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Bjørn Hougen: 

GABRIEL GUSTAFSON 

Et 50-årslllinne 

Gabriel Gustafson, professor i nordisk arkeologi og bestyrer av Universi
tetets Oldsaksa1nling døde 16. april 1915. Alle son1 har sett våre viking
skipsfunn eller lest on1 den1 vet at det var han son1 ledet utgravningen 
og den kanskje enda vanskeligere konservering og restaurering av 
Osebergfunnet. Men utenfor en engere krets er vel hans liv og virke for 
øvrig nokså ukjent. 1 

Gustafson var født 8. august 1853 i Visby på Gotland, denne n1erkelige 
øy, så utrolig rik på fortidsn1inner, særlig fra oldtid og 111iddelalder og 
til dels av helt enestående art. Det er klart at et slikt n1iljø n1åtte virke 
stin1ulerende på en gutt son1 hadde fått kulturhistoriske anlegg i vugge
gave, og han lånte av skolelæreren underlige bøker 0111 Sveriges eldste 
kulturhistorie, son1 sikkert ikke var søndagslesning for hans klassekaine
rater. Naturlig nok ble arkeologi hans hoveden111e da han etter student
eksanlen i 1871 tok fatt på universitetsstudiene i Uppsala, og like selv
følgelig var det at han tidlig ble trukket inn i det arkeologiske feltarbeid, 
i Båhuslen og særlig på sitt elskede Gotland. Universitetsstudiene tok 
derfor sin tid, og først 1889 tok han licentiateksan1en i arkeologi. 

Et par trekk fra Gustafsons ungdon1 i Sverige bør nevnes. Livet igjen
nen1 bevarte han en uvisnelig kjærlighet til hjen1stavnen. I 1875 skriver 
han til Hans Hildebrand og kaller seg «Studerande i Gotlands landskaper>>, 
det sier jo en del. 2 Men det 111est personlige uttrykk av det vi kjenner er 
et kart over Gotland son1 vi har i Universitetets Oldsaksanlling og hvor 
Gustafson har gjort en del notater. De er ikke datert, 111en n1å etter hånd
skriften å dølTlllle, stan1n1e fra hans yngre år. Kartet (fra 1805) er so111 
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Fig. 2. Minnesteinen på Gustafsons grav i Visby. 



vanlig trykt på godt papir, n'len et notat nederst på kartet lyder slik: 
«Parterad ock uppklistrad af G.G. son'l skolpojke ock sedan brukad på 
alle resor på Gotland>>. 

Gabriel Gustafson fikk i 1nodne år sitt arbeid i Norge og ble nordn'lann 
så god son'l noen. Den vakre n'lim'lestein son'l gotlendinger har reist ved 
hans grav i Vis by gir en n'leget fin symbolikk: I konturen en gotlandsk 
billedstein med det velforn'lede relieff av Osebergskipet son'l bunn
akkorden. 

Året 1889 ble det store vendepunkt i Gustafsons liv. Han ble da ansatt 
som konservator ved Bergens Museun'l etter Anders lorang noen 
kvalifisert nordn'lailll hadde n'lan ikke. I de 11 år han virket i Bergen 
hadde han ved siden av sitt egentlige fag også san'llingene fra nyere tids 
kultur og n'lyntsan'llingen under sin don'lene, men selvsagt stod arkeo
logien i forgrunnen, han foretok en rekke utgravninger og publiserte noen 
av den1, n'len slett ikke alle, han var ikke noen skriveglad n'lalm. En av 
dem skal nevnes, en av de første undersøkelser han foretok, en liten båt
grav på Hauge i Gloppen, Nordfjord. Her noen linjer fra hans egen 
beretning :3 «Alt træ var forsvundet, men naglerne laa paa sin plads, og 
den fremkon1ne udhulning var altsaa et slags afstøbning af baaden. At 
afstøbningen var nøiagtig, viste sig da jeg tilkaldte en baadbygger, der 
øieblikkelig forklarede at det havde været en Nordfjordbygget liden 
femkeiping, altsaa en ti-æring af san'ln'le konstruktion som den dag i dag 
bygges i Nordfjord. Derved kunde det ogsaa n'led sikkerhed bestem1nes 
hvor forstavnen var, da denne hos Nordfjordbaadene er bredere end 
agterenden, altsaa her den sydøstre ende. Ved baadbyggerens hjælp 
kunde ligeledes pladsen for baadens seks <<band>> besten'lmes, hvorefter 
snart de større nagler fandtes, som havde tilhørt disse. Mandens for
bauselse, da han fandt denne merkelige lighed n'lellen'l nyt og ga1n1nelt 
kon1 jeg snart selv til at dele. Jeg fik nemlig i et nøst fat paa en «liden fenl
keiping», og fandt at dens forn'l stemte nøie overens n'led den nys ud
gravne. Tilfældigvis stemte endogsaa dette eksemplars længde paa centi
meteren ( !) overens n'led afstanden mellen'l de yderste nagler i vikinge-
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Fig. 3. Osebergskipet i haugen etter at gravkammeret og gravgods var tatt opp. 

baadens stavne». I de 75 år son1 er gått siden den gang er noen lignende 
funn kon1n1et for dagen. De er av gode grunner ikke mange, og det er 
ganske n1orson1t å konstatere at den senere så en1inente leder av Oseberg
gravningen var den første son1. n1ed fagkyndig hjelp ku1me fastslå typen 
på en båt son1 det ikke var flisa igjen av. 

Ved Oluf Ryghs plutselige død 19. august 1899 ble Gabriel Gustafson 
hans etterfølger son1 professor og bestyr~r av Sanuingen af nordiske old
sager son1 det het den gang og offisielt den dag i dag, utnevnt 29. sep
tenlber 1900. Hans første store oppgave ble flytningen av de ca. 20 000 
gjenstander fra de gamle trange lokaler i universitetets Don1us acaden1ica 
til det nye Historjsk n1useun1 på Tullinløkken etter tegninger av arkitekt 
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Henrik Bull (1864-1953), et n1useun1sbygg son1 vurdert ut fra sin satntids 
forutsetninger og krav i virkeligheten er n1eget bedre enn sitt rykte. 

Til dette svære arbeid hadde Gustafson et n1inin1un1 av folk som var 
ansatt ved n1useet. Den eneste arkeolog var Gustav Mørck (1848-1919) 
son1 fra 1891 hadde vært knyttet til Oldsaksan1lingen og ble an1anuensis 
1902. Hans videnskapelige innsats har ikke satt spor etter seg, 1nen han 
hadde et inngående kje1u1skap til selve sa1nlingene og var derfor en god 
hjelp for Gustafson, selv 0111 vi ikke vet særlig n1eget on1 det. I 1902 fikk 
Oldsaksan1lingen også for første gang en preparant, Paul Johannesen, 
son1 senere skulle gjøre en så sterk innsats ved utgravningen og særlig 
prepareringen av Osebergfmmet. 

Ikke bare ansvar og adn1inistrasjon, 111en også en stor del av det faglige 
arbeid falt på Gustafson etter det n1an kan se. I hovedtrekkene får vi et 
ganske tydelig inntrykk av arbeidet n1ed flytning og n1ontering i Gustaf
sans årsberetninger i Universitets- og skole-annaler son1 vi her gir noen 
utdrag av. 4 

Flytningen begynte 3. noven1ber 1902 og var på det nærn1este av
sluttet i juni året etter. Til kontroll anskaffet Gustafson en svær protokoll 
hvor hvert eneste numn1er var trykt og ble krysset av etterson1 flytningen 
foregikk - den fi1u1es fren1deles i Universitetets Oldsaksan1ling. <<Hele 
flytningsarbeidet forløb uden noget uheld» står det til slutt. 

Ordningen av materialet og n1onteringen ble et langt og n1øyson11nelig 
arbeid son1 Gustafson sier, og trakk i langdrag fordi en stor del av old
sakene 111åtte prepareres først. Man hadde håpet å kunne åpne det nye 
museun1 våren 1904, n1en det gikk ikke, og da så Gustafson våren og 
son1n1eren dette år ble opptatt med forberedelsene til og selve utgrav
ningen av Osebergfunnet, bidro det til ytterligere å forsinke saken. 
«Arbeidet 1ned museets opstilling fortsattes i løbet av so1nn1eren og 
høsten 1904, saaledes at bestyrerens del af arbeidet 111aatte koncentreres 
paa søndag og 111andag hver uge, da han de øvrige dage var helt optaget 
ved Oseberg. De tre sale, son1 run1n1er n1useets forhistoriske del, blev 
lørdag den 8de oktober forevist for særlig indbudte san1t søndag den 
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Fig. 4. Fra utgravningen av Oseberg. Gustafson nr. 3 fra venstre i første rekke. 

Lengst til høyre preparant Paul Johannesen. 

9de oktober aabnet for publiku1n. Denne første dag besøgtes n1.useet af 
2558 personer, eller saa n1.ange det var n1.uligt at n1.odtage i salene. Be
søget har senere været glædelig stort og vedholdende, skjønt de første 
dages store tal senere ikke er opnaaet>>. 5 Også 60 år senere er det inlpo
nerende tall, ikke n1.indst når n1.an tenker på Kristianias folken1engde den 
gang og Oslos i våre dager. 

