ed en rekke 

tett san1menstilte sølvnagler som er innrammet av to riflete bånd. 
Itmenfor ran1men ligger en liten fuglelignende dyrefigur. Den har et 
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lite rundt nedadbøyd hode med rundt øye og langt, åpent nebb. Kroppen 
er buet slik at den danner en stump vinkel, og for- og bakbenene er bøyd 
mot hverandre ved en nesten rett vinkel i kneleddet. Føttene har tre tær, 
den ene på bakbenet er ganske kort. Mellom benene er plasert en bule 
innramn~et av en sirkel. Flaten utenfor figuren er utfylt av tilsvarende 
buler. Hele stykket er 4 X 3,8 cn1 og sølvblikket 2,8 X 2 cm. Hva beslaget 
har vært brukt til eller vært festet på, kan det lille stykket ikke vise. 
Th. Petersen antar at det har hørt til en belte- eller skulderrem av lær3

) 

og det er vel den rimeligste forklaringen. Til utstyret hører også noen 
stykker av en jernsaks, en liten ring av jern, noen stykker av et kantbeslag 
av jern, to sammenrustede jernnagler og stykke av et knivblad av jern. 

De fineste sakene i graven, nemlig to bruddstykker av et sverd i 
skjede prydet med forgylt sølvblikk, ble funnet i den oppkastede jorden 
etter gravningen for grunntnuren. Det ene er et 9,3 cm langt stykke av 
den tveeggete klingen som har rester av treskjeden fastrustet til jernet 
(Fig. 2). Denne har beslag av presset forgylt sølvblikk som er festet til 
skjeden med en rekke sølvnagler. Disse er sammenstilte i horisontale 
og vertikale rekker og innrammet av perletrådlignende bånd. Nagle
hodene har ikke vært forgylte. Feltene er utfylt av skraveringer i skift
ende mønster. Skjeden har dessuten vært prydet med små halvmåne
fornlede sølvblikk som likeledes har vært festet til underlaget med sølv
nagler. Tre av disse beslagene er bevart, det ene er plasert med åpningen 
mot det store beslaget, de to andre med åpningen mot kanten. Det andre 
stykket er en rund plate, 7,6 cm i diam. som har hørt til sverdskjedens 
dopsko (Fig. 6). On~ denne skriver Th. Petersen at det er «samn1enføyet 
av en tynn skive av sølvblikk, derover en tilsvarende av bronseblikk som 
igjen har vært dekket av et belegg av presset forgylt sølvblikk hvorav 
kun en større rest er bevart, ornert i et smakfullt mønster av koncent
riske kretse, vekslende med perlerande, snorornerte, blanke og en enkelt 
nag1erekke». 

Rømn1esverdet kan best sammenlignes med det i den store prakt
graven fra Avaldsnes, Karmøy, Rogaland. 4

) Avaldsnessverdets skjede 
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har vært dekket av et stoff, sannsynligvis lær, og utenpå dette igjen har 
det hatt bronseplater som så de ornerte sølvblikkene har vært festet til. 
Disse er festet til underlaget n1ed sn1å sølvnagler, hvis hoder i likhet n1ed 
den1 på Røn11neblikkene er uten forgylling. Det runde sølvblikket som 
har hørt til dopskoen er festet til en bronseplate, men mangler den 
underste sølvplaten som det fra Rømme har. Røn1mesverdets beslag 
har ikke spor etter stoff eller metallplater og vi kan således ikke avgjøre 
om dette har hatt noe dekke utenpå treskjeden slik som på Avaldsnes
sverdet. Mønsteret på de to skjedebeslagene avviker noe fra hverandre i 
detaljer, men i hovedtrekkene er det det samme, nen1lig naglehoder, 
feltinndeling n1ed skravering og båncl i perletrådimitasjon. Avaldsnes
funnet hører hjemme i tiden omkring 300 e. Kr. Selve ornamentikken 
på vårt beslag har sin nærmeste parallell i pressblikket i en grav fra 
Fullero, Ganue Uppsala, Sverige,5

) som på grunn av belteutstyret og 
gullringen helst må dateres til første halvdel av 4. årh. 

De halvmåneformede beslagene kjennes det ikke direkte paralleller til. 
De kon1mer nær skjedebeslaget på et sverd fra Brandsby, Hjadstrup s., 
Fyn.6

) Langs skjedens midtparti er det festet et langt sn1alt beslag som 
nederst ved dopskoen er utstyrt n1ed halvmåneforn1ede blikk på hver 
side. På avbildningen ser det inudlertid ut til at disse er støpt i ett med 
beslaget, i n1otsetning til dem på Rømmesverdet hvor de står fritt. Brands
bybeslagets nudtparti er pæreforn1et med et plastisk dyrehode. Sverd 
n1ed skjedebeslag som det fra Brandsby finnes det paralleller til i de 
ron1erske kasteller i Mellom- og Vest-Europa fra midten av 2. til midten 
av 3. århundre.7) I Norden forekommer de særlig i de store danske mose
funnene fra Thorsbjerg og Vimose.8

) I Norge kjennes tre lignende beslag 
som alle er fragmentariske. Det ene er i en våpengrav fra Hammer, 
Stjørdal pgd., Nord-Trøndelag, 9 ) som bl. a. inneholder et tveegget sverd 
med rund dopsko, en bronseknapp til skulderremmen, et spydsett og et 
leirkar av samme type som det fra Rømme. Både Grieg, Bøe og Th. 
Petersen har datert funnet til midten og siste halvpart av 4. årh. vesentlig 
på grunnlag av en tilsvarende dopsko som forekommer i Nydam Mose-
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funn. 10) Både denne, bronse
knappen og leirkaret tilsier 
imidlertid en datering av funnet 
til 3. årh. og helst dets senere 
del, av hensyn til leirkaret. De 
to andre funnene, fra Gullen og 
V ennolum, Gran pgd., Hadeland 
er begge publisert av Grieg. 11) 

De hører likeledes hjemme i 3. 

årh. 12) På sverd som har bevart 
noe av grepet, er dette son1. oftest 
utstyrt med halvkuleformet 
underhjalt og kuleformet over
hjalt av tre eller bein. 13

) l{arak
teristisk er den runde dopskoen 
på skjeden. Beslaget på denne er 
gjerne ornert med rundtløpende 
parallelle linjer. Sverdtypen 
bygger dels på gamle, keltiske 
tradisjoner og dels på etterlig
ning av den korte, tveeggete 
romerske gladius. 14) I Norden er 
den utbredt i Danmark, Sverige 
med Gotland og bland, Fitmland 
og i Norge} 5

) Berta Stjernquist 
har vist at denne sverdtypen her 
har vært i bruk gjennotn hele 

Fig. 2. Fragment av sverdklinge og dop
sko med forgylt sølvblikk. Fra Rømme. 

(Foto F. Gaustad.) 

Frag111ent C?f the sword and chape. 
Silverfoil, gilt. 

5 -Viking 1961. 55 



Fig. 3. I3ronsebcslag med brgylt sølvblikk. 
Fra Rømme. (Foto F. Gaustad.) 

Bronze 11/0IIIIfing, silver foil. 

det tredje århundre. 16
) Hun 

har sikkert rett når hun an
tyder at sverd med rund 
do p sko i Norden var i bruk 
innpå 4. årh., noe som Simris 
grav 54 gir antydning om.17

) 

Sverdet i denne graven er 
nemlig forsynt n1.ed en stor, 
båtformet knapp på over
hjaltet. Den er en form som 
peker hen mot sverdtypen i 
Sætrang-horisonten, dvs. siste 
halvpart av århundret (se 
s. 62). Fullt utviklet kjennes 
ikke denne typen i noe funn 

son1 med sikkerhet lar seg føre tilbake til tidbg del av århundret. 
Sverdbeslag med halvn1åneformet utsmykking hører hjen1.me i første 

halvpart av yngre romertid. Noen vesentlig betydning for dateringen av 
Rømmesverdet tør vi likevel ikke tillegge dem. Dertil er de bevarte 
fragmentene for små. Vi vet ikke on1. Rømmesverdet har hatt midtbe
slag som det på Brandsbysverdet og heller ikke vet vi hvordan sverd
grepet har sett ut. Tilsvarende løsrevne beslag finner vi også igjen i 
langt senere funn. 18

) 

Avgjørende for dateringen av Rømmesverdet blir da dopskoen og 
pressblikkenes paralleller på den ene siden og Sætranghorisontens sverd
type på den andre siden. Pressblikkornamentikken i sin helhet holder seg 
i bruk gjennom et langt tidsrom, i hele 3. og 4. årh. 19) I detaljene vari
erer de noe innbyrdes. Sølvnagler som dekorativt element knytter 
Rømmebeslagene som helhet til den tidlige gruppen innen pressblikk
ornanlentikken. Således finner vi det igjen på de tutulusformede 
spennene fra 3. årh., de tidlige hakekorsspenenne20 ) og på enkelte fibu
laer og hengesn1ykker. 21

) Både ornamentikken og sverd typen strekker 
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seg som vi har sett over et langt tids
rom og gjør det vanskelig å få en 
eksakt datering på Rømn1esverdet. 
De står imidlertid så nær det fra 
Avaldsnes at det neppe kan være noen 
stor tidsforskjell mellom dem, og vi 
er mest tilbøyelig til å sette Rømme
sverdet omtrent samtidig med dette 
funnet. 

Spydspissene fra Rømme er helt rig. 4. Spiralring av gull. Fra Rømme. 

opptært av rust, slik at det er van- Diam. 2 cm. (Foto F. Gaustad.) 

skelig å bestemme typene. Det ene Gold ring. 

er et kastespyd med mothaker og 
lang fal som nederst er rund. Det må være av typen R 211 eller R 212. 
Den første typen har en lang, slank fal hvis utvidelse begynner langt nede 
på stangen. Falen på vår spydspiss synes etter det foreliggende fragment 
å være kortere, mer lik R 212. Av det andre spydet foreligger bare midt
partiet av bladet og litt av falen. Bladet har hatt skarp midtrygg. Hvor
dan det ellers har sett ut, kan vi ikke avgjøre. Til sammenligning kan 
nevnes spydsettet i graven fra Vennolum, Hadeland22

) og i Simris grav 
45. 23 ) Den bladformete spydspissen i de to funnene har en noe forskjellig 
utformning. Vår spiss kommer nærmest den fra Vennolu1n på gru1m av 
bladets lengde. Spyd av denne typen forekommer gjennom hele yngre 
romertid, mens kastespyd med mothaker og kort fal synes i slutten av 
perioden å bli avløst av dem med lang fal av typen R 211. 24

) 

Til våpenutstyret har muligens også hørt et skjold. V ed gravning en 
ble det funnet en gjenstand son1 etter beskrivelsen kan ha vært en skjold
bule. Denne ble imidlertid ikke tatt vare på. 25

) 

Dyrefiguren på sølvbeslaget hører til en gruppe dyrefrenlstil
linger ~o1n vi kjenner, bl. a. på sølvbegerne fra Valløby, Nordrup og 
Himlingøje i Dann1ark san1t et beslag fra Lilla Joredgraven i Bohuslån. 26

) 

Til denne gruppen hører også to enkeltfunn; det ene et beslag fra Skede-
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mos~e, Oland, det andre er en skivespenne fra Tangendorf, Kr. Harburg, 
Nord-Tyskland. 27 ) Karakteristisk for disse dyrene er kroppens svungne 
linje og føttenes bøyning mot hverandre. De fleste av den1 har tilbake
bøyd hode som er utstyrt med mule og ører. Rømmefiguren har fugle
formet hode med nebb og en slankere hals enn vanlig på gruppen. Den 
er nærmest å sammenligne med den ene av figurene på Himlingøje
"begeret. 28

) Denne har likeledes sterkt svunget kropp, fren1.overbøyd hode 
og føtter son1 nesten tangerer hverandre. Gruppen hører hjem1ne ved 
midten og siste halvpart av 3. årh. 29

) og stemn1.er forsåvidt godt overens 
med dateringen av sverdet. Lilla Joredgraven fra midten av 4. årh. viser 
dog at motivet også kan forekomme i senere funn. 

Tilbake står da å omtale leirkaret. Det ble funnet i flere bruddstykker, 
men er satt sammen og restaurert slik at det nå fren1.trer i sin opprinnelige 
form. Det er av grått gods 111.ed avglattet overflate. Halsen er kort og 
svunget, skulderen er bred slik at det nesten får en dobbeltkonisk form 
med lite markert overgang mellom skulder og buk. Skulderen er ornert 
n1ed et bredt vinkelbånd, n1ellomron1.m.ene er skravert og avgrenset 1ned 
en rekke groper. Feltet er avgrenset oppe og nede ved rundtløpende 
linjer. Buken er øverst ornert med firlinjete hengebuer. Hanken er 
ornert med innrissede linjer. Både i forn1. og dekor hører det samn1en 
med en del østnorske kar som Bøe antar er utgått fra en gruppe danske 
hankekar fra 3. årh.30 ). Den norske gruppen er fåtallig og ikke særlig 
godt datert. Av den1. Bøe har publisert i sin avhandling on1 jernalderens 
keramikk, er det bare fem som ligger 1 daterbare funnkon1.binasjoner.31

) 

Fire av disse er funnet san1men med spe1mer n1ed høy nåleholder, en 
spennetype som hos oss forekomn1.er i graver fra 3. og tidlig del av 4. 
årh. Den ene av disse, fra Våler, Avaldsnes pgd., Rogaland32

), har krave 
med press blikk på bøylen og burde høre til senere del av .3. årh. Det 
femte futmet er den ovenfor nevnte graven fra Han1mer, Skatvål pgd. 
son1 1nå høre hjemme i samme århundre. 

De norske hankekarene fjerner seg meget tidlig fra sine danske for
bilder og skaper sine egne forn1.er og mønstre. Som Bøe har fremhevet 
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Fig. 5. Leirkar. Fra Rønune. St. ca. Yz. (Foto F. Gaustad.) 

Clay tJessel. 

står gruppen omkring Rømn1.e-karet så nær de danske karene at den i 
tid ikke kan ligge særlig langt fra disse, og gruppen bør da helst llgge i 
tiden omkring århundreskiftet. Noe vesentlig innpå fjerde århundre går 
den neppe. Allerede meget tidlig får vi de fullt utviklete hankekar av 
typen R 361, slik vi kjenner den bl. a. i Hundstadgraven, Hole pgd., 
Ringerike.33) Lignende kar forekommer også i Skåne, hvor det er stor 
variasjon innen gruppen. Der synes de å være i bruk fra midten av yngre 
rotnertid og like ned n1ot slutten av perioden. I en mannsgrav fra Roes
hog, Hammenhog sn. er det funnet et kar som kommer nær det fra 
Røtnme.34) Gravgodset daterer graven til tiden omkring 300 og gir 
forsåvidt en god støtte til dateringen av den norske gruppen. 
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Utstyret i Røtnmefunnet tilsier en datering av graven til siste halv
part av 3. årh., og på grunn av leirkaret og sverdets nære tilknytning til 
A valdsnesfunnet er vi mest tilbøyelig til å sette den til tiden omkring 
århundreskiftet. Funnet føyer seg naturlig inn i rekken av rike graver 
son1. grupperer seg omkring den fra Avaldsnes. Graven fra Rømme viser 
både i ornamentikken og i keramikken sterk kontakt med den samtidige 
sørskandinaviske kulturkrets. Av pressblikk-ornamentikken gjelder det 
særlig de halvmåneformede beslagene på sverdskjeden og det lille beslaget 
med dyrefiguren. Selv om vi ikke kan finne direkte paralleller til den, 
så n1.å den settes i forbindelse n1ed pressblikkene med dyrefremstillinger 
i Sørskandinavia fra midten og siste halvpart av 200-tallet. De to skjede
beslagene er derimot av en type som finnes spredt over store områder og 
n1.ed så vidt stor innbyrdes variasjon at de er vanskelige å lokalisere. Men 
så nær beslagene fra Rømtne er det fra Fullero, så er det rimelig å tro at 
også dette er et sørskandinavisk arbeid. Sjælland var på dette tidspunkt 
det store kulturelle sentrum i Norden og har sikkert hatt stor betydning 
for utviklingen i Norge i denne tiden, dels på grunn av sin egen selv
stendige makt og rikdon1. og fordi det derigjennom kunne formidle 
impulsene fra den provinsial-ron1.erske og germanske kultur på konti
nentet. I Trøndelag står Rømmegraven nokså isolert. Det kjem1es bare 
to tilsvarende funn herfra som begge er fra Nord-Trøndelag. Det ene 
er fra Hammer, Skatvål pgd., det andre er fra Dalem, Sparbu pgd. 
Begge er gamle og usakkyndig utgravde funn, slik at en del av grav
godset kan være gått tapt under gravningen. Men slik som de nå fore
ligger kan de på ingen måte komme opp mot Rømmefunnet i rikdom 
og kvalitet. 