Gustafsons n1ontering var ut fra hans san1.tids syn på oppgaven n1.eget 
godt løst. Særlig gjelder det oldtidsavdelingen. Når n1.iddelalderavdel
ingen, son1. ble åpnet året etter, ikke ble fullt så vellykket, skyldtes det 
dels at han her ikke var fagn1.ann på san1.n1.e n1.åte son1. han var ved de 
forhistoriske tider, dels at arbeidspresset n1.ed Oseberg stadig øket. 
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Fra 1nin assistenttid ved Universitetets Oldsaksaniling i 1919 og noen 
år fren1.over husker jeg godt Gustafsons oppstilling av n1.useet. De tunge 
og etter vår tids syn alt for høye n1.ontrer av eik var i bruk helt til slutten 
av 1930 årene for steinalderens vedkomn1.ende til etter krigen - n1.en 
selve utstillingen ble atskillig o1ngruppert og forenklet på heldingen av 
1920-årene. 6 

Da det nye n1.useun1. ble åpnet i 1904 var Gustafson helt opptatt av det 
son1. skulle bli hans store livsverk, og son1. n1.ed ett ord heter Oseberg
funnet. Det tok det n1.este av hans tid og krefter resten av livet, n1.en han 
var og hadde alt vært meget virkson1. også på andre on1.råder. Minst 
gjorde han seg nok gjeldende so111 videnskapelig forfatter. Hans litterære 
produksjon er ikke on1.fattende. Den består mest av 1nindre resonnerende 
n1.aterialpublikasjoner av egne undersøkelser. Son1. jeg en gang tidligere 
har forn1.et det: <<Hans eneste større arbeid, Norges oldtid, 1906, var den 
første san1.lede oversikt over norsk arkeologi. Men selv o1n det utko1n i 
1906 er boken, sterkt preget so1n den er av en arkeologisk skandinavisn1.e, 
n1.er en eksponent for en faglig fin de siecle enn et varsel on1 nye tider. 
Den bærer også i noen grad preg av det son1. for Gustafson selv var det 
avskyeligste av alt, et hastverksarbeid- det skinner igjennen1. i forordet>>. 7 

De to andre felter der Gustafson gjorde en innsats av un1.istelig verdi 
var å få en lov son1. vernet våre n1.inner fra oldtid og middelalder, og få 
satt i gang en systen1.atisk registrering av våre oldtidsnutmer. Vi har her 
flere kilder å øse av, både trykte og utrykte. En av dem kon1.mer sterkt 
i ran1.pelyset, og det er den tiltredelsesforelesning Gustafson holdt 17. 
septen1.ber 1901, den han kal te Den norske oldforskning; et tilbageblikk 
og et fren1.tidsprogram. 8 I «tilbageblikket>> står på første side en lakonisk 
ben1.erkning (der det i beste forstand skulle gå troll i ord): <<Endnu er 
sikkert ikke det sidste vikingeskib fundet>>. 

Hans fren1.tidsprogran1. er vel så vesentlig. Etter utførlig å ha gått inn 
på det viktige i å konsentrere det arkeologiske n1.ateriale i de store n1.useer 
sier han: <<En anden sag af stor betydning er den, at landets oldtidslevninger 
bør blive beskyttet ved lov. Der 111.aa ved lov fastsættes saadanne be-
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sten1n1elser, at ingen kan ødelægge en oldtidslevning, selv on1 den ligger 
paa hans egen grund, forinden oldforskningen har faaet anledning til at 
gjøre de nødvendige iagttagelser. Der er allerede altfor n1eget gaaet til
grunde, til at ikke en saadan lov snarest burde gives». 

Saken var i virkeligheten ikke så helt ny, og Gustafsons store del i den 
vil fren1gå av det følgende, selv on1 det kan være et par n1indre vesentlige 
punkter son1 er litt uklare. 

I Ot. prp. nr. 17 (1903-1904) «Angående udfærdigelse af en lov on1 
forbud n1od at udføre fortidslevninger fra landet» lyder første avsnitt 
slik: «For odelstinget 1897 blev af repræsentanten dr. ]. Brunchorst 
fren1sat et af han1 i forening n1ed et par andre n1usekyndige udarbeidet 
forslag til <<Lov on1 bevaring af n1indesn1erker n1.v. fra fortiden>>. Stor
tinget <<fandt det heldigst, at adn1inistrationen fik leilighed til at udtale 
sig on1 sagen» osv., og det var rin1elig nok. 

Dette var altså i 1897. Saken ble akutt i 1904 og resulterte i loven av 
17. n1ai 1904 on1 forbud n1ot å føre norske oldfunn ut av landet. Det var 
hva vi nærn1est vil kalle en panikklov, son1 var høyst påkrevet og tvunget 
fran1 av trusselen on1 at Osebergfunnet kunne bli solgt til utlandet. Og 
det gjorde sitt til at arbeidet 111ed en on1fattende lov on1 vern av forn
n1inne og funn fra oldtid og n1iddelalder fikk øket ten1po og ble vedtatt 
13. juli 1905. 

Hvor kon1n1er Gabriel Gustafson for alvor inn i bildet her? At han 
sto bak utførselsforbudet i 1904 faller nesten av seg selv. Men hvor stor 
del hadde han i arbeidet 111ed loven av 1905 son1 han så sterkt hadde 
fren1hevet nødvendigheten av i sin forelesning? Utvetydig svar står del
vis, n1en kortfattet i trykte dokun1enter, og et fyldigere n1.ateriale fore
ligger i Universitetets Oldsaksan1lings arkiv n1ed en rekke notater av 
Gustafson son1. på et par punkter, son1 forresten ikke er av større betyd
ning, viser en viss 111.eningsforskjell n1ellon1 han1 og Kirke- og under
visningsdepartelnentet. 

Etter 111.ange forarbeider og utkast ble så i februar 1905 fren1satt propo
sisjon on1. <<Lov 0111. fredning og bevaring af fortidslevningen> (Ot.prp. 
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Fig. 5. Riksantikvar Oscar Montelius (til høyre) besøker Oseberg-gravningen. 

nr. 28, 1904--1905). Den begynner på san1111_e 111_åte so111_ proposisjonen av 

1904 o111_ utførselsforbudet, 111_en innledningen har den vesentlige ut

videlse at vi får vite hven1_ de par andre 111_usekyndige var, nenliig <<kon

servator Aall i Kristiania og daværende konservator ved Bergens tnuseutn 

G. Gustafson». 

Av denne korte opplysning er det fristende, jeg har n1_est lyst til å si 

berettiget, å se Gustafson so111_ den virkelige opphavs111_ann til tanken o111_ 

en vernelov for forntninne fra oldtid og 1niddelalder. 
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En alll'len opplysning i forarbeidene til loven av 13. juli 1905 er også 
viktig, og det er at departementet har «taget hensyn til et fra det aka
detniske kollegiun'l under 10de n'lars 1904 n'lodtaget forslag av profes
sorene B. Morgenstierne og G. Gustafson>> - «til lov on'l fredning og 
bevaring af fortidslevninger», hvilket forslag optager i sig bestemmelserne 
i lov af 17 de mai 1904 on1_ forbud tnod at udføre fortidslevninger af 
landet». 

Jørgen Brunchorst (1862-1917) hadde son1_ stortingsrepresentant fren'l
satt det første forslag i 1897. Han var botaniker, ble i 1886 konservator 
ved Bergens Museu1n, var fra 1891 samtidig n'luseets sekretær, og fra 
1901 til 1906 dets direktør - det siste år gikk han over i utenrikstjenesten. 
Selv on'l Brunchorst i sin museun1stid hadde et uvanlig vidsynt blikk for 
hele institusjonen, er det vel ikke sannsynlig at han selv har fått ideen til 
lovforslaget, 11'len at det er inspirert av Gustafson. Dette så tneget 111_er 
som brevveksling i Oldsaksamlingens arkiv ikke bare viser et godt 
kollegialt san'larbeid, men også gir i1mtrykk av et personlig vennskap. 

I pretnissene for loven av 13. juli 1905 blir det gjort utførlig rede for 
de rett sparsom111_e beste111_melser som tidligere forelå. De mest utførlige 
var faktisk det som står i Christian V' s Norske lov on'l jordgravet gods, 
som ikke nevner faste fortidsminner, og som i virkeligheten mest tar 
sikte på saker av edelt 11'letall og som det er overflødig å gå inn på her. 
Videre heter det : <<Af andre lovbestemn'lelser vedrørende fortidslevninger, 
har vi de mere specielle besten1_111_elser i § 29 i lov o111_ veivæsenet af 15de 
septen'lber 1851» osv. De1me paragrafen sier at <<Oldtidslevninger maa i 
anledning af veiarbeider i intet tilfælde tilintetgjøres eller beskadiges, 
uden at eierens samtykke og amtn'landens besten'ln'lelse i forveien er 
indhentet.» Det som er den dystre bakgnum for de1me paragraf er etter 
all sannsynlighet at året før hadde veivesenet brukt en av haugene på det 
11'lonumentale gravfelt i Borre i Vestfold s0111_ grustak. De n'leget frag-
11'lentariske rester so111_ er i behold av dette fyrstelige gravfu1m er av 
meget stor betydning for vikingtidens kulturhistorie på så mange 0111_
råder, 11'len ville ikke vært helt forståelig hvis det ikke kunne sees i lys av 
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Fig. 6. Gabriel Gustafson og Haakon Shetelig ved den siste middag 
de spiste sammen ved Oseberg-gravningen. 

de nær beslektede og fagn'lessig utgravede skipsgraver fra Oseberg og 
særlig Gokstad. 