Gravfunnet fra Foss kom inn til Videnskabsselskabets museun1. i 1945. 
Det er en dobbeltbegravelse og av oldsakene kan vi se at det er en mann 
og en kvinne som er blitt begravd sammen. 

Gravhaugen var 12-13 m i diam. I toppen av haugen, like under 
torven lå en flat steinhelle som muligens har stått oppreist på gravhaugen. 
1,20-1,40 m dypt ble det funnet en kiste, dannet av reiste steinheller og 
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omgitt av en kjernerøys. Kisten var 2 n1 lang og orientert NNO-SSV. 
Steinhellen i søndre gavl manglet. I bunnen av kisten lå et kullag dekket 
av never. Her ble det funnet rester av en dyrefell som den døde har ligget 
på eller vært svøpt i. Omtrent midt i kisten lå et tveegget sverd som 
Th. Petersen antar har dannet skille mellom de to døde.35) Sverdet må 
ha ligget ved mannens høyre side og de døde har da satmsyuligvis ligget 
med hodet mot N. Mannens utstyr lå på den østre side av sverdet og 
kvinnens eiendeler lå på den vestre side. Her lå bl. a. spinnebjulene, 
perlene og sølvringene. Alle karene var samlet i kistens sønd1 e ende. 

Om spydspissene skriver Th. Petersen at de ble funnet <<i kammerets 
nordøstre hjørne stukket opp under dekkhellen i litt skrå retning n1ed 
aksen pekende mot kamn1erets sydvestre hjørne. Man tør derav slutte 
at spydene har vært nedlagt med skaftene, som ikke har fått plass i bunnen 
av graven og derfor har måttet anbringes diagonalt såvel i lengde- som 
i høydeplanet. Spydenes lengde turde da ha vært n1ellom 3,5-4 m. 
Skjoldbulen lå ca. 0,3 m ovenfor sverdhjaltet og tett opp til nordre gavl. 
Antagelig har skjoldet opprinnelig vært støttet opp mot gavlhellen>>. 

Til mannens eiendeler hører i første rekke våpnene og belteutstyret 
(Fig. 6-9). I samme område av graven hvor dette ble funnet lå dessuten 
en båndforn1et fingerring av gull med fire vulster (Fig. 10), stykker av 
en kniv av jern og to listforn1ede beslag av bronse med en tilhørende 
ring. Th. Petersen antyder at de muligens har vært beslag til et drikke
horn.36) Noen rester av tenner ble også funnet. De ble i sin tid undersøkt 
av professor K. E. Schreiner, som fant at de sannsynligvis tilhørte en 
n1ann på 1nellon1 30 og 40 år. Av kvinnens eiendeler kan vi nevne fire 
mer og mindre vel bevarte spenner av bronse, rester av et kjede av 
bronse, båndforn1et fingerring av gull med tre vulster, to glatte bånd
formede fingerringer av sølv, tre sølvnåler, stykke av en liten ring
spenne av jern, 28 perler, hvorav 21 av glass og 7 av rav (Fig. 10-11). 
Av redskaper har hun fått med seg et nålehus av bronse (Fig. 14), et 
dobbeltkonisk splimehjul av jern, kniv og vevskje av jern og et merkelig 
jernredskap av typen R 149.37) Det består av et rektangulært stykke n1ed 
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tange til feste for skaft i den ene enden, langs midten har det en rekke 
huller. Hva disse redskaper har vært brukt til, vet vi ikke. Karn1.assen i 
graven består av et glassbeger, hvorav det bare er bevart en samling 
sn1å ubesten1bare fragn1.enter av lyst grønnlig, nesten fargeløst gods og 
rester av fen1.leirkar. 38

) (Fig. 15-16.) 
Ma1u1ens våpenutstyr består av et tveegget sverd, to spydspisser, 

en skjoldbule39
) og et skjoldhåndtak av jern. Den ene av spydspissene 

er firegget og svakt utbuet på overgangen mellom blad og fal, den 
andre har mothaker. Det er et spydsett som er vanlig i graver fra siste 
halvpa:rt av yngre ro1nertid og som også fortsetter et stykke utover i 
folkevandringstiden. Av våpnene er det sverdet som har størst interesse 
for dateringen. Det er 1,02 n1 langt og har tveegget klinge. Grepet har 
innsvunget fasettert midtparti som er prydet med tre profilerte vulster. 
Knappen på overhjaltet er båtformet. Hele grepet har vært dekket av et 
tynt bronseblikk son1. er delvis bevart. Skjeden har vært av tre. Utenpå 
deru1.e har den n1uligens hatt jernplater som kantbeslagene av bronse har 
vært festet til. Murulingsbeslaget er likeledes av bronse. På baksiden er 
det et uornert bånd, på forsiden består det av en rektangulær plate som 
går over i to halvbuer og avsluttes av dyrehoder. Midtbeslaget består av 
en kvadratisk plate med lange, slanke midtstenger som likeledes avsluttes 
av dyrehoder. Sides tengene er noe defekte, de har n1.uligens også hatt et 
dyrehode eller en nebbformet avslutning, slik man ofte finner på beslag 
av de1u1e typen. 40

) I likhet med n1unningsbeslaget er også dette ornert 
med ilmrissede halvbuer langs kantene. Dopskoen av bronse er et halv
rundt beslag med utskytende ender langs skjedens kanter. En liten bronse
ring med nudtfure hører sannsynligvis til skjedens lærremmer. 

Foss-sverdet hører til en liten, men karakteristisk gruppe som er ut
bredt i Dan1nark, i de store mosefunnene, i Sverige med Gotland, i 
Firu!land og i Norge. 41 ) Til samme gruppe kan vi også føye et annet 
trøndersk ftnu1., en våpengrav fra Ven, Melhus pgd., Sør-Trøndelag. 42) 

Blant de fornen1.ste gravene hvori slike sverd forekommer er Sætrang
graven, Norderhov pgd., Buskerud, og Tibblegraven, Litslena sn., 
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Uppland. 42
) Typen hører 

hjen1me i et futmmiljø son1 
grupperer seg onlkring 
disse to funnene. Den er ut
førlig behandlet av W encke 
Slomann i hennes avhand
ling om Sætrangfum1et. 
Gruppen kan egentlig ikke 
sies å være godt datert ved 
funnkon1binasjoner og må 
nærmest begrenses ved en 
relativ kronologi. Av de 
sverdene se m W encke 
Slomann anfører er det 
egentlig bare Lilla Jored
graven, Bohuslan og en 
grav fra Moldestad, Birke
nes pgd., Aust-Agder som 
kan sies å være godt da
tert. 4 4

) Av disse gir Lilla 
Joredgraven den øvre tids-
grense ved en kopi av en 
østromersk keisermedal
jong fra midten av 4. årh. 45 ) 

Moldestadgraven im1ehol
der bl. a. en bøylespenne 
med sideknopper på spiral
aksen og knopp øverst på 

Fig. 6. Tveegget sverd av jern. Fra 
Foss. L. 1.02 m. (Foto L. Smestad.) 

Double-egded sword tvith bronze foil 
on hilt; motmting and chape of bronze. 
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bøylen. I tid avgrenses denne spennetypen ved spenner med høye nåle·
hoder i den fonn vi finner i funn som Kjorstadgraven, S.-Fron pgd., 
Gudbrandsdal46) og den ovenfor nevnte Hundstadgraven, Hole pgd., 
Ringerike. Den første må settes til tiden omkring 300, den siste i første 
halvpart av 4. årh. På den andre siden begrenses de av at de ikke er funnet 
sa1nn1en n1ed de fullt utviklete korsformede spennene fra folkevandrings
tiden. Sætranggraven må i første rekke dateres på keranukken og på 
belteutstyret, det siste har sin nærmeste parallell i Lilla Joredgraven og 
Tibblefunnet. Sverdtypen skulle således høre hjemme i siste halvpart av 
4. årh. Når typen har oppstått og hvor lenge den har holdt seg i bruk 
utover fjerde århundre, er vanskelig å avgjøre ut fra funnene. Det er 
rimelig å tro at den har avløst sverd av Rømmetypen og at dette har 
gått for seg i løpet av første halvpart av samme århundre. 

Belteutstyret består av en enkel rektangulær ren1spenne med en torn, 
to renlløpere, et ren1endebeslag og en beltestein av kvartsitt innfattet i 
bronsebeslag. En liten ring og to rektangulære bronsestykker hører 
muligens også til beltegarnityret. Det ene av disse har rester av ett, 
n1uligens to hull i den ene enden; det andre stykket har kort bøyle og 
flate endestykker hvorav det minste har kantlister (Fig. 8). Forn1elt 
hører beltet til en gruppe som strekker seg over et ganske langt tidsrom, 
fra siste halvpart av yngre romertid til midten av folkevandringstiden. 
Gruppen er tidligere utførlig behandlet av Per Fett og W encke Slo
mann. 47

) I tid er den avgrenset av Tveitane grav 20, Brunlanes pgd., Vest
fold48) på den ene siden og av Evebøgraven, Gloppen pgd., Sogn og Fjord
ane49) og et funn fra Hol, Innerøy pgd., Nord-Trøndelag på den andre 
siden.50

) Av Fossbeltet kjennes bare paralleller til remløperne, remende
beslaget og beltesteinen. Det første er av enklest mulig form, en rek
tangulær bronseplate son1 er bøyd i vinkel med små nagler ved endene. 
Lignende former kjennes i fem funn, Nydamfum1et, Tveitane grav 20, 
en våpengrav fra V øyen, Gran pgd., Hadeland, i en dobbeltgrav fra Havor, 
Hablingbo sn., Gotland og i Simris grav 10, Skåne.51 ) Tveitanegraven 
inneholder foruten våpen og belteutstyr et glassbeger med ribber på 
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overgangen mellon1. bunn og side. Etter 
dette og beltespennen n1å funnet settes til 
midten av yngre romertid, tiden omkring 
300. Havorgraven er av Almgren-N ~rmann 
datert til sent i 4. århundre (hans periode 
V : 2) dvs. i Sætranghorisonten. Denne 
datering henger på remspennene i funnet. 
En gjennon1gang av de gotlandske funnene 
av denne spennetypen gir få holdepunkter 
for dateringen. Typologisk adskiller de seg 
fra de tilsvarende spennene i periode V : 1, 
men det behøver ikke å bety at det også 
er en kronologisk forskjell mellon1. dem. 
V øyenfunnet må på grunnlag av sverdet 
og klapreblikkene også høre til Sætrang
horisonten. Disse enkle remløperne kan 
således vanskelig dateres utover fjerde år
hundre i sin alminnelighet. De tresidige 
remendebeslagene n1.ed rund avslutning 
har lang levetid og i detaljer varierer de 
også en del.52

) Foss-beslaget har hvelvet 
knapp hvor spissen er trukket inn 1not 
selve beslaget. De øvrige i gruppen har 
flat knapp og beslagets spiss er trukket ut 
på denne. Formmessig står beslaget på Foss
beltet nærmest det på beltet i Tveitane grav 
20 og på et belte i en grav fra Stadhein1, 
Vik pgd., Sogn og Fjordane.5:!) Beltet i 
Stadheimgraven hører formelt san1.men 
med gruppen omkring Lilla Jored- og 
Sætrangfunnene. På grunn av bronsekjelen 
har Norling-Christensen datert graven til 

Fig. 7. To spydspisser av jern. 
Fra Foss. (Foto F. Gaustad.) 

Iran spcar-hcads. 
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Fig. 8. Deler av belteutstyret av bronse. Fra Foss. St. ca. 1
11 • (Foto F. Gaustad.) 

Belt mounting of bronze. 

tiden omkring 300.54
) Han regner typen til forstadiet for de egentlige 

vestlandskjeler med svungne sider. En lignende kjel er funnet i en grav 
fra Vinje, Stranda pgd., Sunnmøre55), som bl. a. illl1eholder et spann
formet leirkar som vanskelig kan være eldre enn midten av århundret. 
Ekholm gir da også kjeler av Stadheimtype adskillig lenger levetid enn 
Norling-Christensen, idet han daterer dem til 4. årh. i sin aln1.:inn_eljg
het.56) For remløperne og rembeslaget i Fossgraven kan vi således 
vanskelig få en nærn1ere datering innenfor dette århundre. Beltesteinen 
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Fig. 9. Beltestein av kvartsitt. Fra Foss. St. ca. 1 f1 • (Foto F. Gaustad.) 

Fire striking stone of qttartzite in bronze motmting. 

gir et noe bedre holdepunkt. Den har en slank, spissoval form og er 
imnattet i bronsebeslag. Det er en type son1 først synes å komme i 
bruk i Lilla Jored-Sætranghorisonten. Selv on1 det er et noe svakt 
grunnlag å bygge på, så er vi likevel mest tilbøyelig til å datere Foss
beltet til san1.me tid. 

Av kvinnens utstyr er det først og fren1st spennene og nålene som 
fanger interessen. Den ene av disse er en stor praktspenne av bronse 
(Fig. 12). Den har halvrm1d hodeplate og tresidig fotplate med avrundete 
hjørner og svakt itmsvungne sider. På bøylen har det sannsynligvis også 
sittet en plate, slik det er vanlig på spenner av denne type. Platene har 
påsatt sølvblikk j presset dekor bestående av sn1å drevne buler og perle
trådinlitasjon. Til blikket har vært festet blå glassfluss, hvorav bare to 
av dem på platen er bevart. Nål og feste er av bronse. I nålen sitter ennå 
tøyrester av drakten til den døde. Til spennen hører sannsynligvjs to 
sn1å rektangulære bronseplater forsynt med tre huller (Fig. 11). De er 
1 cm lange og 0.3 cm brede.57) Slike plater kjennes det flere paralleller til, 
således på en likearn1et bronsespenne fra Tveide, Birkenes pgd., Aust
Agder58) (Fig. 17). Denne har tre spiralakser med profilerte endeknopper. 
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Fig. 10. Bronsespenne med forgylt sølvbEkk og glassfluss. Fra Foss. L. 12.1 cm. 
(Foto F. Gaustad og P. Pukis.) 

Bronzefibula liJith silver gift foil and glass inlay. 



Fig. 11. Deler av tre bronsespenner og kjede av bronse. To bronsestykker, sannsynligvis 
til feste for spiralene til sølvblikkspennen. St. 4 / 3 • Perlekjede av glass og rav. St. ca.%. Fra Foss. 

(Foto F. Gaustad.) 

Fragments of three fibulae and a chain, bronze. Two bronze-pieces, probably for holding the spirals of 
the fibula fig. 10 together. Glass and amber beads. 



Til støtte for spiralaksen er det på hver side satt inn en liten plate innen
for knoppene. 

Foss-spetmen hører til en forholdsvis ensartet gruppe sølvblikk
spetmer, son1 karakteriseres ved en halvrund hodeplate, rettvinklet bøyle 
med rund eller oval plate og en langstrakt trekantet fotplate. Sølvblikket 
på platene har presset dekor og innsatte glassfluss som vanligvis er blå. 
I Norge forekon1.mer den foruten i Foss-graven i åtte funn fordelt på 
Trøndelag, Øst-Norge, Vest-Agder og Jæren. 5 9

) Utenfor Norge kjennes 
typen i Dann1.ark med Bornholm, Sør-Sverige og bland.60 ) Aberg 
daterer gruppen til siste halvpart av 4. årh., mens de etter W encke Slo
matu1.s oppfatning holder seg i bruk gjennon1. hele århundret. Hennes 
datering støttes bl. a. ved at de er funnet kombinert med spenner med 
høy nåleholder på den ene siden61

) og med likearmete spetmer og bøyle
spem1.er med knopper på spiralaksen og øverst på bøylen på den andre 
siden.62 ) Wencke Slomann slår disse sølvblikkspennene samn1en med 
spetmer av Kjorstadtypen.63

) Disse to spennetyper kan dog ikke uten 
videre san1.1nenstilles. Kjorstadtypen har buet eller skarpvinklet bøyle 
son1. øverst er satt utenpå selve hodeplaten, i motsetning til Fosstypen 
hvor hodeplaten er satt oppå bøylestangen. Videre har den rektangulær 
hodeplate, for Kjorstadspetmens vedkommende er denne dessuten forsynt 
n1.ed rosetter og trekanter. Typen kjetmes også i et funn fra Store Darum, 
Arhus an1.t, Jylland.64

) Den er bl. a. funnet san1.men tned en bøylespenne 
som ikke kan dateres utover 4. årh. rent generelt.65

) Kjorstad-fum1.et må 
dateres ved gullringene, sølvfibulaene og glassbegeret til tiden omkring 
300 eller tidlig del av 4. århundre.66

) W encke Slomatm setter den til 
første halvpart av sa1nn1.e århundre.67 ) En slik datering av Kjorstad
spennen styrkes også av et atmet forhold. Spennens øvre del har nemlig 
samn1e konstruksjon son1 en am1en spem1etype som er representert i et 
funn fra Rå Mølle, Lolland.68

) Denne er funnet san1.men tned bl. a. en 
firarmet hakekorsspenne av tidlig type, en spenne 111ed høy nåleholder 
og en samn1ensatt beinl<:an1.. Også denne graven må høre hjen1.me i 
første halvpart av 4. århundre. 
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Råmøllespennen har 
rund fotplate i stedet for 
trekantet som på Darum
spennen. Dette har den til 
felles med en forholdsvis 
stor spennegruppe son1 er 
utbredt i Pommern, Meck
lenburg og Thiiringen og 
som grupperer seg omkring 
Hassleben-Leunafunnene. I 
tid hører de hjemme om
kring 300 og tidlig del av 

Fig. 12. To fingerringer av gull. Fra Foss. 
St. ca. 1ft. (Foto F. Gaustad.) 

Gold rings. 

4. århundre.69
) Etter sin nålekonstruksjon burde derfor Kjorstadtypen 

være eldre enn pressblikkspennene av Foss-typen. Hvorvidt disse er av
løst av Kjorstadtypen lar seg ikke avgjøre av materialet; så nøyaktig 
kan vi ikke avlese gravenes tidsstilling i forhold til hverandre. Det må 
nærmest bli en skjønnssak. De to spennetypene kan også være brukt 
samtidig en kortere periode, en generasjon eller så, i begynnelsen av 
300-tallet. Under enhver omstendighet er det rimelig å anta at Foss
typen kommer i bruk i tidlig del av århundret. 

Til Fosskvinnens draktutstyr har også hørt to små bronsespenner. 
Den ene er en meget enkel bøylespenne son1 er nesten helt bevart bort
sett fra at nålen mangler (Fig. 11). På overgangen mellon1 fot og bøyle 
er den ornert med tverr hakk. Av den andre er det bare bevart et stykke 
av foten. Denne er helt av samme form som den første og det er vel 
rimelig å tro at den har vært av samme type. De har sikkert vært bundet 
sammen med en bronselenke. En liten rest av en slik lenke av dobbelt
ringer er bevart (Fig. 11). Spennene hører til en tallrik gruppe innen 
Norden.70 ) Norling-Christensen, som. har behandlet gruppen, daterer 
den til siste halvpart av 4. århundre. Enkelte funn tyder imidlertid på at 
spennetypen strekker seg over et lengre tidsrom enn det N orling
Christensen antar. 
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Fig. 13. To fingerringer av sølv. Fra Foss. 
St. ca. 1 / 1 • (Foto F. Gaustad.) 

Silver rings. 

Av den fjerde spennen 
foreligger det bare fot
partiet (Fig. 11). Foten 
er otnbøyd og festet 
til spennen like under 
bøylen. I nålefestet sitter 
et stykke av nålen. Den 
er av Almgren, Studien 
Gruppe VI, Taf. VIII, 
fig. 163-164, en n1eget 
alminnelig spennetype i 

Sørskandinavia. I Norge er den imidlertid sjelden. Spenner med om
slått fot er i bruk gjennom hele yngre romertid og finnes også sporadisk 
i folkevandringstiden. Eksen1pelvis kan nevnes et rikt gravfunn fra 
Wolfsheim, Rheinhessen, hvor den er av gull.73) Foss-spennens fot minner 
meget om dem fra den seneste del av perioden, slik de finnes i noen 
danske funn. 74

) Så fragmentarisk son1 vår spenne er, er det for lite til at 
vi kan bygge noe videre på det når det gjelder dateringen. 

Nålehuset og de tre sølvnålene (Fig. 14) hører også til det sikre 
kvinneutstyret. Slike nålehus er i bruk gjennom et langt tidsrom, i hele 
siste halvpart av yngre romertid og et stykke ut i folkevandringstiden. 
De er ofte ornert med rundtløpene, parallelle linjer.75) Vårt nålehus er 
glatt og har et rombisk lokk i den ene enden. Dette har vært festet med 
to bronsenåler som har gått langs sylinderens side. Et nesten identisk 
nålehus er funnet i en grav fra Gimsan, Melhus pgd., Sør-Trøndelag.76

) 

Dette har tynne lærbånd 1 stedet for bånd av bronse til feste for lokkene. 
Inne i nålehuset ble det funnet en liten tynn synål av bronse. Ginlsan
funnet inneholder bl. a. en bøylespenne av bronse med knopper på 
spiralaksen og øverst på bøylen,77) keranllkk og et glassbeger av Sætrang
typen. I tid hører det hjemme i siste halvpart av 4. århundre. 

De små smykkenålene av sølv hører hjemme i samme miljø som 
nålehusene. De skiller seg fra de tilsvarende nålene i folkevandringstiden 
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Fig. 14. Tre sølvnåler og et nålehus av bronse. Fra Foss. St. ca. 3 / 1 • 

(Foto F. Gaustad og P. Pukis.) 

Tltree silver pins and bronze needle-case. 

ved at disse er mer profilerte og ofte er forsynt med et hull til feste for 
en ring eller lenke i den profilerte enden. I det ovenfor nevnte futmet fra 
Gimsan inngår en nål som er nesten identisk med de to fra Foss, bort
sett fra at de har innrissede linjer. 
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De 28 perlene (Fig. 11) i graven er vanskelig å datere innenfor romer
tid-folkevandringstid. 7 av dem er av den tønneformede typen. Av 
disse er 6 av brunt eller blått glass med påsn1eltede gule sik-sakbånd og 
en med hvit grunnfarge og fiolette tråder. Slike perler kjennes eksenl
pelvis fra Hundstadgraven og fra et usikkert gravfunn fra Laen, Randers 
a1nt, Jylland,78

) begge fra siste halvpart av yngre ron1ertid. De passer 
forsåvidt godt inn i det funnmiljø vi ellers har i Fossgraven. 

I funnet inngår ikke mindre enn fire fingerringer, to glatte bånd
formede av sølv og to gullringer, den ene med fire, den andre med tre 
vulster (Fig. 12-13). Funnforholdene tyder på at i hvert fall den største 
ringen hører til mannens utstyr, n1ens de tre andre skulle være kvinnens. 
Det passer også godt med målene på dem. Slike ringer kjennes både 
fra yngre ron1ertid og folkevandringstid; de fleste av tre- og fire
båndsringene synes mest alminnelige i siste halvpart av yngre 
romertid.79

) 

Tilbake står da til slutt å omtale leirkarene. Det ble funnet rester av 
fe1n kar i graven, fire av disse er hankekar av en og samme hovedtype 
(R 361), to av den1 er restaurert mens de to andre foreligger i mindre 
bruddstykker. Det ene (Fig. 15) er et meget pent kar, fast og velpropor
sjonert i formen. Dekoren består av en hulkile med konturlinjer i hals
vekket og groper, vertikale og skråstilte linjebunter på bukknekken. 
Det må nærmest høre inn under gruppen Bøe, Keramikk fig. 66-71, en 
variant av hovedserien R 361, og son1 Bøe har lokalisert til Vest-Agder 
og Rogaland.80) På de karene som Bøe har publisert varierer de nokså 
meget i detaljer. Karakteristisk for gruppen er den høye, sterkt utsvungne 
halsen og det korte skulderpartiet som nærn1.est må betegnes son1 en 
rund, utbuet bukknekk. Orrifiingen er son1. regel avgrenset til en hulkile 
i halsvekket og en enkel dekor på bukknekken. Bøe daterer gruppen 
til siste halvpart av 4. århundre og tiden omkring 400. Dateringen 
hviler på et nokså spinkelt grunnlag. Ingen av de karene som Bøe har 
publisert kan sies å være særlig godt datert ved funnkombinasjoner. Om 
karet fra Foss er importert direkte fra Rogaland-Agder eller om det er 
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Fig. 15. Leirkar. Fra Foss. St. ca. 1/ 1• (Foto F. Gaustad.) 

Clay 11essel. 

et trøndersk arbeid som er laget under innflytelse derfra, må nænnest 
bli en skjønnssak. I hvert fall viser karet kontakt med Sørvest-Norge. 

Det andre karet i graven (Fig. 16) hører til hovedserien innen denne 
kJrtypen. Både i form og dekor er det typisk for kar fra siste halvpart av 
yngre romertid. Et nærstående kar forekomn1er i det ovenfor nevnte 
funnet fra V en, Melhus pgd. Formmessig kan det best sammenlignes 
tned karet i Hundstadfunnet.81

) 

Denne karserie holder seg i bruk gjennom hele siste halvpart av 
yngre romertid og ut folkevandringstiden. Variasjonsbredden innen de 
enkelte lokale grupper og disse imellom er så vidt stor at det er farlig å 
bygge opp en typologisk utvikling og datering innenfor et snevert tids
ronl og son1 san1tidig gjelder for hele landet. En forn1elllikhet som den 
vi f. eks. finner n1ellom Hundstad- og Fosskaret trenger ikke nødven
digvis bety samtidighet n1ellom dem. Man n1å her vurdere det miljø de 
opptrer i innenfor hvert enkelt on1råde. Likheten mellon1 disse to kar 
er så vidt stor at man må regne n1ed at det skyldes kontakt mel1om de to 
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områder. Det kan enten være skjedd ved direkte import eller ved inn
flytelse på den lokale produksjon. I begge tilfelle er n1uligheten for en 
tidsforskjell til stede. I leirkanpaterialet hvor man har n1ed lokal pro ... 
duksjon å gjøre, kan man i~e uten videre datere kar fra forskjellige 
geografiske områder; særlig gjelder det en sammenligning n1ellom om
råder med en rik produksjon på den ene siden og keramikkfattige strøk 
på den andre, slik tilfelle er mellom Øst-Norge og Trøndelag82). Utvik
lingen av denne kartype på Ø<itlandet er for øvrig også vanskelig å følge 
san1.menlignet med den i Rogaland og Vestlandet, slik at det også av 
den grunn er vanskelig å dra inn sammenligningsmateriale fra Øst
Norge.83) Hvis karene er identiske, eller på annen måte bL a. ved gods 
og teknisk utførelse viser at de er utgått fra ett og samme pottemakeri, 
kan vi med noen grad av sikkerhet si at de må være on1trent samtidige. 
Etter vår n1.ening vil det være vanskelig å kon1me fram til en findatering 
av de forskjellige karformene innen denne serien før man tar for seg 
karproduksjonen innenfor et nlindre geografisk område og vurderer disse 
i forhold til det nuljø de opptrer i og i forhold til sanltidige kargrupper 
i andre områder. For å kunne nå fran1 til en kronologi for hankekarene 
i Trøndelag måtte n1an da ta for seg hele materialet der og ved hjelp 
av funnkon1binasjonene om mulig finne fram til en datering av de 
forskjellige varianter. Det krever et større kjennskap til Trøndelags
materialet enn det jeg har. 

Når det gjelder keramikken i Fossfunnet kan man si at den faller 
godt inn i det miljø de andre sakene representerer, men de er i og for 
seg ikke utslagsgivende for dateringen av graven. 

Th. Petersen har på grunn av bøylespennen med on1slått fot antydet 
at kvinnebegravelsen muligens er eldre e1m mannsgraven. Det er inud
lertid ikke noe av inventaret som peker i den retning. Om det skulle 
være en tidsforskjell mellom dem, så er den i tilfelle så ·liten at det ikke 
gjenspeiler seg i materialet. Gravgodsets plasering tyder også på at det 
n1å oppfattes som en enhetlig begravelse. Karene sto således alle samlet i 
søndre del av kisten. 
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Fig. 16. Leirkar. Fra Foss. St. ca. }'2. (Foto F. Gaustad.) 

Clay vessel. 

Det vi etter denne gjennomgang av de forskjellige sakene i graven 
kan støtte oss til for dateringen blir mannsgravens våpen og belteutstyr. 
Det setter Fossfunnet i samn1e miljø som Sætrangfunnet, i siste halvpart 
av 4. århundre. 

Sammen gir disse to trønderske gravene fra Rømme og Foss et inter
essant bilde av det motemessige skifte som har funnet sted i siste halvpart 
av yngre rori1ertid. Dette skifte n1å ha gått for seg i løpet av en genera
sjon eller to fra tiden omkring 300 og fremover. Det kom1ner særlig til 
uttrykk i våpenutstyr og drakttilbehør. På den annen side ser vi i kvin
nenes eiendeler den konservatisme i kunstnerisk sn1ak og utførelse som 
preger håndverket i tiden. Det gjelder i første rekke pressblikkorna
mentikken, men det merkes også ellers i smykkematerialet, således de 
små enkle bøylespennene og nålene. 

Beliggenheten for de to gravene er også karakteristisk. Rømme- og 
Fossgårdene ligger i de to hoveddalførene, Orkdalen og Gauldalen, 
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Fig. 17. Spe1me fra Tveide, Birkenes pgd., Aust-Agder. 
St. lh· (Foto L. Smestad.) 

som binder Trøndelag 
sammen med Østlandet. 
Det er i og for seg helt 
naturlig å finne slike graver 
langs de gamle ferdsels
veiene. Det kulturelle opp
sving som i Øst-Norge 
kan spores alt tidlig i 
romertiden, slår ikke inn i 
Trøndelag før ved over
gangen til yngre romertid 
og fremover.84

) Funn
mengden er mest kon
sentrert i de fruktbare 
jordbruksbygdene i Nord
Trøndelag fra Frosta til 
Snåsa;85) Sør-Trøndelag er 
derimot forholdsvis funn-

Bronze fibula from Tveide, Birkenes, Aust-Agder. fattig, men de funn vi har 

herfra ligger karakteristisk 
nok ved ferdselsveien mot sør over Dovre. I Melhus og Rennebu er det 
funnet våpengraver fra 3. og 4. århundre som tydelig viser denne 
kulturforbindelsen med Opplandene. 

Med do b beltgraven fra Foss er vi inne i en periode som i Norge i det 
hele kjennetegnes ved en større aktivitet enn før, noe som gir seg ut
slag i mer rikholdig utstyr. Fra det forutgående tidsrom har vi enkelte 
toppfunn fordelt på et stort område, slik som Rømn1e i Orkdal, Gjeite 
i Frol, Lines på Fosen, Hamn'ler og Dalem i henholdsvis Skatvål og 
Sparbu. I slutten av ron1ertiden finner vi flere funn innenfor de enkelte 
bygder. I Melhus har vi således foruten graven fra Foss to andre funn, 
det ene en manns grav fra V en, det andre en kvinnegrav fra Gimsan 
som begge står på linje med Foss både i tid og miljø. Gårdene i disse 
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to sørtrønderske dalførene kunne kanskje ikke måle seg med de store, 
rike gårdsanlegg i Nord-Trøndelag, men de har til gjengjeld nytt godt 
av ferdselen sørover. De fikk derved ikke bare verdifulle kulturelle 
impulser,· n1en kanskje har de også utnyttet sin beliggenhet ved å 
skape seg direkte økonomiske fordeler av den nord-sydgående transitt
handelen. 

Eldrid Straume 

Two Tombs in Trøndelag- Roman Iron Age in Norway. 

Towards the end of the Roman Iron Age in Norway, there was a 
gr eat surge of cultural development; - this is evident in Trøndelag, the 
northernmost county of Southern Norway. 

Two rich graves from this period have been found during recent 
years; these finds are now in the possession of Videnskabsselskabets Old
saksamling in Trondheim. Both are fron1 South Trøndelag, the one 
from Rømme in the parish of Orkdal, 1) the other from Foss in the parish 
of Støren. 2) Both were found accidentally while the soil was being 
worked, and they were in part excavated without expert supervision. 