Denne on'ltale av ]oven on'l veivesenet og de arkeologiske betraktninger 
on'l Borre kan se ut som en digresjon, 1nen gir problemet i et nøtteskall: 
At det er like vesentlig å verne on'l de faste fornn'linner som oldsakene. 
Det er dette son'l er kjernepunktet i ]oven av 13. juli 1905. Aret er av de 
store også i fortidsvernet. 

Den andre oppgaven Gustafson skisserte i sin tiltredelsesforelesning, 
en systen1atisk registrering av våre faste fortids1ninner fra oldtiden har 
so1n han selv frenilievet, den nøyeste san'ln'lenheng Ined et lovbestemt 
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vernearbeid. I 1908 fikk han realisert begynnelsen av dem1e plan. Han 
oppnådde en særskilt stortings bevilgning til dette, n1en stor var den ikke, 
og var også i årevis lenge etter Gustafsons bortgang en brøkdel av be
hovet, og arbeidet har gått tilsvarende langsomt. I vår tid foregår ar
beidet fremdeles, og heldigvis i et noe aksellerert tempo, selv om det 
enda er n1eget langt fren1. Det var også tidligere utført n1.eget verdifulle 
registreringer, uten den1. ville vi ikke hatt kunnskap on1. forlengst ut
slettede fortidsminner. Naturligvis foregår arbeidet nå til dags etter noe 
andre n1etoder enn i Gustafsons tid, n1en det skal ikke gå i glemn1.eboken 
at han var den første til å sette det i systen1.. 

Det var i Østfold Gustafson satte i gang disse registreringsarbeidene, 
og det er nok grunnen til at det var i dette landskap han selv foretok om
fattende undersøkelser i 111.arkenlenge etter han ellers så å si var helt opp
slukt av arbeidet n1.ed Oseberg. Han var sterkt opptatt av helleristnings
undersøkelser, og han ledet i årene 1910-13 utgravningen av det n1.erke
lige og rike jernalders gravfelt på Store Dal i Skjeberg. Det var her til 
lands første gang på n1.ange år at en stor gravplass (ca. 180 hauger) ble 
undersøkt etter n1.etoder son1. den gang var helt tidsmessige. Resultatene 
av undersøkelsen ble året etter Gustafsons død publisert av Jan Petersen. 9 

På Gustafsons fen1.tiårsdag 8. august 1903 kom eieren av Oseberg i 
Slagen inn på hans kontor og fortalte at han ved å grave i en stor haug 
hadde støtt på treverk son1 n1åtte være fra et skip. Gustafson reiste ned 
2 dager senere og ved noen dagers prøvegravning konstaterte han at det 
sten1te. Eieren ville helst ha utgravningen satt i gang straks, n1.en Gustafson 
fikk sin vilje i gjennetn, at den virkelige undersøkelse n1.åtte utstå til 
neste år. Det hele måtte jo planlegges meget nøye både fra et arkeologisk 
og økononusk synspunkt - det siste viste seg å være det vanskeligste, men 
det gikk da. Den store undersøkelsen 1904 strakte seg så å si på dagen 
over et halvt år, fra 13. juni til 16. desen1ber. 

Flytningen av Oldsaksan1.lingen i Gustafsons første år 111.edførte at han 
for en stor del var fritatt for undervisningen, og var det også delvis i de 
første vanskelige år tned prepareringen av funnet. Men første del av 
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Fig. 7. Faksimile av Gustafsons liste over auditoriet ved hans forelesninger vårsemesteret 1904. 

vårsen1.estret 1904 holdt han på sitt nye kontor forelesninger for en liten, 
n1.en ben1.erkelsesverdig tilhørerskare. Her gjengis Gustafsons egenhendig 
skrevne fortegnelse over auditoriet. Først står Sveriges nåværende konge, 
den gang H.K.H. prins Gustaf Adolf. Og blant de norske unge studenter 
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noen som i n'lodnere år skulle gjøre seg sterkt gjeldende i vårt satnfunn: 
Her har vi den senere redaktør av Tidens Tegn, Rolf Thonln'lesen, og 3 
son'l skulle kon'ln'le til å spille en n'leget fren'ltredende rolle i vårt uni
versitetsliv: Professorene A. W. Brøgger (Gustafsons etterfølger), histo
rikeren Jacob W orn'l-Miiller og overbibliotekar Wilhehn Munthe. 

Utgravningen av Osebergfunnet og dens oppsiktsvekkende resultater 
er lett tilgjengelig i tallrike populærvitenskapelige skrifter og utførlig 
fren'lstillet i det store verk om funnet, og skal ikke gjennen'lgåes her. 
Bare et par n'lindre, men viktige trekk. Daværende konservator ved 
Bergens Museun1, senere professor Haakon Shetelig deltok i undersøk
elsen i den vanskeligste tiden fra slutten av juli til ultimo septen1ber. 
De ll'lange vanskeligheter n'led finansiering og innløsning av funnet førte 
til at Gustafson tnåtte foreta n'lange og for hatn selv høyst uvelkon'lne 
reiser til Kristiania, og Shetelig ble derfor den son'l kom til å representere 
kontinuiteten i arbeidet i dens mest kritiske faser. Et annet navn n'lå også 
nevnes, Oldsaksan'llingens daværende preparant Paul Johannesen, so1n 
både under utgravningen og enda 1ner under prepareringen gjorde en 
n'leget sterk innsats. Mange andre navn burde nevnes, n'len vi får nøyes 
1ned ett, ingeniør Frederik Johannessen son'l ledet optagelsen og senere 
restaureringen av selve skipet. 

Finansieringsvanskelighetene var son'l antydet store. Til utgravningen 
bevilget staten kr. 5000. Men de meget større utgifter til innløsningen av 
fum1et ble dekket på almen n'låte. Daværende prins Gustaf Adolf satte 
godseier F. M. Treschow i forbindelse 1ned Gustafson (prinsen og 
Treschow hadde studert sanln'len i Sverige) og Treschow bekostet hele 
innløsningssun'lmen ved en generøs gave, stor kr. 12 000. Til preparer
ingen fikk 111an bevilgning av Kristiania kon'lmune på kr. 1 O 000 og en 
donasjon fra Ringnes bryggeri ved konsul Axel Heiberg og fabrikkeier 
Ellef Ringnes på kr. 6 000. 

De langvarige preparerings- og restaureringsarbeider førte til at Ose
bergskipet i 1907 kutme utstilles i det usle skuret, der det skan'l å si ble 
stående i 19 år til overføringen til Bygdøy. Hele det rike utstyr fra 
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Oseberg-graven ble åpnet for publikun1. i Historisk museums 2. etasje i 
1912, der det ble stående til1939, nedpakket i de tunge år under krigen 
og lenge etter. Først i 1957 kunne det utstilles i sin nåværende skikkelse 
i Vikingskipshuset på Bygdøy. 

Hvordan gikk det til at vikingskipsfunnene, og når den tid kommer, 
hele Universitetets Oldsaksamling skal være på Bygdøy? Det er en lang 
historie son1 i sin tid var gjenstand for heftig avispolemikk. Men resul
tatet ble heldigvis at det jeg vil kalle Gustafsons store kongstanke seiret, 
i nært samarbeid med Norsk Folkemuseums direktør Hans Aall. Ideen 
var denne: Med Folkemuseet og Oldsaksamlingen som nærmeste granner 
får vi på ett areal satnlet norsk kulturhistorie fra de eldste til de yngste 
tider. 

Det er nok enda et stykke frem til dette målet. Gabriel Gustafson så 
ikke noe synlig resultat i form av museumsbygg. Men han opplevet 
heldigvis det fremsynte kjøp av en rommelig tomt og resultatet av 
arkitektkonkurransen i 1914 som ble vunnet av et relativt nytt, men alt 
da ikke ukjent navn, Arnstein Arneberg. 

Til slutt et sitat av Haakon Shetelig om Gustafsons arbeid med ut
gravning og restaurering av Osebergfunnet. 10

: <<Det var Gustafsons verk, 
og et verk son1. meget få, on1. i det hele noen annen, hadde vært i stand 
til å gjennomføre.» Med større dybde og av kyndigere hånd kutme ikke 
minnerunen ristes over Gabriel Gustafson. 

SUMMARY 

Gabriel Gustafson, who was Professor of Nordic Archaeology at the 
University of Oslo and Director of the University Museum of National 
Antiquities, was born on the 8th of August 1953 at Visby on Gotland, 
and died in Oslo on the 16th of April 1916. It was he who directed the 
excavation and preservation of the Oseberg Find, an achievement which 
has gained hin1. a lasting place of honour in the annals of Norwegian 
archaeology. But in other fields, too, he was extremely active. By the 
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Act of 13th July 1905, all n1onun1ents fron1 antiquity and the Middle 

Ages are auton1atically protected. The Act also contains a clause to the 
effect that finds fron1 these periods n1ust be surrendered to the state
authorised archaeological n1useun1s. Gustafson' s part in the preparation 

of this Act was a very active one, and it is probable that it -vvas he who 
initiated this work while he was Keeper at the Bergen Museun1 (1889-

1900). Moreover, he n1apped out and started the systen1atic registration 
of ancient n1onun1ents in Eastern Norway. Both befare and after the 

excavation of the Oseberg Find he carried out in1portant investigations 
of several other ancient n1onun1ents. 

NOTER 
1 Grunnlaget for den følgende fremstilling er en artikkel jeg skrev i Aftenposten 20. april 1965, 

nr. 179. Den har her i hovedtrekkene beholdt sitt opprinnelige preg, men i noe omarbeidet og 
sterkt utvidet fonn. Utvidelsen gjelder særlig flytningen til Historisk Museum og Gustafsons 
andel i fredningsloven av 13. juli 1905. Da jeg skrev artikkelen i Aftenposten måtte jeg på det 
siste punkt uttrykke meg noe forsiktig, da jeg ikke hadde hatt tid til et nøyere gjennomsyn av 
kildene. Ved siden av trykte kilder foreligger i Universitetets Oldsaksamling et fyldig arkiv
nnteriale. 

2 Sitert etter A. W. Brogger: Gabriel Gustafson, nekrolog i Foreningen til norske fortidslnindes
mærkers bevaring, Aarsberetning 1914, s. 6, skrevet dagen etter Gustafsons død. Brogger har 
også skrevet om_ Gustafson i Norsk biografisk leksikon, B. V, s. 115 f. Gustafsons virke både i 
Kristiania og Bergen er utførligere omtalt av Haakon Shetelig: Norske museers historie, Oslo 
1944, s. 42ff og s. 68ff. 

3 Gabriel Gustafson: En baadgrav fra vikingetiden. Bergens Museums Aarbog 1890, nr. 8, s. 9. 
4 Universitets- og skole-annaler 1904, s. 159, 1905 s. 78 og 1906 s. 87f. 
5 Op. cit. 1906, s. 87. 
6 En del bilder av Gustafsons montering og senere mnordninger er gjengitt hos Bjørn Hougen: 

Fra samling til museum. Oprinnelsen til Samlingen af nordiske Oldsager, Oslo 1961, pl. 24-32. 
Arsangivelsene for Gustafsons monteringer er dessverre til dels ikke helt korrekte. 

7 Bjørn Hougen: Fra norsk arkeologis historie, Viking, B. XVIII 1954, s. 38. 
8 Ga brie l Gustafson: Den norske oldforskning: et tilbageblik og et fremtidsprogram. Foreningen 

til norske fortidsmindesmærkers bevaring, Aarsberetning 1901. 
H Jan Petersen: Gravpladsen fra Store Dal i Skjeberg. Norske Oldfund I, Kristiania 1916. 

10 Haakon Shetelig: Norske nmseers historie, s. 44. 



Eldrid Straun1e: 

FORTIDSMINNENE 
OG INGENIØRENE 

Da n1an i 1904 sto foran utgravningen av den store skipsgraven på Ose
berg i Vestfold, var et av hovedproblen1ene hvordan funnet best skulle 
kunne sikres og beskyttes son1 nasjonal eiendon1 i fren1tiden. Det fantes 
den gang ingen effektiv lovbeskyttelse for et oldtids1ninne av denne art, 
hvorved de offentlige interesser kunne bli ivaretatt. Man var henvist til 
den gan1le norske lov fra Christian V san1t en tilleggsplakat av 7. august 
1852, hvor Staten oppn1untret finnere av «jordgravet gods» å sende dette 
inn til offentlige n1useer. Efter denne besten1n1else skulle funnets verdi 
deles likt n1ellon1 stat, finner og odelsn1ann. V ed et sirkulære av 2. nov
en1ber 1868 gav Staten tilsagn 0111 å frafalle sin andel når funnet ble til
budt det offentlige til innløsning. På dette grunnlag n1åtte det føres for
handlinger n1ellon1 Stat og eier on1 Osebergfunnets skjebne. Etter lang
varige forhandlinger vinteren 1903-1904 kon1 n1an fre1n til en kjøpe
kontrakt son1 i hovedsaken gikk ut på at Staten skulle ha forkjøpsrett til 
funnet ved ethvert anbud utenfra. Hvis Statens anbud ikke ble antatt, 
skulle den endelige utgraving av haugen være Staten uvedko111111ende. 

Oseberggraven var en sterkt 1nedvirkende årsak til at Stortinget ved
tok loven av 13. juli 1905 on1 Fredning og Bevaring af Fortidslevninger. 
Historien on1 Osebergfunnets ervervelse viser klart hvilke uerstattelige 
verdier son1 kunne gå tapt hvis ikke de offentlige n1yndigheter hadde 
anledning til å gripe inn for å bevare n1onun1enter av denne art. 

Loven, son1 i år kan feire sitt 60-års jubileun1, er interessant også so1n 
historisk dokun1ent, derved at den er en av de aller første lover Stortinget 
vedtok efter at Norge igjen ble et selvstendig rike. Så radikal og fren1synt 
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var den utformet at den ble stående fren1 til1951, da Lov om fornminne 
ble vedtatt 29. juni. Denne bygger i alt vesentlig på loven av 1905, bare 
n'led enkelte tilføyelser i skjerpende retning. 

Det som særlig har interesse i denne samtnenheng er lovens kap. 1. 

Lov otnjortidstninner av 29. juni 1951 

(Med rettelser iflg. vedtatte forandringer av 22. n'lars 1963) 

Kap. 1 
Faste Jortidsnlinner 

§ 1. Faste fortidsminner fra oldtid og middelalder er fredet. 
Hverken grunneier, bruker eller andre må ødelegge, grave ut, flytte 

eller forandre slike fortidsn'linner som nevnt i første ledd. 
Heller ikke n'lå noen dekke til eller skjule den1_ ved planering og lig

nende eller skade eller skjen'lme den'l på annen n'låte f. eks. ved planting 
eller bygging. 

Unntak kan bare gjøres n'led samtykke av rette n'lyndighet og på de 
vilkår som denne n'lyndighet fastsetter. 

§ 2. Til faste fortidsminner etter § 1, første ledd, regnes: 
a. Gravminner av ethvert slag, over og under n'larken, son'l gravhauger, 

gravrøyser, gravkanwe, kister, urnegraver og gravtnæler. 
b. Steinsetninger, steinkretser, skipssetninger og lignende. 
c. Bautasteiner, kors, varder og andre slike minnesmerker. 
d. Steiner og faste fjell med innskrifter eller bilder, som runeitmskrifter, 

helleristninger og hellemalinger, og dessuten skålgroper, sliperenner 
og annen bergskurd. 

e. Hus og bygninger av alle slag og rester av detn. 
f. Boplasser, hustufter, verkstedsplasser, båtstøer, huler og hellerer n'led 

spor etter at folk har holdt til eller arbeidet der. 
g. Festningsverk, bygdeborger, skanser, voller. vollgraver og rester 

av den'l. 
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h. Tingsteder, kultplasser, hellige kilder og andre steder so1n gan1n1el 
tro, sagn eller skikk knytter seg til. 

§ 3. Uten hensyn til alderen kan regjeringsdepartetnentet frede etter 
denne lov: 
a. Offentlige n1innes1nerker og steder son1 viktige historiske n1inner 

knytt er seg til. 
b. Særlig 111erkelige ferdselsveier, bruer, vein1erker og andre tekniske 

kulturn1inner. 
Departen1entet setter opp en liste over slike steder. 
Fredning etter denne paragrafen skal tinglyses og kunngjøres son1 

nevnt i § 4. 
§ 4. Departetnentet kan frede et så stort on1råde son1 trengs for å 

verne on1 et fortidsn1inne son1 nevnt i §§ 2 og 3 og 0111 virknjngen av 
det i landskapet. Grunneieren og brukeren skal varsles i forveien. Det 
on1råde son1 er fredet, skal avn1erkes i lendet på den n1åten son1 departe
nlentet fastsetter. 

Fredningen skal tinglyses uten betaling og kunngjøres i bladene på 
stedet og, on1 det trengs, ved oppslag. 

Departetnentet kan fastsette at eieren skal gi fra seg eller ta bort 
bygninger eller anlegg som skjen1mer et fortidsn1inne son1 nevnt i §§ 2 
og 3, og at planer for nybygg eller anlegg son1 kan skje1nn1e et slikt for
tidsnlinne, skal legges fran1 for departen1entet til godkjenning. 

Eieren har krav på erstatning etter avtale eller skjønn son1 fastsatt i § 7, 
siste ledd. 

§ 5. Vil grunneieren eller brukeren eller noen annen sette i gang i 
n1arken arbeidstiltak som kan virke inn på fast fortidstninne slik so1n 
nevnt i § 1 annet og tredje ledd, skal han i god tid gi n1elding til den 
n1yndighet son1 Kongen har tillagt rett og plikt etter denne loven, eller 
på landet tillensn1annen og i byene til politiet. 