The grave at Rømme housed an inhumation burial. When it was 
found, there were no traces of any mound, and it is possible that the 
grave was without a mound from the first. The deceased lay in a cist of 
stone slabs which had been placed on a N-S axis, parallel with the 
valley. The distribution of the grave furniture indicates that the deceased 
was lying with his head to the North. In the NW corner of the cist 
two iron spear-heads were found (Fig. 1), and dose to these, the earthen 
vessel (Fig. 5). Fragments of a pair of scissors and of a knife - both of 
iron - were also found, as were a small iron ring and two iron nails. 
The most significant objects in this grave were the remains of a two
edged iron sword, a piece of worked bronze (a mounting ? ) , and a spiral 
ring of gold (Figs. 2-3). The n1ounting is covered with thin silver-gilt 
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which is attached to the bronze by means of a row of silver rivets, the 
heads of which are not gi1ded. Within the frame bordering the mount
ing there is a sn1all animal figure, resembling a hird, with a round head 
and a long, open beak. Its forelegs and hindlegs are bent towards each 
other; they each have three toes. One of the hindlegs is very short. The 
whole piece measures 4 cm by 3.8 cn1. W e do not know to what use it 
may have been p ut; it is possible that it was fastened to a leather belt ot 
baldric. 4) - Of the sword, two fragments ren1ain. The first of these is 
a piece of the blade, 9.3 cm long. Pieces of the wooden sheath remain 
rusted on to the iron, decorated with a piece of thin, embossed silver
gilt, which is fastened to the sheath with silver rivets. The heads of the 
rivets are not gilded. On the ren1ains of the sheath there are also three 
small crescents of thin sheet silver, likewise fastened down with silver 
rivets.- The other piece of the sword is a round disc, 7.6 cm in diameter, 
which once forn1ed part of the chape. It is made of sheet silver, covered 
with a corresponding plate of bronze. The bronze plate was in turn 
covered with a thin plate of silver-gilt with embossed decoration. 

This round chape relates the Rømme sword to a group of Nordic 
swords comn1on during the third century, 15

-
16

) and apparently still in 
use at the beginning of the fourth century.17) Thus, the sword from 
Simris tomb 54, Scania, has a large boat-shaped pon1mel on the upper 
hilt; this · would seem to point to the type of sword belonging to the 
Sætrang phase during the second half of the same century. The type is 
not known from an y find which can with an y certainty be attributed to 
the earlier part of the fourth century. The embossed ornamentation on 
the thin tnetal finds its closest parallel in a piece of embossed work found 
at Fullere, Old Uppsala, Sweden5) from the first half of the fourth 
century. No direct parallels for the crescent-shaped mountings are known. 
They do somewhat resemble the sheath mounting on a sword from 
Brandsby, Hjadstrup on Fyn,6

) and also some sheath mountings in the 
finds at Thorsbjerg and Vin1ose, all in Denn1ark.8) These date from the 
second and third centuries. Too much importance must not be attached 
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to these isolated tnountings in attentpting to date the Rømme sword, 
as so little remains of the sheath. Crescent-shaped ornaments are also 
known from much later finds. 18

) The method of ornamentation- em
bossing in · thin metal - was also employed throughout a very long 
period, and thus helps little towards dating the sword. The Rømme 
sword is perhaps most closely related to the sword frorn the rich grave 
find at Avaldsnes on the island of Karmøy, Rogaland (Norway), dating 
from about 300 AD. 4

) 

The animal figure on the silver mounting belongs to a well-known 
group represented, for instance, in the animal friezes on some Danish 
silver beakers. 26

) These date fron1 the rniddle and the end of the third 
century. 29

) - The earthen vessel fron1 the grave is of a type which, in 
Norway, dates frotn about the year 300 and the beginning of the fourth 
century.31

-
34

) The parallels for the material from Rømme suggest the 
first half of the fourth century AD as the rnost pro bable date of the 
grave; the earthen vessel and the dose relationship of the sword to that 
from Avaldsnes make it appear most lik el y that the find dates from 
about the year 300. It takes its place naturally in the series of rich grave 
finds related to that from Avaldsnes. 

The grave at Foss housed a double burial: a tnan and a woman 
lay buried here. The grave mound was 12-13 nJ in diameter, and 
concealed a cist built of standing stone slabs; it faced N-S. The floor of 
the cist was covered with a layer of coal and birch bark. Here the remains 
of an anin1al skin were found - the dead had either been lying on it, 
or they were swathed in it. The sword lay near the centre of the cist, and 
probably separated the dead who were lying with their heads towards 
the North. The n1an was lying east of the sword, the won1an west of 
it. The man' s tomb furniture included, as its n1ost intportant part, his 
weapons - sword, shield and two spears; further, his belt with tnount
ings, a finger-ring of gold with four raised ridges, and fragments of an 
iron knife (Figs. 6-9, 12). Of the woman's possessions we n1ay mention 
four bronze clasps, the remains of a bronze chain, a gold ring with three 

81 



raised ridges and two smooth finger-rings of silver; further, three silver 
pins, 28 beads of glass and amber, and the remains of a small round iron 
clasp (Figs. 10-14). Implements found included a needlecase of bronze, a 
biconical iron spinning whorl, a knife, a weaver' s reed of iron, and a 
strange iron tool, type R 149,37

) the use of which we do not know. All 
the vessels - sn1all fragments of one glass beaker and five earthen vessels -
were placed at the southern end of the cist. 

The sword is two-edged and has a boat-shaped pommel on the 
upper hilt. The entire hilt was covered with thin sheet bronze. The 
sheath was wooden, possibly once covered with iron plates to which the 
bronze edge mountings were fastened. The mounting at the open end 
is of bronze. The back mounting consists of a plain band without deco
ration, the front of a rectangular plaque which tern1inates in curved 
rods and, finally, an animal's head. The chape is of bronze. The sword 
belongs to a Nordic group dating from the second half of the fourth 
century. 41-35) It is difficult to decide, from the archaeological evidence 
available, when swords of this type first came into use, and for how 
long they remained in use beyond the fourth century. It is probable that 
they succeeded swords of the Rømme type; this change must have 
occurred during the first half of the fourth century. It is impossible to 
date the several parts of belt furniture more exactly than the second half 
of the later Roman Iron Age in Norway. 47- 56) The firestone, mounted 
in bronze, on the other hand, belongs to a type which appears to have 
been in use only during the second half of the fourth century. 

The woman' s burial affords little evidence to support an y exact 
dating. The magnificent large brooch is of bronze (Fig. 10). The plates 
are covered with thin silver-gilt with embossed decoration and also 
ornamented with inlaid glass paste. One piece of blue paste has been 
preserved. This brooch and the two small bronze buckles (Fig. 11) date 
from the fourth century.59

- 62 ) The two small buckles were probably 
once joined together with a bronze chain; a small piece of this . has 
survived. Of the fourth cbsp only a small piece of the foot and the 
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pin ren1ain. This clasp is of the type described by Almgren, Studien, 
Gruppe VI, Taf. VIII, Figs. 163-164, a type very co1nmon in Southern 
Scandinavia, but comparatively rare in Norway. Fibulae whose foot was 
turned back upon itself were in use throughout the later Roman Iron 
Age, and are also occasionally found during the age of the great migra
tions. The foot of the Foss fibula is very reminiscent of those on some 
Danish fibulae from the end of the later Roman Iron Age, 74 but o ur 
fibula is so fragmentary that we cannot utilise this fact in attempting 
to date the find. 

The other articles found in the grave: - the fingerrings, the silver 
pins, the needlecase and the beads all have parallels fron1 the later Roman 
Iron Age and from the beginning of the period of the great migrations. 
The earthen vessels belong to a group of Norwegian vessels (typeR 361) 
which were in use through the second half of the later Ron1an Iron Age, 
and during the entire period of the great migrations. One of the vessels 
(Fig. 15) belongs to a loca] group from the counties of Rogaland and 
West Agder in South-western Norway.80

) The other vessel is related to 
Eastern Norwegian pottery.81) There is comparatively little pottery 
from Trøndelag from this period, and such parallels as there are for the 
pottery from the Foss tomb, do not help to date the find exactly. 

Parallels for the weapons and belt equipment found in the man' s 
grave at Foss sho,v that these belong to the group centedng around 
the Sætrang tomb, Norderhov parish, in the cotmty of Buskerud (Eastern 
Norway); i. e., they date from the second half of the fourth century 
(Wencke Slomann, Sætrangfunnet, Norske Oldfunn IX, 1959). 

These two graves at Rømn1e and Foss in Trøndelag give us an inter
esting picture of the change in fashions during the second half of the 
later Ron1an Iron Age. This change must have occurred in the course 
of one or two generations: fron1 a bo ut the year 300 onwards. This is 
particularly clearly shown by weapons and articles of apparel. But the 
woman' s possessions show the conservatism in both taste and execution 
-vvhich is characteristic of the craftsmanship of this period. This is most 
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true of the ornan1.ents wrought in thin embossed tnetal, but also of the 
jewellery, the sin1ple little dasps and the brooches. 

The position of the two graves is distinctive. The two farn1s, Rømme 
and Foss, lie in the large valleys Orkdal and Gauldal respectively, the 
valleys which link Trøndelag to Eastern Norway. It is natural that the 
graves of wealthy people should lie by the old high-vvays. The cultural 
advance which began in Eastern Norway early in the Roman Iron Age 
did not reach Trøndelag before the transition to the later Ron1an Iron 
Age.84

) Archaeological finds fron1 the country come mostly fron1 the 
fer61e agricultural districts of North Trøndelag, fron1 Frosta to Snåsa.84

) 

Far less n1aterial has been found in South Trøndelag, but what finds 
'-' 

have been made come from the land by the high-way South via Dovre. 
Thus graves contain1ng weapons have been found in Melhus and Renne
bu; these are fron1. the third and fourth centuries, and show clearly the 
cultural relationship with the highlands of Eastern Norway. The double 
burial from Foss is evidence of a new period in Norway, a period of 
greater activity throughout the country. The greater wealth of burial 
furniture is evidence of this. 
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NOTER 

1) T 15109 og T 15338, Videnskabsselskabets Oldsaksamlings tilvekst 19J5, s. 24, nr. 90 og til
vekst 1936, s. 47, nr. 162. Av gravgodset kanT 15109 c, e og f (stykker av en saks, rjng og to 
nagler av jern) ikke identifiseres i museet. 

2) T 16364 a-ff, tilveksten 1945, s. 42. 
3) Th. Petersen, Orkedalen i den hedenske oldtid, Orkangerboka, s. 9. Beslaget er tidligere 

publisert i Acta Archaeologia VII, 1936, s. 310, fig. 3. 
4) Shetelig, VJG, s. 54 ff, fig. 123-134. 
5) Greta Arwidsson, Valsgarde-Fullero, Tor 1948, s. 34 ff. Wilhelm Holmqvist, Dryckhornen 

från Soderby-Karl, Fornvannen 1951, fig. 9. 
6) Hans A. Kjær, Nogle Vaaben fra den ældreJernalder, Aarbøger 1900, s. 121, fig. 6. Ole Klindt 

-Jensen, Keltisk tradisjon i romersk jernalder, Aarbøger 1952, s. 205, fig. 6 a-b. 
7) Ole K.lindt-Jensen, anf. arb. s. 199 ff. 
8) C. Engelhart, Thorsbjergfundet, Pl. 10 og 18:10 og Vimosefundet, Pl. 8. 
9

) T 7088, TVS 1903, nr. 14, s. 11. Johs. Bøe, Jernalderens keramikk i Norge, s. 93, note 143 
m. lit. og fig. 128. 

10) C. Engelhart, Nydamfundet, Pl. IX, fig. 44, Grjeg, Hadeland, s. 73 ff. 
11) Grieg, Hadeland, fig. 17-19 og fig. 27. Beslaget i Gullenfunnet er ikke avbildet hos Grieg. 
12) Grieg, anf. arb. og Wencke Slomann, Et nytt romertids gravfunn fra Nord-Norge, Viking 

1959, s. 12. 
13) Sml. Vimosefundet, Pl. 6 og Thorsbjergfundet. Pl. 9:1. 
14) Klindt-Jensen, anf. arb. Berta Stjernguist, Simris, s. 108 ff. 
15) Stjernguist, anf.arb., Slomann, anf.arb. s. 13. I Norge kjennes sverd med rund dopsko i fem 

funn, de foran nevnte funnene fra Rømme, Avaldsnes og Hammer, og dessuten i en grav fra 
Dalem, Sparbu pgd., Nord-Trøndelag og en grav fra ukjent sted på Jevnaker, Hadeland 
(Grieg, anf.arb. fig. 29 a- b, R 196). Til samme sverdgruppe hører muligens også bruddstykker 
av en sverdskjede fra Gjerde, Etne pgd., Hordaland (Shetelig, VJG, s. 61, fig. 139). 

16) Stjernquist, Simris, s. 112 ff. 
17) Stjernquist, anf.arb. Pl. XII-XIII. 
18) Eksempelvis kan nevnes Lilla Jored-graven. Folke Sallstrom, Lilla Jored-fyndets gravanliigg

ning. Antikvariske Studier I, del15, s. 7, fjg. 1. Slomann, Sætrangfunnet, Pl. VI:3a og en grav 
fra Skottsund, Medelpad, Statens historiska Museum och K. Myntkabinet, Tillvaxt 1955, fig. 7. 

19) Holmgvist, anf.arb., Fornvannen 1951, s. 41 ff.J. Werner, Die beiden Zierscheiben des Thors-
berger Moorfundes, s. 23 ff,. Slomann, Sætrangfunnet, s. 36 ff. 

20
) ]. Werner, l. c. 

21) W. Schulz, Das Flirstengrab von Hassleben, Taf. 4 og 5. 
22

) Grieg, Hadeland, fig. 27. 
23) Stjernquist, Simris, Pl. XIX. 
24) Grieg, Hadeland, s. 84. 
25) sml. Th. Petersens beskrivelse i tilveksten. 
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26) ·werner, anf.arb. Taf. 20-22 og Abb. 16. Holmqvist, anf.arb. i Fornvannen 1951, fig. 9. Av 
disse dyrefremstillingene forbereder professor Dr. J. Werner, Munchen en sammenfatning og 
jeg vil derfor ikke komme nærmere inn på denne gruppen. 

27) Ulf Erik Hagberg, Tor 1961, s. 123 ff. W. Wegewitz, Die Scheibenfibel von Tangendorf im 
Kreise Harburg, Harburger Kreiskalender 1957. 

28) sml. Werner, anf.arb. Taf. 22. 
29) Werner, anf.arb. s. 49 og Zur Herkunft und Zeitstellung der Hemmoorer Eimer, Banner 

Jahrbucher, 140-41, 1936, s. 402 f. 
30) Bøe, Keramikk, fig. 49-56, s. 49 ff. Muller, Ordning, fig. 298-299. 
31) Bøe, anf. arb. 
32) Bøe, anf.arb. fig. 54, sml. N. Aberg, Den historiska relationen mellan senromersk tid och 

nordisk folkvandringstid, fig. 39. 
33) Bøe, Keramikk, fig.119. B. Hougen, Trekk av østnorsk romertid, UO Skrifter Il, 1929, s. 112 

f, fig. 11. 
3 4) Stjernquist, Simris, s. 89 og Pl. XL: 3-13. 
35) Tilveksten s. 47. Plantegningen av graven med angivelse av hvor de forskjellige sakene lå i 

forhold til hverandre er dessverre kommet bort og vi har derfor bare Th. Petersens beskrivelse 
i tilveksten å holde oss til. 

36) T 16363 i. Det er nå ikke å firu1e i museet. Selve oldsakene er så nøye beskrevet av Th. Petersen 
i tilveksten at en ny bare ville bli en gjentagelse av hans katalog. 

37) T 16363 z som ikke er å finne i museet. Det samme gjelder også T 16363 å, to «spildreformede 
beslagstykker av jern, mulig tilhørende et skriru>. Av vevskjeen, T 16363 æ, foreligger bare 
noen ganske små fragmenter. 

38) Det ene av disse, T 16363 ff, kan ikke med sikkerhet identifiseres i museet. 
39) Skjoldbulen er ikke å finne i museet. Etter Th. Petersens katalogbeskrivelse har den vært av 

typen R 221 og håndtaket av typen R 222. 
40) sml. E. Behmer, Das zweischneidige Schwert der germanischen VOlkerwanderungszeit, 

Taf. XXI-XXIII. 
41) Behmer, anf.arb., Typ. V. Slomann, Sætrangfunnet, s. 22 f. 
42) T 362-79, TVS 1874-2. 
43) B. Salin, Ett jernåldersfynd från Uppland, Månadsblad, 1896, s. 28 ff. 
4 4) Grieg, Hadeland, s. 81, fig. 58. Belteutstyret i en grav fra Hallbjens, Lau sn., Gotland, AEG, 

fum1 nr. 413, må typologisk høre sammen med disse. Den er av Almgren-Nennann satt i 
Periode V :2. 