Viser det seg først n1ens arbeidet er i gang at det kan virke inn på for
tidstninne son1 ikke har vært kjent, skal n1elding son1 nevnt i foregående 
ledd sendes n1ed en gang og arbeidet stanses straks. 
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Vedkon1111ende n1yndighet avgjør så snart råd er, 0111 arbeidet kan 
holde fran1 og vilkårene for det. Melding 0111 denne avgjørelse sendes 
til n1elderen i rekomn1andert brev. Avgjørelsen kan ankes til departe-
111entet innen 6 uker fra den dagen brevet ble n1ottatt. 

Har n1arken over faste fortidsn1inner før vært nyttet til innn1ark eller 
beite, kan den fren1deles nyttes til det, hvis ikke vedko1n1nende lnyn
dighet treffer a1u1en avgjørelse. 

Krever vedkon1mende myndighet til vern 0111 fortidsn1innet annet 
tiltak enn utsettelse 111ed arbeidet (jfr. a1u1et ledd), og dette tiltaket fører 
111ed seg ulen1pe, tap eller skade for eier eller bruker eller noen annen, 
har han krav på erstatning av staten etter avtale eller etter skjønn son1 
fastsatt i § 7 siste ledd. 

Når det er grunn til å tro at erstatningen etter foregående ledd kan 
føre til utgifter ut over den bevilgningen som er gitt til dette forn1ålet i 
vedkon1111ende budsjettår, må saken legges fram for departen1entet før 
en setter i gang de tiltakene son1 kan føre til erstatningskrav. 

§ 6. Når det blir planlagt offentlige eller større private tiltak i n1arken, 
son1 f. eks. vei, jernbane, kanal, kraftlednings- eller reguleringsarbeid, 
skal den ansvarlige leder i god tid fi1u1e ut on1 arbeidet vil virke inn på 
fast fortidsn1inne slik son1 nevnt i § 1 a1u1et og tredje ledd, og i så fall 
111ed en gang gi 111elding til vedkon1lnende lnyndighet. 

Når et slikt offentlig eller større privat tiltak so1n er nevnt i første 
ledd, gjør det nødvendig å gå til særlig gransking av fortidsn1inner eller 
å gjøre særlige tiltak for å verne om den1, skal on1kostningene bæres av 
arbeidsherren, hvis det ikke av særskilte grunner er urimelig. 

Blir ikke vedkon1111ende n1yndighet og arbeidsherren enige on1 dette, 
skal saken avgjøres av departen1entet. 

Departen1entets avgjørelse blir endelig hvis den ikke ankes inn for 
Kongen i1u1en 6 uker. 

Det er her nødvendig kort å kon1n1entere nænnere enkelte paragrafer 
i loven. 
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§ § 1 og 2. Loven freder auton1_atisk alle fortidsn1_inner fra forhistorisk 

tid og n1_iddelalder. § 2 spesifiserer hvilke fortidsn1_inner son1_ faller inn 

under den auton1_atiske fredning. De fleste n1_onun1_enter SOlli her er 

nevnt, tilhører forhistorisk tid. Det er altså ikke nødvendig n1_ed spesiell 

fredning eller tinglysing av et fortidsn1_inne nevnt under § § 1 og 2. 
Dette presiserer vi så sterkt fordi den generelle fredning ofte n1_isforstås. 

I § § 3 og 4 on1_handles nlinnesmerker uansett alder son1_ ikke er fredet 

efter §§ 1 og 2 san1_t onwåder Ollikring et fortidslliinne. Departen1_entet 

kan her ved særskilt bestel11_llielse frede slike. I § 3b. on1_tales særlig n1_er

kelige ferdselsveier. Man vet at n1_ange av disse er fra forhistorisk tid. 

Eksen1_pelvis kan nevnes veispor i eller i tilknytning til san1_linger llied 

gravn1_inner (gravfelt) eller enkeltliggende graver. Gan1le veispor finnes 

f. eks. på det store gravfeltet på Hunn i Østfold, over Grønliåsen i 

Akershus og i Oslo. 
Fortidsn1_innene representerer altså on1_råder SOlli ikke uten videre kan 

utnyttes til byggegrunn, veigrunn o. L og son1_ derfor lliå tas hensyn til 

ved prosjektering av anlegg, ved regulering, ved nydyrking o. a. 
Av §§ 5 og 6 fren1_går klart at det påhviler grunneier/bruker og plan

leggere innen stat, fylke, kon1_n1_une og privat virkso111_het å 111_elde fra 

on1_ fortidsn1_inner eller å finne ut on1_ det forekon1_n1_er slike der hvor 

arbeide i 111_arken skal gjøres. Initiativet til dette ligger altså hos den1_ og 
ikke hos de antikvariske 111_yndigheter. Det n1_an 111_å gjøre er å n1_elde fra 

on1_ tiltak i god tid til de respektive arkeologiske n1_useer eller til det 

koordinerende organ, De arkeologiske Museers Registreringstjeneste, 

Bygdøy. En rekke offentlige etater og private bedrifter har også tatt et 

slikt initiativ. Eksen1_pelvis kan nevnes Vassdragsvesenet og Veidirekto

ratet. I «Forskrifter efter veiloven § 12» henvises til fredningslovens §§ 5 

og 6 son1_ n1_å iakttas allerede på planleggingsstadiet. Veidirektoratet 

sender fra 1964 ut kart over on1_legging av eldre veier og prosjektering 

av nye til Registreringstjenesten, son1_ så distribuerer kartene til angjel
dende distrikts n1_useun1_. 
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Fig. 1. Ved tmntearbeide i Skogerveien 8 i Dranunen ble det avdekket deler av et helleristnings
felt som synes å gå under veien og til tomter på motsatt side. For at eieren ikke skulle bli sjenert 
av trafikk av besøkende ble det satt opp en forstøtningsnmr rundt fortidsm.innene n1.ed gjerde 

ut mot gaten og port som fører inn til feltet. 

Registrering av jortidsn1inner 

Det er først og fren1st §§ 5 og 6 son1 kan skape problen1er og grunnlag 
for konflikter n1ello1n gruimeier/bruker/planlegger på den ene siden og 
den antikvariske n1yndighet på den annen. Årsakene er n1ange, således 
på den ene siden fullstendig uvitenhet eller n1angelfullt kjennskap til 
loven og dens besten1n1elser. Dertil kon1n1er at det er et begrenset antall 
111ennesker son1 vet hva et fortids1ninne er og hvordan det ser ut. 

Offentlige og private planleggere har på den annen side behov for å 
vite 0111 det ligger faste fortids1ninner i det aktuelle on1råde, og i tilfelle 
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hvor de ligger. Dette er så 111eget viktigere son1 fortidsnlinnene konsen
trerer seg on1 de gode jordbruksbygder og dessuten for en stor del ligger 
langs naturlige veilinjer, veilinjer son1 også pekte seg ut son1 naturlige i 
forhistorisk tid, og son1 fren1deles er det. Det vil igjen si at fortids-
111innene for en stor del ligger nettopp i de on1råder son1 er sterkest 
under utbygging. En kartlegging og registrering er derfor nødvendig, 
ikke fordi dette kan være nyttig for arkeologene i deres vitenskap, 111en 
i første rekke for å in1øtekomn1e planleggernes behov. Men på grunn av 
111anglende midler har dette til nå bare kunnet gjøres i beskjeden Inåle
stokk. Resultatet av det hele er at de antikvariske n1yndigheter son1 regel 
kon1mer altfor sent inn i bildet. Herav følger friksjoner, forsinkelser i 
arbeidet og fordyrelse av prosjektet. Det har også hendt at folk har unn
latt å n1elde fra om funn fordi de har vært redde for at de antikvariske 
myndigheter ville stille seg hindrende i veien for deres arbeide. 

For å in1øtekon1n1e det praktiske livs behov har registreringer av våre 
fortidsn1inner vært utført av de arkeologiske 111useene. Men disse regi
streringer er på langt nær fullstendige, og det er dessuten store on1råder 
son1 ennå står igjen. Lengst er n1an kon1111et i distriktet for Historisk 
Museum i Bergen. Her er Su1mn1øre, Sogn og Fjordane san1t n1este
parten av Hordaland allerede avsluttet. Resultatene er trykt herredsvis 
og heftene sendt til instanser innen angjeldende kon1111une. I Tro1nsø 
Museums distrikt er også resultater fra ferdigregistrerte herreder trykt 
og sendt ut på samn1e n1åte. Men her er man ennå bare såvidt kon1111et 
igang. I Trøndelagsfylkene og Rogaland har henholdsvis Videnskabs
selskapets Oldsaksanliing og Stavanger Museun1 sendt sine registreringer 
til de respektive gru1meiere og offentlige instanser. Universitetets Old
saksanliing har gått lengst i så 111åte. Når et herred er ferdig, er innberet
ningen blitt stensilert. Hver grunneier og bruker har fått det son1 angår 
hans grunn, 111ens den san1lede registrering er blitt distribuert til plan
leggende instanser innen kon1n1une, fylke og stat. 