45) Etter en artikkel av Ake Fredsjo, LillaJored-fyndet och C. G. Brunius, Goteborgs och Bohus
låns Fornmiru1esforenings tidskrift 1949-50, fremgår det at gullmedaljongen med stor sann
synlighet har hørt til Lilla Jored-graven. Henvisningen er vennligst gitt meg av Wencke 
Slo mann. 

46) C 4159-78, Ab 1867, s. 53, nr. 79, R 165. Hougen, Trekk av øst-norsk romertid, s. 120 f og 
fig. 14. 

47 ) P. Fett, Sætrangbeltet og andre belter fra den eldre jernalder, BMA 1937, nr. 7, og Beltet fra 
Have og nogen andre belter fra folkevandringstiden i Bergens Museum, BMA 1937, nr. 2. 
Slomann, Sætrangfunnet, s. 19 f. 

48) C 13040-41, Ab 1886, s. 25, nr. 20. Per Fett, anf.arb. BMA 1937, nr. 7, fig. 13. 
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49) B 4590, BMA 1889, nr. 1. Shetelig, VJG s. 114, fig. 256, Fett, anf. arb. BMA 1937, nr. 2, fig. 2. 
50) T 10159-79, TVS 1912, nr. 8, s. 16 ff og fig. 7-12. Fett, anf.arb. BMA 1937, nr. 7, fig. 14. 
51) Nydam Mosefund, Pl. VIII, 33. Grieg, Hadeland, fig. 49. AEG, funn nr. 408. Stjernguist, 

Simris, s. 10, fig. 3. 
52) K. Raddatz, Der Thorsberger Moorfund, s. 88 ff, Abb. 2 og Taf. 14: 1-4. 
53) C 6301-06, Ab 1873, s. 64. Shetelig, VJG s. 34, fig. 68-70. Fett, anf.arb. BMA 1937, nr. 7, 

fig. 11. 
54) H. Norling-Christensen, Vestlandskedler og malede glas, Kuml 1953, s. 47 ff. 
55) B 5856, BMA 1904, nr. 12, s. 1. Shetelig, VJG s. 35, fig. 71-81. 
56) G. Ekholm, Neues iiber die Westland-Kessel, Trierer Zeitschrift, 23, 1954-1955, s. 224 ff. 
57) W encke Slo mann har vennligst foreslått dette. 
58) C 14489-94, Ab 1888, s. 160, nr. 331. Av spenner med lignende konstruksjon kan nevnes en fra 

Tveitane, Brunlanes pgd. Vestfold (C 10102-07, Ab 1880, s. 199, nr. 117). Hougen, Grav og 
gravplass, s. 43 ff, og en spenne fra Bjørke, Hedrum pgd., Vestfold (C 1784, Ab 1894, s. 100, 
nr. 27). 

59) Aberg, Historiska relationen, s. 74. Til hans liste kan vi føye en spenne fra Tveitane, Brun
lanes pgd., Vestfold (C 10102-07, Ab 1880, s. 199, nr. 117) og en spenne fra Sundet, Åfjord 
pgd. (T 488, TVS 187-42.) 

60) Aberg, anf.arb. s. 71 f. H. Norling-Christensen, Haraldstedgravpladsen og ældre germansk 
jærnalder i Danmark, Aarbøger 1956, M. Mackeprang, Kulturbeziehungen im Nordischen 
Raum des 3.-5. Jahrhunderts, Gruppe IX, s. 14 ff. 

61) sml. Hundstadfmmet (C 1668-98) og funnet fra Skjørringen, Sorø amt, Mackeprang, s. 121, 
funn nr. 403. 

62) sml. Espedalen, Gjerpen pgd., Telemark, C 23240, UOA 1943-44, s. 119. Hougen, Trekk av 
østnorsk romertid, s. 97, fig. 7, og Lundby, Præstø amt. Norling-Christensen, Haraldsted, 
s. 62, nr. 15, fig. 25. 

63) Slomann, Sætrangfmmet, s. 17 f. 
64) Mackeprang, Kulturbeziehungen, funn nr. 115. 
65) Mackeprang, anf.arb., Fibelgruppe Ill, s. 7 ff. 
66) Kjerstad, S.-Fron pgd., Gudbrandsdal, C 7443-46, Ab 1872, s. 81, nr. 78. Hougen, Trekk av 

østnorsk romertid, s. 120, R 165 etc., s. 7. 
67 ) Slomann, Sætrangfunnet, s. 17 f. 
68) Norling-Christensen, Haraldsted, fig. 21. Mackeprang, Kulturbeziehungen, funn nr. 455. 

Aberg, Historiska relationen, fig. 62. 
69) Aberg, anf.arb. s. 55 ff. 
70) Som paralleller til Foss-spennen kan nevnes en i et fmm fra Backhagan, Tingstade sn., Gotland 

(AEG, Taf. 22:339, funn nr. 316, originalen til Almgren, Studien, fig. 170) og et fmm fra 
Smedhøj, Svendborg amt (Norling-Christensen, Haraldsted, fig. 10 :7) og fire spenner fra 
Skåne (Stjernquist, Simris, PL XLIII: 11, 17-19). 

71) Norling-Christensen, Haraldsted, fig. 38. 
72) se note 70. 
73) G. Behrens, Aus der friihen Volkerwanderungszeit des Mittelrhcingc:bietes, Mainzer Zeit

schrift, XVII-XIX, 1921-24, s. 73, Abb. 2. 
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74) Smedhøj, grav B, Ørsted og Bøttekildegård, Norling-Christensen, Haraldsted, fig. 10-12, 
fig. 31 og fig. 40. 

75) Stranda, Volda pgd., Sunnmøre, Shetelig, VJG s. 35 ff, fig. 71-81. Evang, Toten, Oppland. 
(A. Herteig, Bidrag til jernalderens busetningshistorie på Toten, s. 59, fig. 25.) Kannikegaard, 
grav 187, Bornholm (E. V edel, Bornholms Oldtidsminder og Oldsager, s. 133, fig. 295). 

76) T 16351, Videnskabsselskabets Oldsaksamling, tilvekst 1945, s. 37. 
77) avb. tilveksten fig. 9. 
78) Norling-Christensen, Haraldsted, fig. 30. 
7 ~) Johs. Bøe, Norsk gravguld fra eldre jernalder, BMA 1926, nr. 2, s. 75 ff. 
80) Bøe, Keramikk, s. 60 ff. 
81) avb. Bøe, Keramikk, fig. 119. 
82) Bøe, anf.arb. s. 93. 
83) Bøe, anf.arb. s. 78 f. 
84) S. Marstander, Hovedlinjer i Trøndelags forhistorie, Viking, XX, 1956, s. 33. 
8") sml. Marstander, anf.arb. fig. 21, 25 og 26. 



Knut Odner 

TO NY-OPPDAGEDE LABYRINTER 
I ØST-FINNMARK 

Sommeren 1960 foretok stud. mag. art. Bjørn Myhre og jeg en arkeo
logisk registrering på sørsiden av Varangerfjorden i Øst-Finnmark. 
Under dette arbeidet kom vi over to steinlabyrinter. Den ene lå på 
Holmengrå mellom Jarfjorden og Bøkfjorden, den andre på Kjø-øya 
ca. to mil lengre vest. (Se oversiktskart fig. 1.) Labyrinter har sjelden 
vært omtalt i norsk arkeologisk litteratur, og både datering og kulturell 
san1menheng er uklar. De to nye labyrintene i Øst-Finnmark kan 
muligens kaste nytt lys over begge disse problemer. 

Labyrinten på Holmengrå. 

Melding o1n denne ble først gitt til Tron1sø Museun1 av kjøpmann 
Ona Gunnari, Bugøyfjord. Den hadde imidJertid lenge vært kjent av 
laksefiskerne på Holmengrå, og barna deres pleide å leke i gangene på 
den. Det var ingen tradisjoner knyttet til labyrinten. 

Den ligger på nordsiden av Holmengråfjorden, i nærheten av hyttene 
til laksefiskerne som holder til her i sesongen fra mai til juli. (Fig. 2.) 
Dette er det eneste sted i Holmengråfjorden hvor det fins hus. Havnen 
er dårlig, og selv om somn1eren fører fiskerne skøytene lim til bunnen 
av fjorden, og drar så ut til Holmengrå i småbåter. Bebyggelsen og 
labyrinten ligger på en langstrakt odde mellom to sandstrender. (Fig. 3.) 
Oddens lengderetning er NØ - SV. På to sider er odden avgrenset av 
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Fig. 1. Varangerfjorden og Varangerhalvøya. 

bratte fjell, og på den tredje siden ligger sjøen. Bare mot nord fører en 
sti vekk fra Holn1_engrå, 111_en on1rådet der er ubebodd. På odden ligger 
en n1eget stor rullesteinsterrasse. På et lyngkledt platå n1ellon1_ denne og 
en liten bergrabb ligger labyrinten. Ved laksehyttene vokser det gress, 
ellers er lyng den eneste vegetasjon på Holmengrå. 

Fonnen og din1_ensjonene på labyrinten kan sees av fig. 4. Den er 
en oval steinsetting, laget av små -stein, ca. 30 cn1_ lange og mellom 20 
og 25 cm brede. Disse er lagt på en slik måte at de danner ringer son1 
har innbyrdes forbindelse n1ed hverandre. Mellom steinringene er det 
ganger. Labyrintens konstruksjon er enkeL Man starter ved inngangen 
og følger steinrekken innover et lite stykke. Så svinger 111_an i1m i laby~ 
rinten, og går en runde parallelt 1ned ytterveggen. Sporet svinger rundt 
n1_ello1n to nye steinringer, og følger man dette videre uten å krysse 
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Fig. 2. Labyrinten på Holmengrå. 

steinrekkene, vil man ende i sentrum. For å komn1e ut n'lå n1an følge 
samme spor. Det er ingen vanskeligheter n1ed å gå i en slik labyrint, og 
n1an er aldri i tvil on1 hvilken vei 1nan skal følge. 

Labyrinten er meget godt bevart, og knapt en stejn synes å ha vært 
fjernet fra sitt opprinnelige leie. Konturene av steinringene, og gangene 
mellon1 disse, var meget godt n1arkert, og vi fant det ikke nødvendig å 
tegne den nøyaktige forn1 og din1ensjon på hver eneste stein. Et tnmtak 
fra dette var noen store stein i den ytterste ringen. De fleste steinene var 
til dels skjult av lyng. Labyrintens høyde over havet ble nivellert til 
9,20 meter over tangvannstanden. 
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Til tross for at laksefiskerne ikke hadde tradisjoner med hensyn til 
bruken, var de meget pietetsfulle med den. Som et eksempel på dette 
kan jeg nevne følgende: Under tegningen hadde vi fjernet et par stein 
for å se bedre. Først senere husket vi på at disse ikke var lagt på plass. 
Da vi noen dager senere reiste forbi, gikk vi i land for å ordne dette. 
Da var allerede steinene lagt tilbake på sin opprinnelige plass av lakse
fiskerne. 

Det fantes også andre fortidsnlinner på Holmengrå. Vest for knausen 
bak labyrinten, og n1ellom 30 og 40 meter fra denne, lå to runde tufter. 
Det ble foretatt prøvegraving i en av disse. Under et dekke av lyng og 
torv ble det i sentrun1 av tuften funnet treku11. Det ble ikke gjort andre 
funh. På forskjellige steder i rullesteinsterrassen ble det likeledes funnet 
ryddete runde eller firkantete områder som til tufter. Fra den ene av 
disse førte en ryddet gate i rullesteinene til en kilde ved fjellveggen. 
Mellom 800 og 1000 meter NØ for labyrinten ligger en steinalderbo
plass. H. o. h. 15 n1. Her var avslag og redskaper av kvarts, men ikke 
tilstrekkelig til å datere boplassen. 

Labyrinten på Kjø-øya. 

Det fantes ingen tidligere opplysninger om denne. 
Kjø-øya er en liten, ubebodd holme i munningen av ICjø-fjorden. 

Den er ca. 800 n1.eter lang. (Fig. 5.) Labyrinten ligger på en gresskledt 
skråning på vestsiden av øya. Gress vokser også i en forsenkning noen 
hundre meter lengre sør på san1.me holmen. Denne forsenkningen ligger 
mellom to bukter, den ene på øst-, den andre på vest-siden av Kjø-øya. 
Bukten på østsiden står igjen i forbindelse med en nordvendt bukt, og 
innenfor detme er det også gress. Vegetasjonen for øvrig er lyng og mose, 
men for det meste ligger fjellet i dagen. Ovenfor den gresskledte skrå
ningen hvor labyrinten ligger, er en stor rullesteinsterrasse. 

Som 1nan kan se av fig. 6 er ikke denne labyrinten så godt bevart som 
den første. Noen av steinene er flyttet. Andre er tydeligvis skjult under 
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Fig. 3. Skisse over Holmengrå. 
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torven. For å bringe klarhet over hvor mye son1 er intakt, burde hele 
området ha vært gravet ut, men det var det ikke anledning til under 
registreringen. Hver stein i labyrinten ble tegnet inn slik de lå, og formen 
av steinsetningene viser at det dreier seg om en labyrint lik den i Holmen
grå, selv on1. detaljene ikke behøver å være identiske. Mellom steinene 
var det gresstorv som dekket deler av steinene. Høyden over tangvann
standen ble nivellert til 2, 98 meter målt fra labyrintens sentrum. Av
standen tnellom strandrullesteinene og den nederste steinringen er 3, 7 
n1eter. 

Det fins også to tufter på denne gress-skråningen. Begge er firkantete 
og så ikke gamle ut. Disse ble ikke undersøkt. 

93 



I rullesteinsterrassen ovenfor gress-sletten var en rekke groper, 1-2 
meter i dian1eter og opptil 1 meter dype. Liknende groper fant vi på 
flere steder under registreringen, blant annet på den skoltesanuske grav
plassen i Passvik Sandhamn (2). Laksefiskerne i Holmen grå fortalte at 
de hadde funnet skjeletter på Kjø-øya i rullesteinsterrassen og i nærheten 
av denne. Andre bekreftet dette. Det er tydelig at det dreier seg om en 
gravplass. 

I den gresskledte forsenkningen n1ello1n de to buktene og ved den 
nordvendte bukten ligger 13 hustufter. Disse er for det meste rektan
gulære 1ned jevnstore sider på n1ellom 3 og 4 meter. Gressvoller mar
kerte konturene av husene. Det ble foretatt en prøvegraving i vollen 
foran den ene av tuftene. Prøvehullet var 1.30 X 1.30 meter. Under 
torven var et 60-70 cm tykt kulturlag som besto av skjellsand med 
veldige mengder av fiskebein, et mindre antall dyreknokler og stykker 
av reinsdyrhorn. Det ble funnet fiskekroker av jern, et stykke glass og 
spillebrikker utskåret i reinsdyrhorn, blant annet et sjakktårn. Det ble 
også funnet andre redskaper av jern og horn som ikke har latt seg be
stemme. Vi kunne ikke se forandring i lagene fra topp til bunn. 

Andre labyrinter. 

Labyrinter fins en rekke steder i Europa. Det dreier seg tydelig om 
forskjellige grupper som spenner over et stort tidsrom og med forskjellig 
kulturelt innhold. 

På Kola-halvøya fra Murmansk til Kandalaksi har man foreløpig 
funnet 13 labyrinter. Disse er nylig blitt publisert av professor Gourina 
(3). Den meget grundige gjennomgåelsen viser at det dreier seg om 
steinsetninger av samn1e slaget som i Sør-Varanger. De ligger alle på 
isolerte steder ute ved kysten og på kjente fiskeplasser. Størrelsen varierer 
n1ellom 9 X 6 og 10 X 8 n1eter. Tre av labyrintene er avbildet og 
ingen har så enkel form som den i Hohnengrå. I to av dem er det blind
ganger. 
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Aspelin (4) har i 1877 skrevet om labyrinter i Fitmland og tre av 
labyrintene er avbildet. Også her er disse et tydelig kystfenomen. 
Aspelin sier at de fins langs hele vest- og sør-kysten av Finnland. V on 
Baer (5) har publisert en labyrint på den ubebodde øya Wier i Finske
bukten. Tilsynelatende er de finske labyrinter av san1me slaget so1n på 
Kola-halvøya og i Finnmark, men beliggenheten er aldri særlig nøy
;o~ktig beskrevet. 