I de senere år har arbeidet 111ed et økonon1isk kartverk for hele landet 
tatt forn1, n1en dessverre er registreringer av fortidsnunner falt ut (kfr. 
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St.prop. nr. 84). Det er så n1eget 111er 111erkelig når n1an san1n1enligner 
n1ed tilsvarende tiltak i Sverige, hvor det er lovfestet at fortidsn1innene 
skal være n1ed (iflg. Kungl. forordning av 17. des. 1920). Også hos oss 
burde de ha vært behandlet på linje 111ed n1arkslagsgrenser, eiendon1s
grenser o. a. 

På grunn av planene n1ed et økonon1isk kartverk er det blitt nød
vendig å koordinere registreringene og få hvert enkelt fortidsnunne eller 
san1linger av slike avn1erket på kartene. De arkeologiske 111useers regi
streringstjeneste ble opprettet 1. januar 1963, blant annet for å ta seg av 
denne oppgaven. Den har nå opprettet san1arbeide n1ed landets fylker 
og kon1n1uner, son1 har vært 111eget interessert og in1øtekon1n1ende. 
Fortidsn1innene blir nå avn1erket på flyfotos for overføring til kart, og 
de enkelte forekon1ster blir son1 tidligere beskrevet 1ned oppgave over 
grunneierforhold og beliggenhet. Innberetningene blir distribuert efter 
de san1n1e retningslinjer son1 i Universitetets Oldsaksan1lings distrikt. 
San1tidig sendes et eksen1plar av loven n1ed. Imidlertid har De arkeolog
iske n1useers registreringstjeneste dessverre foreløbig begrenset kapasitet, 
på grunn av knappe bevilgninger. Således disponerer kontoret for tiden 
bare to utdannede arkeologer, hvorav bare den ene er knyttet til kart
verkregistreringen. Derfor er det foreløbig un1ulig å gjøre seg håp on1 
å følge opp kartverket overalt. Dessuten er en rekke on1råder allerede 
ferdig kartlagt før Registreringstjenestens opprettelse. 

De antil<.variske n1yndigheter innser at en fullstendig nyregistrering av 
landets fortidstninner og kjennskapen til <<Lov on1 fornn1inne» ikke kan 
gjennon1føres før uerstattelige kulturverdier og økonon1iske verdier er 
gått tapt. Derfor arbeider de n1ed planer om å få i stand en fast opplys
ningsvirkson1het on1 dette enu1e ved tekniske og elementærtekniske 
skoler, Norges tekniske høyskole og Norges Landbrukshøyskole. 

Son1 en følge av de rådende forhold oppstår det stadig konfliktsitua
sjoner son1 er vanskelige å løse. Men vi har heldigvis n1ange eksen1pler 
på at oppgavene kan løses - og er blitt løst på en tilfredsstillende n1åte 
ved san1arbeide og godvilje fra begge parter. 
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Fig. 2. Grustaket på Gunnarstorp i Skjeberg. 

Industrien 

Et typisk eksen1pel på 111angelfullt kjennskap til lovens besten1n1elser 
er saken om det store grustaket på Gunnarstorp i Skjeberg, fig. 2. Erfar
ingsmessig n1å n1an vente å finne fortidsminner på slike grusrygger, og 
dessuten er Skjeberg det herred i Østfold hvor 111an h~r gjort flest funn, 
og det er tidligere kjent 10 fortidsn1inner på Gunnarstorp. Her kjøpte 
kot11111unen omkring 1950 et stort område og satte i gang grusgraving 
uten på forhånd å ha meldt fra til Universitetets Oldsaksan1ling. Efter at 
man der oppdaget forholdet og n1eldte fra til kon1111unen, ble det søkt 
0111 dispensasjon fra fredningsloven på grunn av de store investeringene 
son1 var foretatt. Søknaden ble avslått, og kom111unen appellerte deretter 
til departen1entet, som ønsket forlik n1ellon1 partene. Resultatet ble en 
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overenskon~st hvor kon~n~unen fikk føre grustaket fren~ til en fastlagt 
grense, n~ot å bekoste utgravningen av fortidsn~innene i det frigitte on~
råde og - når grusgravningen var avsluttet - å sikre og beplante kantene, 
slik at de ble n~inst n~ulig skjen~mende i landskapet. Kommunen måtte 
dessuten forplikte seg til å legge resten av feltet ut til friareal og holde 
det i stand. Med hensyn til den arkeologiske undersøkelsen, ble det gjort 
opptnerksotn på at den også omfattet fortidsminner som ikke var synlige 
på overflaten. Det viste seg da også at det på grustaket lå ikke 1 O, men 
200 graver foruten boplassmateriale fra steinalderen. At gravingen ble 
kostbar og grusprisen høy, sier seg selv. 

Slike situasjoner n~ed forsinkelse og fordyrelse av arbeidstiltak n~å det 
være i alle parters interesse å unngå. Nå skal det samtidig ben~erkes at 
det er lettere å stelle pent n~ed og ivareta et fortidsminne på et avsides
liggende sted enn å arbeide i sentrale strøk hvor det finnes tusener av den1. 

Da Universitetets Oldsaksatnling ble opptnerksom på det planlagte 
alun~iniun~verk ved Lundevågen på Lista, henvendte n~an seg til Elektro
kenusk og gjorde oppmerkson~ på lovens bestetnn~elser. Det ble videre 
påpekt Huseby-Lundevåg-distriktets rikdom på funn og fortidsn~itmer 
fra de forskjellige forhistoriske perioder, og terrengforholdene tydet på 
at det var stor sannsynlighet for boplasser fra steinalderen i on~rådet. 
Oldsaksanuingen søkte derfor selskapet otn bevilgning til en prøve
gravning og systen~atisk registrering innen interesseområdet. Derved 
kunne man unngå en eventuell forsinkelse av arbeidet i anleggstiden. 
Det ble stilt de nødvendige n~idler til disposisjon, og da prøvegravningen 
viste at her lå et verdifullt boplassmateriale fra steinalderen, ble den ut
videt til en regulær gravning flere steder innen on~rådet sesongen etter. 
Derved har n~an kunnet få et forholdsvis fullstendig bilde av steinalder
bosetningen der, san~tidig son~ hele området kunne frigis for utnyttelse. 
Forutsetningen for bevilgningen fra Elektroken~isk var at hele interesse
on~rådet ble systen~atisk undersøkt, og rapport over arbeidet, hvori inn
gikk en redegjørelse for i hvilken grad on~rådet kunne frigis for indu
striell utnyttelse, ble sendt selskapet. 
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Ved Esso-raffineriet på Slagentangen i Vestfold stilte saken seg noe 
enklere. Selskapets advokat henvendte seg i god tid til Oldsaksan'llingen 
for å få undersøkt n'luligheten av å finne eventuelle fortidsn'linner innen 
anleggsonwådet. Ved befaringen viste det seg at her ganske riktig fantes 
en hel del, tnen at ikke noe ville bli berørt av selve anleggene. Da også 
Esso gjerne så at alt ble bevart, påtok selskapet seg å påse at intet ble 
skadet under arbeidet satnt å sørge for vedlikeholdet i fren'ltiden. 

På Karmøy og Sola i Rogaland, distrikter son'l alle er rike på fortids
minner, har andre selskaper bekostet store arkeologiske undersøkelser 
innenfor de planlagte industrion'lråder, hvor det er fretnkon'ln'let et 
arkeologisk n'lateriale av til dels n'leget stor vitenskapelig verdi. 

De respektive kon'lmuner har også n'led stor velvilje og forutseenhet 
delvis bekostet registreringer av faste fortidsnunner i de on'lråder hvor 
det vil bli aktuelt n'led boligreisning og veianlegg i tilknytning til indu
strianleggene. På Karn1øy er industrireisningen ennå bare i sin begynnelse, 
slik at en fullstendig registrering er ubetinget nødvendig. Sola ble regi
stt·ert av Stavanger Museun'l for flere år siden, lenge før det forelå en 
akutt, aktuell situasjon. 

Veibyggingen 

Mulighetene for å kon'ln'le bort i fortidsn'linner er særlig stor ved vei
bygging. Dette har bl. a. Østfold og Vestfold fylkesveivesen tatt konse
kvensen av ved å innlede satnarbeide n'led Universitetets Oldsaksan'lling. 
Representanter for de to etater har gjennon'l flere år i fellesskap foretatt 
befaringer ved planleggelse av nye veier og utvidelse av gan'lle. Fortids
minnene er her blitt lagt inn på kart, og partene har forsøkt å kon'ltne 
fretn til løsninger hvor flest n'lulig fortidsminner blir spart. 

Det er også blitt gitt dispensasjoner for å fjerne en del fortidsn'linner. 
På Otnmundrød i Hedrun'l lå det således en nesten helt ran'lponert grav
haug n1idt i en planlagt utvidelse av E-18, fig. 3. Haugen var en del 
av et opprinnelig n'leget stort gravfelt son'l har vært i bruk g]ennon'l 
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Fig. 3. Gravhaugen ved Ommundrød mens veiarbeidet pågikk. 