Det samme gjelder de svenske og norske labyrinter. For Sveriges 
vedkommende er de behandlet avS. Nordstrom (6) og Oscar Aln1gren 
(7). Sverre Mars tran der (8) har skrevet on1 en norsk labyrint på Tisler 
ved Hvaler. I samn1e artikkel gir han også en oversikt over norske 
labyrinter. A. Nummedal (9) har i en kort notis beskrevet en labyrint 
fra Steinsvåg, Gamvik i Øst-Finnmark. W. H. Matthe-vvs (10) gir også 
en kort oversikt over de skandinavjske steinlabyrinter. Av det lille som 
er publisert ser det likevel ut til at visse felles-trekk går igjen. Labyrintene 
er alltid steinsetninger laget av forholdsvis s1nå stein. Fonnen er oval og 
prinsippet n1ed steinringene er det sa1nme son1 i Finnn1ark og på Kola
halvøya. Også i Sverige og Norge legger en labyrintene langs kysten. 
I Sverige fins de fra bunnen av den Botniske bukt og også på vestkysten. 
Den sør-norske steinlabyrinten på Tisler ligger på en øy utenfor kysten. 
Således er tilsynelatende både labyrintenes form og beliggenhet den 
samme både i Sør-V arange1jKola-on1rådet og langs kysten av Finnland, 
Sverige og i Sør-Norge. Da imidlertid materialet fra det sistnevnte 
området er fragmentarisk og lite gjennomarbeidet, er det vanskelig å 
trekke konklusjoner av det før n1er systematiske undersøkelser er 
foretatt. 

Gourina, Aspelin og Virchow (11) forsøker alle å datere stein
labyrintene. De kon11ner fra1n til san1me resultat på forskjellig grunnlag. 
Aspelin sammenlikner labyrintenes form med ornamenter på brille
fonnede spenner fra yngre bronsealder og mener a:t labyrintene sta1nn1er 
fra samme tid. Virchow finner labyrintn1otivet igjen på helleristninger 
på Gotland og støtter på dette grunnlag opp under Aspelins argumen-
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Fig. 4. Labyrinten på Holmengrå. 

tasjon. Gourina komn1er til sitt resultat på annet grunnlag. For det første 
har hun ved undersøkelser i nærheten av labyrinter i flere tilfelle funnet 
steinalder boplasser. Inventaret på disse består av sene steinalderforn'ler og 
asbestkeramikk. For den lokale kronologi på Kola-halvøya vil dette si 
det siste årtusen før vår tidsregning. For det andre sier hun at torvlaget 
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Fig. 5. Labyrinten på Kjø-øya. 

mellom steinene i labyrintene som oftest er tykt, og da torv dannes sent 
i arktiske strøk, skulle dette tilsi en betydelig alder. For sikkerhets skyld 
vil jeg også nevne at enkelte skandinaviske forskere antyder at labyrintene 
ikke er særlig gatnle. Almgren (7) tar ikke noe direkte standpunkt, 
men mener at i alle fall noen av dem kan være laget i middelalderen. 

Labyrintmotivet har også vært brukt ornan1entalt i Skandinavia. 
Jeg har allerede nevnt helleristningene på Gotland, og også på norske 
helleristninger fins samme motiv. Jeg kjenner et eksempel, en helle-
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ristning på gården Berget ved Holsfjorden, Hole, Buskerud (12). På et 
dansk gravkors fra tniddelalderen avbildet av Ole Worm (13) var det 
innrisset en labyrint. Bortsett fra at denne har flere ringer, svarer den 
nøyaktig til labyrinten i Holmengrå. På vestgavlen av Seljord kirke er 
det tegnet en labyrint med rød maling (8). I Sverige er en labyrint risset 
inn på en kirkeldokke fra middelalderen (7). En systematisk under
søkelse, især på kirker og slott, ville sikkert bringe fram flere eksempler 
på at labyrinter er brukt ornamentalt i Norden. 

Også utenon1 Norden fins labyrinter. I middelalderen bygget n1an 
labyrintn1otivet i kirkegulv i Frankrike og Italia. En av de mer kjente 
fins i katedralen i Chartres (14). Labyrintene ble brukt son1 erstatning 
for pilgritnsreiser, og n1an kalte dem Jerusalem. (10, side 60.) Man krabbet 
rundt i labyrinten inntil man kom til midten. I England fins en rekke 
labyrinter skåret ut i torv. (10, side 71.) Noe alvorlig forsøk på å datere 
disse kan jeg ikke finne at det har vært gjort, n1en i prinsippet er noen 
av den1 meget Lke de vi har i Norden. 

Mest kjent er labyrinter fra den klassiske verden. Selve ordet er gresk, 
og det er vel få som ikke kjenner sagnet om Minotaurus og labyrinten. 
Det kan kanskje synes søkt å sette to så fjerntliggende steder som Knossos 
og Holmengrå i forbindelse med hverandre. Imidlertid ble mynter på 
I{nossos mellon1 500 og 100 f.Kr. preget med labyrintmotiv, og enkelte 
av disse i hver eneste detalj Lk mønsteret i labyrinten på Holmengrå 
(15). (Fig. 7.) I den såkalte Lucretius' villa i Potnpei har en eller almen 
risset inn en firkantet, men ellers tnaken labyrint i gulvet, og føyet til 
ordene: Labyrjntus. Hic ha bi tat Minotaurus. (Labyrint. Her bor Mino
taurus.) (10, side 46.) (Fig. 8.) I virkeligheten er denne labyrintforn1en så 
velkjent at den har sitt eget navn: Den kretenske labyrint. Man filmer 
den også igjen på greske og etruskiske vaser. (Se f. eks. Marstrander 
anf. arbeid.) Plinius (16) forteller at i det antikke Rom pleide barn å 
leke i labyrinter so1n de risset opp i jorden. 

Med denne korte oversikten har det ikke vært min mening å gi et 
fullstendig bilde av alle de forhold hvor labyrli1ter opptrer. Jeg har for-
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søkt å vise at de forekomtner i flere forskjellige kulturer og til vidt 
forskjellige tider. Jeg antar imidlertid at det er viktig å skjelne mellon~ 
to ting. Det ene er labyrintenes form, og det annet er deres kulturelle 
innhold. Det er liten grunn til å tro at formen ikke har et felles opphav, 
og at denne så har diffusert både i tid og rom. Det er liten sjanse for at 
det mentale bilde av den samme form har oppstått spontant hos en 
mynttnester på Knossos, en ron~ersk borger i Pompei og en primitiv 
fisker på Holmengrå. Det kulturelle innhold av hva labyrintene har 
vært brukt til, varierer imidlertid. I det antikke Rom, hvor labyrintene 
tilsynelatende ikke har spilt særlig stor rolle, lekte barn i den~. I middel
alderen ble det foretatt hellige handlinger i kirkene i dem. Hver for seg 
er de tilpasset det nuljø hvor de opptrer. Det er liten grunn til å tro at 
ikke det sa1nn1e har skjedd også i Norden. 

Flere forskere har forsøkt å forklare hva de nordiske steinlabyrintene 
har vært brukt til. Man har vesentlig bygget på folkelige tradisjoner fra 
1800-tallet. I samsvar med disse blir det sagt at labyrintene kan ha vært 
brukt til danser, hvor en jomfru sitter i midten, rituelle ritt osv. 
(Aspelin anf. arbeid, Almgren anf. arbeid, Marstrander anf. arbeid.) 
Et etruskisk vasemaleri viser en rytter i forbindelse n~ed en labyrint. 
Dette har vært tatt til inntekt for teorien on1 de rituelle ritt. Jeg tror det 
er vanskelig å bygge for meget på folkelige tradisjoner når det gjelder 
labyrinter. Hvis man godtar at den første spredningen av steinlabyrinter 
i Skandinavia har fu1u1et sted i det første årtusen før vår tidsregning, er 
det derfor ikke sikkert at bruken eller symbolikken som knytter seg til 
disse har vært de samme til det 19. århundre etter Kristus. To andre 
muligheter kan også tenkes. Den ene er at tradisjoner, son~ ikke har rot 
i virkeligheten, knyttes til labyrintene. Dette kan skje ved at senere 
generasjoner, for hvem labyrintene ikke spiller noen rolle hverken sosialt 
eller religiøst, prøver å gi en forklaring på hva de har vært brukt til eller 
hvilken symbolyerdi de i tidligere tider har hatt. I løpet av et par nye 
generasjoner vil dette bli oppfattet som at slik har det virkelig funnet 
sted. Den andre tnuligheten er at labyrintene gjennom et langt tidsron1 
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får en ny bruk eller sy1nbolikk uavhengig av 
den opprinnelige. Stabilitet i den kulturelle 
situasjon vil være den viktigste faktor for 

I .JI~IY sammenheng i tradisjonene. 
__ Jeg anser det for hensiktsløst å forsøke 

å finne en universell forklaring på hva 
labyrinter har vært brukt til. Det er bedre da 
å undersøke hvor og under hvilke kulturelle 

Fig. 6. Skisse over Kjø-øya. forhold hver enkelt labyrint ble konstruert. 
I - labyrint, Il - Gravplass i rulle- På grunnlag av dette kan man kanskje finne 
steinterrasse, Ill og IV - hustufter. f il h 

'ram f vorfor folk bygde dem. Man må 
også undersøke on1labyrinter opptrer andre 

steder tmder slike forhold at man kan anta at de representerer den 
samn1e kulturelle tradisjon. Gjør de det, er det antakelig den samme 
forestillingskrets som ligger bak. 

Gourina har forsøkt på grunnlag av beliggenheten og de kulturelle 
forhold å forklare hva labyrintene har vært brukt til. Hun mener at de 
har vært brukt i forbindelse n1ed riter under sommerfiske. 

For et forsøk på å bestemn1e alderen av våre to labyrinter er to mo
nlenter av betydning. Det ene er labyrintenes høyde over havet, og det 
annet er sam1nenhengen med labyrintene på Kola-halvøya. Lektor 
Marthinussen har 1nuntlig meddelt meg at han har fått C-14 datering på 
driv-ved funnet i torvmyr vel 6 n1eter over tangvannstanden i Aust
botten, Kobbefjord, Vest-Finnmark. For l{jø-øya og Holmengrå til
svarer dette et nivå på mellon1 7Y2 og 8Y2 meter (N-3 nivået) (1). Be
steinmelsen ga en alder av ca. 2500 år før i dag. Marthinussen opplyser 
at resultatet virker normalt sett i forbindelse med dateringer av høyere 
nivåer. Eldste datering av labyrinten på Holmengrå blir da vel 2500 år. 
Labyrinten på Kjø-øya må være langt yngre. Den lå bare 2,98 meter 
over tangvaimstanden. Hvis en går ut fra at havet har hevet seg jevnt de 
siste 2500 år, må labyrinten være bygget i løpet av de siste 1000 år eller 
mindre, da landhevningen de siste par hundre år har vært meget liten. 
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Fra Skallnes NØ for Kran'lpenes på nordsiden av Varangerfjorden har 
Marthinussen fått en C-14 datering på driv-ved funnet mellom 3 
og 3 ~~ meter over tangvannstanden. Høyden ble målt med aneroid
barometer, men vil senere bli nivellert. Prøven ga en alder på 860 år. 

Som jeg senere skal komme tilbake til, er det all grunn til å anta at 
labyrintene på Kola-halvøya og i Sør-Varanger representerer den 
samme kulturelle tradisjon. Gourina daterer sine til siste årtusen før vår 
tidsregning. Hetmes argumentasjon med at torven mellom steinene til
sier stor elde, tror jeg ikke er riktig. Fra langt eldre tid finner en bo
plasser helt uten vegetasjon. Det tette laget med torv må derfor skyldes 
helt andre forhold enn vekstbetingelsene. Derimot tror jeg neppe at 
n'lan kan se bort fra hennes annet argument, nenuig boplasser med in
ventar fra det siste årtusen før vår tidsregning. Det er intet i veien for å 
gi labyrinten på Holn'lengrå en slik datering. Labyrinten på Kjø-øya, 
derimot, må etter rent geologiske forhold være laget i løpet av det siste 
årtusen. Men hvis de på et så sent tidspunkt konstruerte labyrinter, kan 
dette bety at det fremdeles var en levende tradisjon og at labyrinter ble 
brukt på samme måte i de områder son'l Sør-Varanger kulturelt må 
knyttes samn1en med. Hverken i konstruksjon eller beliggenhet skiller 
den seg ut fra den andre i Sør-Varanger eller de på Kola-halvøya. Hen
sikten med detme bør derfor være den samtne som for de andre, og jeg 
antar at i dette on'lrådet har labyrinter vært laget fra det siste årtusen før 
vår tidsregning og til nlinst år 900 etter dennes begynnelse. Hvor langt 
ned n'lot våre dager de har vært i bruk, har man ingen n'luligheter for å 
avgjøre. Vi vet riktignok at man i den sørlige del av Kola-halvøya i 
begynnelsen av 1600-tallet ikke hadde klare begreper on'l hvorfor laby
rintene var laget. (Gourina anf. arbeid.) Dette behøver imidlertid ikke 
å ha vært tilfelle overalt. 

Etter hva en kan se ved å sammenlikne de litterære kilder og arkeo
logiske utgravninger, har den økonomiske struktur ,, ært den samtne i 
Sør-Varanger gjennom hele det tidsrom hvor man kan anta at laby
rintene ble laget. Litterært har deru1e vært beskrevet av en rekke for-
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Fig. 7. Mynt fra Knossos. Datert til 
n1ellom 500 og 100 f. Kr. 

fattere fra 1588 og utover. Tanner 
har gitt en oversikt over disse ( 17). 
De folk som bodde her i historisk 
tid fra ca. år 1500, ble kalt skolte
san1er. De var halvnomader. Om 
vinteren trakk de opp langs de store 
elvene, Passvik-elven, Neiden
elven, Peisen-elven etc., hvor de 
hadde sine vinterbyer. Her levde 
de av jakt og fiske og de holdt også 
noen få reinsdyr og sauer. Om 
sommeren dro de ned til kysten, 
hvor de delvis fisket i fjordene, 
delvis dro ut til faste fiskeplasser 
på ytterkysten. Av de mer kjente 

fiskeplasser på ytterkysten var Kjø-øya for Neiden-skoltene (18), Pass
vik Sandhanu1 og Kjeln1øy for Passvik-skoltene (17). Muntlige tradi
sjoner sier at også Hohnengrå var en vanlig somn1erfiskeplass for Passvik
skoltene. Arkeologiske utgravinger på Kjelmøya, son1 ligger mellom 
l{jø-øya og Holn1engrå, viser at de1me halvnomadiseringen også var den 
vanlige økononufonn i sa1nisk jernalder (19). Knoklene som ble funnet, 
viser at dyrene var fanget on1 somn1eren. De fleste forskere i dag daterer 
Kjeln1øy-funnene til 1nellon1 300 og 1000 etter vår tidsregning. Før år 
300 har vi ikke så sikre bevis, men en rekke fum1 fra de siste års under
søkelser nettopp på fu1mplasser son1 ligger så utsatt til at de neppe kan 
ba vært brukt am1et enn om sommeren, indikerer at denne økonomien 
var den vanlige også tidligere. 

Holn1engrå og Kjø-øya har karakter av sommerfiskeplasser. Nord
ishavet står rett på, og sjøen skyller on1 vinteren over store deler av 
Hohnengrå-tangen. Bortsett fra under krigen kan ingen huske at det 
har bodd me1mesker på Holmengrå om vinteren. Det har også liten 
hensikt for n1.ennesker n1ed små båter og son1 skal livnære seg av havet 
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Fig. 8. Labyrint risset inn i et gulv i Pompei. 

å bo her på denne tiden av året. Storn1ene vil utnuliggjøre et effektivt 
fiske. Selv skoltesamene hadde små, sydde båter. 

Men når været tillater det, er det en fordel å kon1n1e så langt ut på 
kysten som mulig. Havfisket er langt rikere enn fjordfisket, og store 
stimer av laks går også langs land her. Det er få plasser langs ytterkysten 
som egner seg til bosetning, da dette er en av de barskeste kyststrekninger 
i hele landet, og det er ikke ofte man finner gode havner. Disse plassene 
har derfor som oftest spor etter bosetning langt tilbake i tiden. Både 
Holmengrå og Kjø-øya har så pass god havn at de kan brukes som som
merfiskeplass. Holmengrå er fremdeles i bruk, og Kjø-øya ble brukt av 
skoltesamene. Tuftene i forsenkningen på Kjø-øya må ha tilhørt dem. 
De tykke kulturlagene tyder på langvarig opphold, og funnene viser at 
bosetningen har funnet sted i sen tid. Vanligvis blir det funnet krittpiper 
i boplasser fra denne tiden, men ikke her. Da skoltesamene var sterkt 
religiøse og ikke røkte tobakk (20), kan dette tolkes dit hen at husene 
har tilhørt den1.. Gravplassen har antakelig også tilhørt dem. Min hypo
tese er at labyrinten ble bygget av satnme folk. 