1000-1500 år. Den var et eneste stort krater nesten helt til bunns, slik at 
111an ikke regnet det for særlig sannsynlig at den inneholdt funn av ves
entlig betydning. Men ved utgravingen fant 111an nedskåret i auren en 
intakt grav, hvilket hadde lurt de tidligere <<skattegravere», fig. 4. Graven 
er en av våre rikeste kvinnegraver fra tiden on1kring år 500 e. Kr., inne
holdende bl. a. praktfulle sn1ykker, keran1ikk av hjenuig arbeide og 
itnporterte ron1erske glass, fig. 5. Funnet er av en slik karakter at det har 
fått internasjonal betydning. On1n1undrødgraven er et typisk eksetnpel 
på at selv et tilsynelatende helt ødelagt fortidsn1inne kan ron1n1e et verdi
fullt n1_ateriale til utvidet kunnskap on1 vår historie. 

Fig. 4. Snitt gjennom gr,whaugen ved Onunundrod. 
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Fig. 5. Noen av gjenstandene som ble funnet i 
gravhaugen ved Onunundrød. 

Boligbyggingen 

Ikke tninst ved boligfelter og parkanlegg bør det være n1ulig å kunne 
bevare fortidsnlitmer, idet disse forholdsvis enkelt kan innarbeides i fri
arealene, slik at de blir en attraksjon og ikke et <<nødvendig onde>> i an
leggene. Vi har flere eksen1pler på at dette er gjort, således i Kulåsparken 
i Sarpsborg og Slagen kirkegård i Vestfold. I begge tilfelle glir de meget 
vakre fortidsn1innene naturlig inn i on1givelsene. I de senere årene er 
denne løsningen blitt stadig mere aln1innelig og har vært praktisert bl. a. 
i Oslo, Akershus og Østfold. Her skal bare nevnes Brenne-feltet i Bærun1. 

Høsten 1960 oppdaget førstekonservator Aslak Liestøl, rent tilfeldig et 
hittil ukjent gravfelt bestående av 7 hauger på Brenne. V ed henvendelse 
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til Reguleringsvesenet viste det seg at det allerede forelå en regulerings
plan, fig. 7, som også var godkjent av departen1.entet. Haugene lå etter 
denne planen innenfor de utparsellerte tomteområder og kunne derfor 
skape vanskeligheter for utnyttelsen og dermed også for salg. Oldsak
satnlingen henstilte derfor til Reguleringsvesenet å omgjøre reguleringen, 
slik at friområdet ble flyttet så haugene kunne bli liggende innenfor dette, 
samtidig sotn det opprinnelige friarealet ble lagt ut til tomter. En slik 
ordning ville efter Oldsaksan1lingens mening øke verdien av friarealet 
og også gjøre gravn1.onun1.entene tilgjengelig for publikum. Det ble 
dessuten påpekt at Bærum tilsynelatende er n1.eget fattig på fortidsminner, 
slik at det også av den grutm ville være av verdi å få disse bevart for 
fremtiden. Forslaget on1. ny regulering var fra Oldsaksamlingens side 
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Fig. 6. Den opprinnelige 
regulering ved Brenne. 
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Fig. 8. Enebolig på Østby i As, plasert mellom. gravhauger. 

ikke ment son1. noe tiltak efter § 4 i Loven av 1951, men bare som en 
henstilling om flytting av friarealet for derved å kunne la haugene ligge 
urørt. Reguleringsvesenet stilte seg positivt til forslaget, og planene ble 
omgjort, fig. 8. 

V ed planlegging av en enebolig på Østby i As, var grunneieren klar 
over at det lå fortidsn1.inner på eiendommen. Han meldte fra til Oldsak
samlingen, som foretok en befaring på stedet og fremsatte forslag til 
husets plasering i forhold til fortidsminnene på eiendommen. Kart over 
ton1.ten med den planlagte bolig ble så forelagt n1.useet til godkjennelse, 
og det ble også gitt beskjed da tomten var utstukket, slik at ny besiktigelse 
kunne foretas. Østby-eksemplet er bare ett blant mange hvor villaen er 
plasert i forhold til et fortidsminne, se fig. 6. 

Disse eksempler skulle være nok til å vise hva som kan gjøres under de 
eksisterende forhold - såvel fra planleggernes som fra arkeologenes side. 
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Fig. 9. Gravmonumenter på Mølen. 

Meget kan sikkert ennå gjøres for å spre kunnskap on1 fortidsn1.inne
vernet og in1.øtekon1.n1.e de krav og ansvar son1.loven stiller til den enkelte 
og san1.funnet. Man har ellers stnå muligheter for å bevare fortidsn1.innene 
ut over den prevensjon som loven tilsikter. I den utstrekning det har vært 
økonon1.isk n1.ulig er det blitt kjøpt opp mindre områder onLkring særlig 
verdifulle forhistoriske n1.onumenter som man gjerne vil ha bevart for 
ettertiden. Det ville være ønskelig on1. Staten ved de antikvariske myn
digheter kunne erverve slike anlegg i høyere grad enn hittil. I Sverige er 
n1.an kotnn1.et n1.eget lengre i den retning. Der har Vitterhetsakaden1.ien 
nå 60 eiendomn1.er, større forhistoriske monun1.enter, bygninger, borg
anlegg o.l. spredt rundt omkring i landet. Det tas der sikte på ikke bare 
å holde anleggene i stand, n1.en også å bevare naturnUljøet otnkring den1.. 
Hos oss har vi bare i liten utstrekning kunnet gjøre dette. Universitetets 
Oldsaksanuing har ervervet en del anlegg, hvorav de mest kjente er 
gravfeltet på Hunn i Borge, Borre Nasjonalpark i Vestfold og on1.rådet 
on1.kring de 111.ektige gravn1.onun1.entene på Mølen i Vestfold, fig. 9. Disse 
sto i fare for å bli ødelagt ved industriell utnyttelse av steinforekon1.stene. 

De arkeologiske museer hverken kan eller vil hindre utviklingen innen 
industri, boligbygging og veibygging ved å stille seg negative til alle 
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dispensasjonssøknader. Men 111an n1å forsøke å bevare verdifulle n1onu-
111enter der hvor det er teknisk mulig, og videre foreta de nødvendige 
undersøkelser av frigitte fortidsn1inner. Disse danner jo vårt kilde-
111ateriale, son1 når de først er fjernet, ikke gir 111ulighet for noe studiun1. 

Men det son1 en ikke-arkeolog ofte vanskelig kan forstå er at alle for
tidsnlinner fra forhistorisk tid og tniddelalder er fredet - ikke bare n1onu-
111enter son1 i Borre og på Mølen, 111en også de uanselige futm. Et for
tidsnlinne har i den aln1innelige n1anns bevissthet først virkelig interesse 
og verdi når det er gravd ut og 111an har konstatert 0111 det inneholder 
noe eller ikke. Denne oppfatning er in1idlertid helt feilaktig. Fortids
nlinnene er uansett forfatning, størrelse og innhold historiske dokun1enter 
i seg selv. Hvor beskjedne de enn kan synes, har de stor historisk og viten
skapelig verdi, ikke 111inst i områder son1 er fattige på funn. De er nen1lig 
de sikreste holdepunkter vi har til å fastslå bosetninger i forhistorisk tid. 
De viser hvorledes Norge ble bygget helt fra den tiden da den store inn
landsisen begynte å slippe sitt tak på landet og fren1 til historisk tid. 

SUMMARY 

The author here accounts for son1e of the points of conflicting interest 
which n1ay arise between the antiquarian authorities on the one hand, 
and engineers and architects in public or private practice on the other. 
The Ancient Monun1c11ts Act of 29th June 1951 auton1atically protects 
all 111onun1ents and finds fron1 prehistory and fron1 the Middle Ages. 
The ren1ains of settlen1ents, graves, trade routes, rock carvings and other 
cultural relics spread over the entire country are covered by the Act. 

It is the task of our five State Archaeological Museun1s - in Oslo, 
Stavanger, Bergen, Trondhein1 and Tron1sø - to enforce this law. 
National and local platming authorities n1ust notify o ne of these n1u
seun1s whenever large building schetnes are to be carried out, and all 
work n1ust be stopped and notice given if ancient tnonuments should 
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be encountered, so that the archaeological museun1 concerned n1ay start 
the necessary investigations which, according to the Act, are to be finan
ced largely by the owner. It is for this reason that the museums carry 
out their extensive registration of ancient monuments as a help to the 
planning authorities. These records are sent to public and private land
owners and to interested institutions of the state, county or nlunicipa
lity. When planning various types of building schemes in areas where 
one might except to encounter ancient monuments, or where such are 
known to exist, it would therefore be rational to contact the archaeo
logical authorities at an early stage. If there are ancient n1onuments on 
the site, both time and money n1ay be saved by taking then1 into account 
at the planning stage; moverover, wherever it is technically possible, the 
inclusion of the ancient monument in the building schen1e being planned 
will be a pleasant solution. The article gives examples taken fron1 the 
building of industrial plants, roads, public housing estates, parks and 
private houses, where cooperation has led to results satisfactory to both 
parts. 