Det har tidligere vært nevnt at labyrintene på Kola-halvøya og i 
Sør-Varanger er konstruert etter de samn1e prinsipper, og at man finner 
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den1 i det sam1ne naturmiljø. Da de kulturelle forhold helt til det for
rige århw1dre også var de samme (21), må en anta at det er de samme 
ideer som ligger bak labyrintene i hele dette on1rådet. De grunner son1 
de kan ha hatt til dette er følgende: 

1. Teknologisk. 
2. Lek. 
3. Rituelt. 

Jeg kjetmer ikke noen teknologi som tilsier labyrintform. Heller ikke 
tror jeg lek er meget sannsynlig. Sommeren var den travleste tiden på 
året, og jeg finner det nesten utenkelig at de skal ha laget så intrikate 
steinsetninger etter et nøye fastlagt skjen1a, hvis det bare hadde vært for 
lek. Det mest sannsynlige blir derfor at de har vært brukt i en rituell 
forbindelse. Innholdet av disse ritene er langt vanskeligere å få tak i, og 
et forsøk på tolkning vil støte på mange usikre momenter. Jeg vil likevel 
gjøre et forsøk. 

Det er to grupper av tolkninger som er mulig. Den ene er at ritene 
ikke har hatt noe å gjøre n1ed de primære grunner for at de var her ute, 
nemlig fisket. De kunne ha vært brukt i forbindelse n1ed initiasjonsriter 
for eksempel. Hvis de tradisjonelt foregikk on1 sommeren, tnå disse ha 
vært utført på sommerboplassene. Er dette så, kan bare et tilfelle fortelle 
hva ritene inneholdt. Langt n1er sannsynhg finner jeg det itnidlertid at 
ritene har hatt forbindelse 1ned selve næringsgrunnlaget. Det er bare en 
kort tid n1an kan være her ute, og alle aktivitetene rettes mot å få tak i 
så mye mat på så kort tid som mulig. Også ritene vil bli innordnet under 
dette. 

Riter er visse for oss irrasjonelle handlinger. Med dem vil n1an 
oppnå et eller annet, 111en det er tilsynelatende ingen logisk samtnenheng 
tnellom handlingen og det ønskete resultat. Man finner det hos alle 
prinutive tne1u1esker. Hele handlingskomplekset kalles magi. Bronislav 
Malinowski (22) har studert 111agi hos trobrianderne, og mener å ha 
komn1et fran1 til visse generelle prinsipper for magi. Disse går ut på at 
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når noe er sjansebetonet eller farlig, vil det bli onlgitt av tnagi. Således 
finner han hos trobrianderne ingen magi ved skjellsanking eller fiske 
med gift i laguner. Dette er ufarlig og man kan være sikker på resultatet. 
Derimot fjnner han en tnengde magi forbundet med fiske på havet eller 
seilas til frenlmede øyer. Malinowski er av mange, blant andre av 
N adell (23), blitt kritisert for at han trekker for vidtgående slutninger 
av et spesielt materiale. Jeg har imidlertid ikke funnet at noen betviler 
at det er en tendens til å bli mer nlagi forbundet ved det farlige og 
sjansebetonete enn ved det tnotsatte. Det fins også annen fornl for tnagi, 
nlen dette har liten betydning i denne forbindelse. 

Det er grunn til å tro at de ritene son1 har foregått i eller i forbin
delse med labyrintene, har vært rettet nettopp n1ot dette sjansebetonete. 
Det er to sjansebetonete nlonlenter ved havfiske. Det ene er at man ikke 
får fisk, det annet er de farer som truer fiskerne på havet. Begge disse 
forhold lar seg bare til en viss grad kontrollere av n1enneskene, og 
ifølge Malinowskis teori skulle en vente tnagi i forbindelse n1.ed begge. 
Ved sanunenlikning n1.ed pritnitive folk i dag gjør en også det. Raynlond 
Firth (24) viser hvordan fiskere i Malaya forsøker med riter å sikre seg 
god fangst før de drar ut på sjøen. Trobriandernes riter er nler rettet 
n1.ot de farer son1. truer på havet. 

Havfisket synes i tidligere tider å ha vært godt i Finnmark. Tanner 
skriver on1. skoltesanlene: (17.) «Aven uthavsfisket skall for lapp arne for
donl ha varit tnycket inbringande, båtorna varo ofte fyllde med fisk>>. 
Innhugget i de naturlige ressurser n1.å også ha vært så lite at det ikke har 
vært merkbart. Dette peker i retning av at ritene ikke har vært rettet 
tnot å oppnå et stabilt fiske. Man fisker også i fjordene, elvene og inn
sjøene, tnen her finner n1.an ikke labyrinter. Dette skulle man ha ventet, 
hvis så var tilfellet. 

Men når menneskene dro ut på havet for å fiske, truet en rekke farer. 
Man er ute i Nordishavet, og selv onl sommeren kan det storn1.e. Til og 
med i historisk tid var båtene snlå, og forlis nlå ha vært vanlig. Ting som 
vi i dag har vanskelig for å forstå, var realiteter i deres tilværelse. Skalte-
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samene, og da sikkert deres forfedre før dem også, levde i en verden 
hvor skrø1nt var like virkelig som storm og uvær. Utenfor Holn1engrå 
B en n1ek6g sjøorn1 (25), og hele Varangerfjorden var full av troll og 
gov etter (26). 

Det må ha vært av største viktighet å minske de farer som kunne 
n1øte n1e1meskene på havet. De teknologiske n1ulighetene var begrenset, 
og det synes naturlig at folk har brukt magi. Jeg n1ener derfor at det er 
mest sam1synlig at labyrintene i Sør-Varanger og på Kola-halvøya har 
vært brukt ved avvergelsesriter mot de farer som møtte menneskene 
på havet. 

Når det gjelder hvordan ritene har vært utført, vil jeg anta at men
neskene har beveget seg i labyrintene. De bevegelser man utførte var til 
dels begrenset av labyrintens steinlegginger, og måtte derfor utføres 
etter et skjema som var fastlagt på forhånd. Dette ville nlinske faren1o
Inentet for at ritene blir utført galt. Det er nemlig en utbredt oppfatning 
at hvis dette skjer, vil effekten bli mindre eller ingen i det hele tatt. Hva 
slags bevegelser de utførte, kan man ikke si noe om. 

Man kunne også tenke seg labyrintene som hellige symboler uten at 
riter har foregått i dem. Mønstret blir i dette tilfelle det pri1nære, mulig
ens det å legge steinene etter det ønskete skjema. Det er på denne måten 
at de innrissete labyrintene fra nuddelalderen må oppfattes. 

Tidligere er en labyrint kjent i Øst-Filmn1ark (9). Tilsynelatende er 
den av samn1e slaget som de to andre, og plaseringen av den på en kjent 
fiskeplass, Steinsvåg, ytterst på Nordkyn-halvøya synes også analog. 
Jeg antar at denne tilhører det samme kulturelle n1iljø son1 de to jeg har 
behandlet i detme artikkelen. Det er også rapportert furu1 av andre laby
rinter i samme område (8). Men opplysningene er knappe og vanskelige 
å bruke uten nænnere undersøkelser, spesielt da det er en annen forn1 
for steinsetnil1ger i sa1nme område som også kalles labyrinter eller Troja
borger. Disse har i1nidlertid konsentriske steinringer. Den mest kjente 
av disse ligger på Mortensnes og har 13 konsentriske ringer rundt en 
bautastein (29). Det synes ikke noen grunn til å sette disse to forn1er for 
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steinsetninger i forbindelse n1ed hverandre, spesielt ikke da de sistnevnte, 
hvor det har vært n1ulig for meg å kontrollere, ligger i tidligere beboelses
sentra i det indre av fjordene. 

Knut Odner 

Two Newly Discovererl Stone Labyrinths in East Finnmarl-(. 

In the summer of 1960, two stone labyrinths were discovered in 
East Finnmark. They are at Holmengrå and on the skerry of Kjø-øya 
respectively (Fig. 1). Both lie on the open shore, at places 1nuch frequ
ented during sumn1er fishing. The labyrinth at Hohnengrå (Figs. 2, 3 
and 4) is the better preserved of the two, but enough remains of the 
stone-work at Kjø-øya (Fig. 6) to show that this labyrinth was of the 
san1e type as that at Holmengrå. This latter lies at 30 ft. 2 ins. above sea
levd; the land in East Fi1mmark is constant1y rising, and C 14 tests of 
drift-timber under the turf, carried out by Mr. Marthinussen, sho-vv that 
the labyrinth ca1mot be n1ore than 2500 years old, as the site lay below 
sea-level before that date. The maze has no dating archaeological con
text. - The labyrinth at Kjø-øya, 9 ft. 9 ins. above sea-level, ca1mot be 
more than 1000 years old. The Skolt Lapps fron1 Neiden fished fron1 
Kjø-øya in the sun1mer (17), and a cemetery and ren1ains of houses (Il 
and IV, Fig. 5) which have been found were probably theirs. Excavation 
yielded objects of modern date only, the only things fron1 the past found 
on the island. It seems likely that the maze was constructed by the 
Skolt Lapps. 

Similar stone labyrinths have been found on the Kola peninsula (3). 
These are similarly situated to the labyrinths in East Fit111111ark. There 
are labyrinths on coastal sites also in Finland, Sweden and Southern 
Norvvay (5, 6, 7, 8, and 10), but one can hardly draw any conclusions 
from this material until it has been subjected to n1ore thorough research 
work. Three scholars have dated the stone labyrinths to the last n1illenium 
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B. C. (3, 4 and 11). They base their arguments on the fact that we know 
the n1.aze as a n1otive from rock carvings and fibulae of the Late Bronze 
Age, and also that excavations near the labyrinths on the Kola peninsula 
(3) have brought to light neolithic implen1ents fron1. that milleniun1. -
The labyrinth on l{jø-øya cannot be older than 1000 years, and is pro
bably not n1.ore than 500 years old. It would thus seem reasonable to 
date the stone labyrinths fro1n about 500 B. C. to 1500-1600 A.D. This 
does not necessarily mean that the tradition survived equally long every
where. Stability of culture is the most important of the factors contri
buting to continuity of tradition. Archaeological investigations (19) and 
literary sources (17, 18 and 20) sho-vv that a senu-non1.adic way of life, 
-vvith winter settlen1.ents inland and summer camps on the open coast 
was the usual in East Firu1n1ark, fron1 neolitluc tilnes down to the 
second half of the nineteenth century. 

Labyrinths are well known from a nun1ber of different cultural con
texts. In Scandinavia they were, during the Middle Ages, cut into the 
fabric of churches, incised on church bells and on tomb crosses (7, 8 and 
13). In France and Italy they were east as part of church floors, and to 
walk these mazes amounted to a ritual act (14). In England we find 
1nazes cut out of the turf (10). But the most well-known labyrinths are 
those of classical antiquity. Coins from Knossos fron1 500-100 B. C. 
(15) (Fig. 7) and an incised sketch from Po1npeji (10) (Fig. 8) both show 
the same pattern as that of the 1naze at Hohnengrå. The many cultural 
contexts in which labyrinths are found show that their form has been 
spread abroad in both space and tin1e, independently of their cultural 
connections. Thus we caru1ot expect that the purpose of all the various 
labyrinths can be explained in the same way. 

Where literary sources and traditions are lacking, or where they are 
not to be relied upon, we must try to find the explanation of the purpose 
of the maze in its topography and cultural background. Holmengrå 
and Kjø-øya are uninhabitable except during the summer, and the 
people who were out there n1ust have been se1ni-non1adic fishern1en. 
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It vvas these who n1.ade and used the mazes. Gourina con1.es to the san1.e 
conclusion with regard to the Kola peninsula, and right up to the present 
day the Kola peninsula and South Varang'er forn1.ed p.1rt of one and the 
sa1ne cultural area (21 ). Thus it is likely that all the labyrinths in this 
area have the same purpose and background, and that these were of a 
ritual nature. W e n1.ay attempt to interpret this ritual as follo-vvs: it is 
n1.ost probable that it was co1mected with work and way of life. Sea
fishing can only be carried on for a short period of the year, and all 
other activities, including rites, are influenced by dus fact. According to 
Malinowski (22) rites form part of n1.agic, and this is n1.ost often con
cerned with dangerous or uncertain activities. The Trobrianders have 
rites to avert the dangers of deep-sea fishing, but none concerned with 
the gathering of shell-fish or vvith fishing in lagoons. These latter are not 
hazardous. Sea fishing off the coast of South Varanger is dangerous when 
carried on with primitive boats such as even the Skolt Lapps had (17). 
They also fished in the fjords and in lakes, but there are no labyrinths 
here. Thus it seen1s probable that the labyrinths \Vere used in connection 
with rites to avert the perils of the sea. 
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Bjørn Hougen 

GUDBRANDSÆTTEN PÅ HUNDORP 

Fra Heimskringlas saga om Olav den hellige husker mange av oss 
Snorre Sturlasons spenningsfylte fortelling om Olavs erobrings- og 
kristningsferd ned gjennom Gudbrandsdalen. Kongen kommer fra 
Romsdalen til Lesja og Dovre, drar sørover og <<kristner» dalen etter 
tidens skikk, og det vil si at går det ikke med det gode så brukes brutal 
vold, selv om kongen lar falle et hjertesukk om at «det er synd å skulle 
brenne slik en vakker bygd>> - det er Lom det gjelder her. Ytringen 
gjør ærlig talt ikke noe større inntrykk på oss, vi kjenner vendingen i 
ulike varianter fra litt for mange situasjoner. Hele fremstillingen har i 
det første avsnitt så å si et litt konvensjonelt preg, men er likevel ganske 
presis med hensyn på det rent topografiske. 

Men fra det øyeblikk Dale-Gudbrand trer frem på skueplassen, får 
.skildringen et ganske annet liv, på enkelte punkter mer virkelighetsnært, 
på andre mer utbrodert og fantastisk, ikke minst i den dramatiske slutt
effekt, der det nok er enkeltheter som knapt står for en altfor nærgående 
saumfaring av moderne kildekritikk. Men en ting er sikker: Dale
Gudbrand må være en historisk person og ingen sagnfigur. Skalden 
Sigvat Torsson, som stod kong Olav særlig nær, nevner Gudbrand som 
Erling Skjalgssons jevnbyrdige. I et kvad om Erling sier han: 

Denne skisse er uten endringer et kort foredrag holdt på De Sandvigske Samlingers olsok
stevne 29. juli 1960. En mer motivert fremstilling, særlig med hensyn til det arkeologiske vil 
senere bli gitt annetsteds i bredere sammenheng. 
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Jeg vet bare en annen 
Odinskjempe lik deg: 
Han heter Gudbrand, og store 
land den herre eier. 

{Anne Holtsmarks oversettelse. ) 

Det er n1eget viktig at vi har dette san1tidige vidneprov (selv on1. 
Sigvat i de få linjene som er bevart ikke nevner Gudbrandsdalen eller 
Hundorp), for selve skildringen senere har jo sine merkverdige sider, 
skjønt linjene som alltid hos Snorre er trukket klart opp. 

Jeg bare 111ilmer om hovedtrekkene: Dale-Gudbrand sender sin sønn 
Gudbrand for å stanse kongen, det blir en lite hederfull hærferd for 
sønnen som blir fanget, n1en får grid, kommer hjem og får rent ut sagt 
nokså grov kjeft av faren. Det ender· så med tinget på Hundorp, som 
når sin dramatiske klimaks da solen retmer og l{olbein Sterke gir Tors
bildet et drabelig slag med køllen sin og i stedet for at guden kon1n1er 
til syne er det alskens usselt og uappetittlig, men velnæret kryp son1. 
velter frem, og Dale-Gudbrand og hans folk bøyer seg for Olav og 
hans n1ektige gud. 

Jeg vet ikl(e om Snorres fortelling om Dale-Gudbrand inntar en så 
bred plass i folkeskolens historieundervisning som den gjorde i min 
barndon1. - jeg vil snarest gjette på at den knapt gjør det. Nok av det, 
for oss eldre og vel for alle gudbrandsdøler hører den til vår tidligste 
og kjæreste historiske barnelærdom. Personlig må jeg si at den fengsler 
tneg like sterkt den dag i dag, om enn på noe andre prerhisser. Men 
hvorfor ? En del av svaret er lett å gi: det er Snorres fortellerkm1st på 
sitt beste, fortellingen har også sine humørfylte· glimt og den gir en 
noe usedvanlig variant med et- originalt point - om historisk ril<:tig eller 
sagndannelse skal være usagt - i de ellers stundom. noe stereotype be
retninger om kristning med vold eller lempe. 

Men i Olav den helliges saga soin helheter beretningen et intern1ezzo, 
og Dale-Gudbrand selv glir ut av bildet like fort. som han kon1. i1u1, 
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det er ikke n1ed han1 so1n n1ed flere andre som første gang kan nevnes 
n1er episodisk, 1nen senere kon1mer til å spille hovedroller i slutt-opp
gjøret. Gudbrand er en engangsforeteelse. For så vidt kan 111an 111ed noen 
rett si at denne del av Olavs-sagaen har større verdi for lokal- enn for 
rikshistorien. Men for dalens historie har den en særlig verdi både i 
seg selv og ikke mindre på grunn av det arkeologiske miljø den kan 
knyttes til. 

Men før vi ser nærn1ere på det, vil jeg før vi i1u1til videre forlater 
Snorre nevne et trekk son1 setter hans skildring fra Gudbrandsdalen i et 
visst relieff. Det gjelder hans tilsvarende fre1nstilling 0111 Valdres. 
Begge har det til felles at Snorre, islendingen for hve1n båt og skip var 
en del av eksistensgru1ullaget både i fred og krig, lar skipene spille en 
større rolle e1m rin1elig er i østnorske in11landsdaler, det gjelder for 
øvrig Valdres i sterkere grad e1m Gudbrandsdalen. Skildringen fra 
V aldres er heller ikke uten en viss topografisk lokal-koloritt når man 
tenker seg at den er 1nyntet på den øverste bygden Vang. Men det er 
påfallende at det ikke nevnes et navn - hverken person- eller gårdsnavn. 
Den relative fylde med navn fra Gudbrandsdal i rin1elig topografisk 
orden, om enn n1ed en og a1u1en n1indre feil, øker unektelig frenlstil
lingens troverdighet for Gudbrandsdalens vedkommende. 

På Hundorp og gra1u1egården i Sør-Fron ligger et felt av oldtids
nlinner son1 søker sin like i Gudbrandsdalen: 7-8 til dels svære grav
hauger og to steinkretser, hvorav den frittliggende haugen ute på jordet 
med sin mektige og litt for tette krone av svære bjørker er den mest 
iøynefallende. Det er nok snarest den son1 er gjengitt på Gerhard 
Munthes tegning i Snorre, og kanskje er dette gru1u1en til at den nå 
kalles Olavshaugen. Noe gan1melt navn er det sikkert ikke. 

Adskillig større grunn er det til å feste seg ved navnet Gudbrands
haugen, son1 er knyttet til en av de andre storhaugene. Første gang 
gravfeltet på Hundorp nevnes i litterære kilder er hos Gerhard Schøning 
fra hans berøn1te reise gjennom Gudbrandsdalen i 1775, som har gitt 
oss så mange nyttige opplysninger. Schøning sier her om en av haugene, 
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Den såkalte Olavshaug på Hundorp i Sør-Fron. 

hvis beliggenhet han angir så pass nøye at den stadig kan identifiseres, at 
den kalles Gudbrandshaugen, og Schøning gjør også oppn1.erkson1 på 
at den ikke kan være reist over den navngjetne Dale-Gudbrand, som 
jo hadde latt seg kristne. 

Hvis nå de1u1e opplysningen hadde statnmet fra 1830-50 årene, hadde 
det ikke vært noen gruru1 til å feste seg ved den. Inasjonal-rotnantikkens 
tid var det jo litt av en motesak å knytte kjente perso1u1.avn fra sagn og 
saga til vakre gravhauger. Og folkelesning i vanlig forstand var Snorre
ennå ikke i 2. del av 1700-årene. Schønings egen Snorre-utgave var et 
kostbart praktverk son1. aldri nådde ut i videre kretser. Jac. Aalls Snorre
oversettelse ko111 først i 1838, P. A. Munchs enda senere. V el er det så 
at Peder Claussøns for sin tid fortrinlige oversettelse, trykt 1638 og 
opptrykt 1757, hadde etter tidens forhold ganske stor utbredelse også 
blant bondest1nden. Det er derfor tnulig at det er via Snorre at Gud-
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brandsnavnet er knyttet til en av haugene, skjønt en helst da vil tenke 
at det ble den 1nest ruvende, den son1 senere er kalt Olavshaugen, som 
hadde fått den ære. Jeg tror faktisk at det er n1.inst like stor mulighet 
for at vi har å gjøre med en navntradisjon, som bærer fra den tid haugen 
ble reist. 

Den kristnede Dale-Gudbrand kan, son1. alt Schøning gjorde opp
merkson1. på, ikke tenkes å være hauglagt på hedensk vis. Spørsmålet 
melder seg da om det finnes noen annen mulighet for å slå bro n1ellom 
historiske, altså litterære kilder og arkeologi ved dette usedvanlig fine 
gravfeltet. V el, noen muligheter filmes, store er de ikke, n1.en la oss 
friste hvor langt de bærer. 

Vi fester oss først ved at Dale-Gudbrands sønn også het Gudbrand. 
Det gir et vil1k 0111. at det er et navn som er knyttet til ætten og at det 
kan ha vært andre Gudbrander i den før disse to. Likeså skal vi 1nerke 
oss at selv on1 Gudbrand ikke er noe helt sjeldent navn, er det langt fra 
at det hører til de vanligste i sagalitteraturen. 

Før Dale-Gudbrand og hans sønns tid møter vi navnet Gudbrand 
5 ganger i Snorres Heimskringla. To av den1, Gudbrand Kvite og Gud
brand Kula, har ikke noe n1.ed Gudbrandsdalen å gjøre. On1. de 3 andre 
son1. uttrykkelig nevnes å være fra Dalene, son1 det jo gjerne kalles, er 
3 forskjellige menn, er derin1.ot tvilsomt. 

Den første døl vi hører om er «Gudbrand herse nord i Dalene» son1. 
han kalles i Halvdan Svartes saga (Kap. 2) so1n en av dennes nlot
standere. Vi n1.erker oss at han er herse, so1n også Dale-Gudbrand 
senere var det. 

Det er vel da satmsynlig at det er den san1.n1e Gudbrand herse son1 i 
sa1n1ne maktkonstellasjon nevnes alt i Kap. 1 i Harald Hårfagres saga. 

I Håkon jarls saga, Kap. 4, hører vi så at Dale-Gudbrand ko1nn1er til 
Heden1.arken for å treffe Håkon jarl og kongene Trygve Olavsøn og 
Gudrød Bjørnsøn. Etter Gustav Storms kronologi skal dette ha hendt 
i 967, mens til1get på Hundorp foregikk 1021. Tidsforskjellen er ikke 
større e1u1 at det kan være den samme Dale-Gudbrand, særlig når man 
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Kvinne gravfunn fra Hundorp i Sør-Fron. 



tar hensyn til den san1mentrekning av vikingtidens kronologi son1 
Halvdan l{oht har tatt til orde for, og Gudbrand har jo på Hundorp
tingets tid en voksen sønn. 

Vi har altså før Dale-Gudbrands tid bare en helt sikker Gudbrand 
fra Dalene, og det er ikke uttrykkelig nevnt at han var fra Hundorp, 
son1 bare nevnes den ene gang hos Snorre i forbindelse med tinget. 

For så vidt kan man si at vi ikke uten videre kan knytte den første 
Gudbrand (eventuelt de 2 første) til Hundorpætten og at vi her beveger 
oss på tytm is - og det skal villig medgis. Vi har alt nevnt at herseverdig
heten er knyttet til den1 begge. 

Men først og fren1st er det monullientene, de mektige gravhauger og 
steinkretsene som her veier tungt. Jeg skal il<::ke her komn1e nærn1ere 
inn på det flokede kapitel 0111 steinsetningene. At de i son1111e tilfelle er 
gravanlegg (det gjelder særlig de mindre), er sikkert nok. Men flere 
trekk tyder også på at de er knyttet til kultus og rettspleie. 

Nevnes bør det også at det i nærheten av den såkalte Olavshaug for 
ca. 40 år siden ble funnet en kvinnegrav fra 0111lag nudten av 800-årene, 
med vakre forgylte bronsesn1ykker. Etter tidsforholdene kan det passe 
ganske godt å tenke seg at det er hustruen til den første Gudbrand herse 
SOlli er gravlagt her. Og det er vel tenkelig at han selv er gravlagt i den 
haugen som bærer hans navn. 

Sil<::kert er det i hvert fall at et monun1entko1lipleks son1 det på Hun
dorp forutsetter en sterk n1aktstilling, og at vi i dalen ellers ikke finner 
noe rin1elig arkeologisk nliljø for hersene med Gudbrandsnavnet. 

Det lar seg ikke nekte vi bare vagt skimter og vet lite 0111 det vi kunne 
kalle Gudbrandsætten på Hundorp. Og jeg ber on1 ikke å bli misforstått 
når jeg sier at i nlin fantasi inntar, om enn på et beskjednere plan, grav
feltet på Hundorp for Gudbrandsætten en lignende stilling son1 grav
feltet på Borre gjør for Ynglingeætten i Vestfold. 

Og det er nok langt fra en tilfeldighet at samlingsnavnet Dalene en 
gang - nøyaktig når vet vi ikke - fikk høvdingnavnet Gudbrand SOlli 
forledd. Den eneste av dalene som er san1mensatt med et n1annsnavn. 
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NORSK ARKEOLOGISK SELSI<.AP 

Styrets årsberetning 1961 

Representantskapsmøte ble avholdt på professor Bjørn Hougens 
kontor fredag 25. noven1ber kl. 18.30. Preses gjennomgikk revisors inn
beretning og fremla regnskapet, som ble anbefalt til godkje1u1else. 

Representantskapet sa seg også enig i styrets forslag til valg. Følgende 
var på valg: Preses, ingeniør W etlesen og generalsekretæren, professor 
Bjørn Hougen, satnt følgende styremedlen1mer: H. Gabrielsen, Pål 
Gihle, Eiliv Fougner og Sverre W. Monsen. Det ble innstilt på gjenvalg 
av samtlige styremedlemn1er, likeledes ble preses og generalsekretær 
foreslått gjenvalgt. Revisor, kunsthandler Arnstein Berntsen ble også 
foreslått gjenvalgt. 

Deretter fulgte generalforsamlingen, som ble holdt sanune dag kl. 
19.15 i Oslo Håndverks- og Industriforenings Festsal. Ca. 150 med
lemmer var til stede. 

Preses ønsket velkotnmen og leste opp et satnmendrag av årets regn
skap og revisors innberetning. Etter representantskapets innstilling ble 
styret meddelt ansvarsfrihet for regnskapet. 

Deretter gikk man over til valget. Generalforsamlingen godkjente 
representantskapets innstilling, og både preses, ingeniør W etlesen, og 
generalsekretæren, professor Hougen ble gjenvalgt. Satntlige styremed
lemmer og revisor ble også gjenvalgt. Til å underskrive protokollen 
ble valgt fru Karen Irgens og n1useumsdirektør dr. Jan Petersen. 

Deretter introduserte preses aftenens foredragsholder, statsstipendiat 
Erling Johansen. Foredragets tittel var: «På jakt etter steinaldermannens 
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norske flintkilder. Et gammelt råstoffproblem i nytt lys.» Johansen for
talte friskt og levende om sine undersøkelser langs kysten ledsaget av 
fargelysbilder. Professor Hougen takket foredragsholderen. 

Etterpå var det som vanlig en enkel sammenkomst i Oldsaksamlingen. 
Det ble servert kaffe og smørbrød, og ca. 100 av medlemmene deltok. 

Fra 1. januar 1961 har fru Erna Aasheim vært ansatt son1 Selskapets 
konto rdan1.e. 

Søndag 28. mai hadde Selskapet sin årlige utflukt, som i år gikk til 
Asker og Bærun1.. Turen startet fra Historisk Museum kl. 10.00, og gikk 
først til Sjømannsskolen, hvor magister Irmelin Martens ga en kort 
orientering on1. veideristningene. Neste stopp var Asker kirke, hvor 
professor Hougen ga en redegjørelse om gravfeltet. Konservator Martin 
Blindhei1n viste deltakerne rundt i Tanum kirke, og konservator Lie
støl fortalte on1. gravhaugene ved Tanum og om Bærum i oldtiden. 
I Haslu1n kirke var det omvisning ved konservator Blindhei1n. Ca. 100 
medlemmer var med på turen, so1n ble avsluttet med lunsj på Stallkroen 
på Øvrevoll. 

Styret har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: 

Preses: Ingeniør E. V. Wetlesen, Oslo. 
Visepreses: Fylkesmann H. Gabrielsen, Lillehamn1.er. 

Generalsekretær: Professor Bjørn Hougen, Oslo. 

Øvrige styremedlen1.mer: 

Høyesterettsadvokat Frithjof Bettum, Sandefjord. 
Bonde Pål Gihle, Toten. 

Direktør Sverre W. Monsen, Bergen. 
Direktør Tif7ilhelm Kavli, Stavanger. 

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

Konsul L. Cappelen Smith, Trondheim. 



REGNSI{AP FOR 1960 



Tap- og vinningskonto 

Utgifter: 
Gasjer sekretær og kontorhjelp ..................... . 
Porto, kontorutgifter ............................. . 
Diverse utgifter .................................. . 
Antatte utgifter Viking 1960 ...................... . 
Tilbakebetalt Fondet ............................. . 
Utestående kontingent pr. 31/10-59 . . . Kr. 6 160,00 
-;- innbetalt i år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 178,00 

Kr. 2 200,00 
)) 2 544,42 
)) 1 901,63 
)) 15 700,00 
)) 2 400,00 

» 982,00 
Årets overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9 643,04 

Aktiva: 
Innskudd i Akers Sparebank ....................... . 
Postgirokonto ................................... . 
Kontanter ...................................... . 
Forskuddsbetalt Viking 1960 ...................... . 
Skyldige kontingenter 1960: 

V anl. medl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 2 540,00 
Familiemedlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150,00 
Represent. medl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150,00 

Kr. 2 840,00 
Til gode for bøker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 050,90 
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Kr. 35 371,09 

STATUS 

Kr. 10 273,62 
)) 17 376,18 
>> 17,01 
)) 1 223,40 

l) 4 890,90 

Kr. 33 781,11 



1/11-1959-31/10-1960. 

Inntekter: 
Medlemskontingenter 1960: 

Vanlige medlen1mer .............. . 
Fanllliemedlemmer ............... . 
Representantskapsmedlemmer ...... . 

Kr. 14 535,22 
» 2 841,00 
>> 14 350,00 

Salg og diverse inntekter .......................... . 
For meget avsatt til Viking 1959 ................... . 

pr. 31/10-1960. 

Passiva: 
Forskudds bet. kontingent 1961 .................... . 
Uhevet honorar generalsekr. ...................... . 
Avsatt Viking 1960 .............................. . 
Kapital: pr. 1/11-59 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 7 988,07 

+ overskudd 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . » 9 643,04 

Kr. 31 726,22 
>> 3 223,77 
>> 204,55 

Kr. 35 371,09 

Kr. 150,00 
» 300,00 
» 15 700,00 

>> 17 631,11 

Kr. 33 781,11 
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FONDET 

Tap- og Vinningskonto 

Årets overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 5 325,09 

Kr. 5 325,09 

STATUS 

Aktiva: 

2 obl. Hypotekbanken, 2Yz 0
/ 0 1947 

pål. 1 000,00, kurs 84Yz ......................... . Kr. 1 690,00 

5 Bykreditt 2Yz 0/o 3. serie pål. 1 000 a kurs 70 ....... . >> 3 500,00 
2 Norske Stat 4 <j0 1955 pål. 1 000 a kurs 96 3;4 ...... . » 1 935,00 

Bankinnskudd ................................... . >> 9 353,09 

Kr. 16 478,09 



1/11-1959-31/10-1960. 

Inntekter: 
Re11ter ......................................... . 
Testamentarisk gave .............................. . 
Innfridd 1 obligasjon Norske Stat 1955 4°/o Kr. 1 000,00 
bokført n1ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 965,00 

pr. 31j10-1960. 

Passiva: 
Kapital: pr. 1.11.1959 . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 8 233,00 
Tilbakebetalt fra N.A.S. . . . . . . . . . . . . . » 2 400,00 

Kr. 10 633,00 

Kr. 290,09 
» 5 000,00 

>> 35,00 

Kr. 5 325,09 

Årets overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 325,09 l{r. 15 958,09 

Kursgevinst i året, ikke realisert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 520,00 

Kr. 16 478,09 