Irn1.elin Martens 

VASSDRAGSREGULERING ENE 
OG DET ARKEOLOGISKE 
FREDNINGSARBEID 

Når vassdragsundersøkelsene er bljtt en egen del av det arkeologiske 
fredningsarbeid, har det flere forskjellige årsaker. Det arkeologiske felt
arbeid har, naturlig nok, hovedsakelig vært drevet i landets sentrale strøk. 
En stor del av våre oldftum er kommet for dagen under markarbeid, og 
dessuten er våre n1.est tallrike og iøyenfallende fortidsminner, grav
haugene, i alt vesentlig konsentrert til jordbruksbygdene. Vassdrags
undersøkelsene deri1not, utføres først og fremst i ubebodde strøk hvor 
gravn1.innene er få og jorda ikke dyrkes, og de oldfunn vi har fra fjell
traktene er få og spredte. Det er for øvrig et forbausende høyt antall 
enkeltfundne gjenstander, først og fren1.st jaktvåpen, son1. i årenes løp er 
innsendt tiln1.useene, 1nen de fleste av dem er løsfunn uten tilknytning 
til noe fortidsmilu1.e. 

Blant de arkeologiske undersøkelser so1n har vært utført på fjellet er 
det 2 som fortjener spesiell omtale. Det er Johs. Bøes utgravnil1.ger 1939-
40 på Sun1.tangen ved Finsevatn i Eidfjord, son1. ga det endelige bevis for 
at det hadde vært fangstfolk på Hardangervidda allerede i steinalderen. 
I de samme årene drev Bjørn Hougen omfattende registreril1.ger og ut
gravninger av jernalderens fortidsn1.inner i fjellet so1n ledd i en studie 
over seterbrukets eldste historie. Det arbeid disse to utførte, har vært av 
stor betydning for de senere års arbeider. 

Den typen av fortidsminner som vanligvis er den viktigste og 111.est 
tallrike i fjelltraktene, steinalderboplassene, har ingen 111.arkeril1.g over 
bakken. Funnene er sn1.å og uanselige, og det skal et trenet øye til for å 
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oppdage den1. Følgelig blir de sjelden gitt akt på av an1atører, og det 
var et forsvinnende antall son1 var kjent før 1958. 

Utgangsposisjonen er således en helt annen enn ved registreringer og 
utgravninger i bebygde strøk, og vi n1å delvis også benytte andre 
arbeidsn1etoder. 

De besten1n1elsene i fredningsloven son1 da1u1er utgangspunktet for 
vårt arbeid, kom først n1ed i den nye loven av 1951. Foruten den generelle 
fredning av alle fortidstni1u1er er det den paragraf (§ 5) son1lyder: <<Hvis 
et offentlig eller større privat tiltak gjør det nødvendig å gå til særlig 
granskning av fortidsn1inner, skal on1kostningene bæres av arbeids
herren.>> Loven pålegger også byggherren å finne ut i god tid 0111 faste 
fortidsn1inner vil bli berørt, og dette avsnitt er så å si ordrett tatt inn i 
alle reguleringstillatelser. 

Den første institusjon son1 tok opp arbeidet, var Tron1sø Museun1 
son1 begynte i Pasvikdalen i 1957. Året etter satte Universitetets Oldsak
sanlling i gang i utbygningson1rådet for Tokke Kraftanlegg, og senere 
har virkson1heten øket år for år i alle deler av landet. Arbeidssesongen i 
fjellet er kort, og det er store on1råder son1 n1å gåes over. Følgelig kreves 
det en stor arbeidsstyrke. V assdragsundersøkelsene ble en stor ekstra 
belastning på de 111indre arkeologiske 111useer hvor det fåtallige viten
skapelige personale på forhånd hadde en altfor stor arbeidsbyrde. Etter 
kort tid ble det også behov for større enhet både i planlegging og ut
førelse. Da De arkeologiske tnuseers registreringstjeneste ble opprettet i 
januar 1963, falt det derfor naturlig å legge adnunistrasjonen av alle 
vassdragsundersøkelser til dette kontor. Undersøkelsene utføres etter 
oppdrag fra de enkelte museer, og gjerne i nært san1arbeid med den1. 

Et av kjernepunktene i fredningslovens besten1n1elser er at byggherren 
i god tid skal fi1u1e ut on1 faste fortidsn1inner vil bli berørt av arbeidene. 
Det har hendt n1er enn en gang når vi har henvendt oss til konsesjonærene 
at vi har fått et svar n1ed dette innhold: Vi har spurt våre folk, men ingen 
av den1 kje1u1er til at det fins fortidsn1inner i reguleringson1rådene. Der
n1ed har de tydeligvis ansett det overflødig å sette i verk nærmere gransk-
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ning. På bakgrunn av det son1. er sagt ovenfor, ville det være n1eget over
raskende on1. anleggets folk hadde kjennskap til det son1. n1.åtte finnes. 
Enhver vassdragsundersøkelse n1.å derfor begynne n1.ed en systen1.atisk 
registrering, og den kan bare utføres av fagarkeologer eller andre son1. 
er øvet i dette arbeidet. 

Registreringene utføres i de aller fleste tilfelle fra båt, både fordi en 
vesentlig del av fortidsnlinnene ligger nær stranden, og fordi det er det 
raskeste og n1est praktiske. Nedenfor skoggrensen vil det være en håp
løs oppgave å gjennon1søke hele terrenget, n1.ens snaufjellet gir god over
sikt og gjør det naturlig å la registreringen on1.fatte et større otnråde. 
Dette vil son1 regel begrenses av fjellsidene, og en slil<: utvidelse av 
arbeidsfeltet krever ikke vesentlig lengre tid. Fra et kulturhistorisk syns
punkt ville det bety en stor svekkelse otn registreringene skulle være for 
stran1.t bundet av øvre reguleringsgrense. Her n1.å n1.an ta i betraktning 
at en oppden1.1ning også endrer de øvrige kulturn1.i1u1.ers naturlige on1.
givelser, noe som gjør det nødvendig både å beskrive beliggenheten og 
ikke tninst å fotografere den1. før landskapet endres. 

Det kan gi inntrykk av å lete etter nålen i høystakken å oppspore stein
alderboplasser og annet son1. ikke har noen n1.arkering i terrenget, tnen 
så ille er det heldigvis ikke. For det første kan n1.an i en viss utstrekning 
benytte elin1.inasjonsn1.etoden, idet store deler av strandpartiene er abso
lutt ubeboelige. Det har tydeligvis vært et hovedkrav at boplassene 
skulle ligge på tørr grus- eller sandbutm, n1.ens det derin1.ot ser ut til å 
være av underordnet betydning at gru1u1.en var steinrik eller at stedet lå 
utsatt til for vær og vind. Det siste kan henge san1n1.en n1.ed at de har 
valgt skogfrie on1.råder, og det kan i den forbindelse nevnes at det on1.
trent ikke er fu1u1et en eneste øks på boplassene. De beboelige on1.råder 
kan ofte være av n1.eget begrenset utstrekning, og det kreves stor grun
dighet for å oppspore den1.. Når boplassene ligger ved åpen strand, vil 
det gjerne være vasket fren1. tilslått stein 1 strandkanten; dessuten finner 
111an i endel tilfelle skjørbrent stein. De fleste boplassene lar seg itnidlertid 
ikke lokalisere på de1u1e n1åten, n1.en det skal son1. regel ikke n1.ange 
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spadestikk til inne på tørt land før tnan er på sporet. Foruten avfall fra 
redskapstilvirkningen fins det son1. regel trekullrester. Funnene ligger 
oftest konsentrert i et tynt kullholdig jordlag like under torven, og det 
er bare i sjeldne tilfelle at a1u1.et organisk n1.ateriale er bevart. De eneste 
plasser son1. byr på gunstigere betingelser i så måte er hellerne, hvor 
tnaterialet har ligget bedre beskyttet mot vær og vind, samt de store 
beinhaugene utenfor endel fangstbuer på Hardangervidda. De sistnevnte 
er in1.idlertid ikke særlig ganue. 

V ed vassdragsundersøkelsene faller gjerne skillet tnellom oldtid og 
middelalder bort. Under registreringene er det naturlig å ta n1.ed alle 
kultunniru1.er uansett alder, og en rekke av dem, ikke tninst hustuftene, 
er meget vanskelige å datere før de graves ut. Det er bare i heldige til
felle at prøvestikkene gir funn av kronologisk verdi. Mange ganger har 
det vist seg at samn1.e sted, kanskje først og fremst hellerne, har vært 
bebodd til høyst ulil(e tider. Som eksen1.pel kan nevnes en heller under 
en flyttblokk ved Langesæ i Vinje, hvor de yngste gjenstander kunne 
tidfestes til ca. 1800 e. Kr. tuens de eldste kan gå like langt bakenfor vår 
tidsregnings begynnelse. 

Når registreringen er fullført, n1.å n1.an velge ut det son1. skal gjøres til 
gjenstand for nærmere undersøkelser. Ved mange vann fins det ikke mer 
enn at n1.an graver ut alt son1. kan tenkes å gi et rin1.elig vitenskapelig ut
bytte. Enkelte steder har resultatet av registreringene vært negativt, 1nen 
det betyr likevel ikke at de har vært verdiløse. Ett av våre tnål er å få 
kartlagt hvor store deler av landet som har vært benyttet av steinalderens 
fangstfolk, samt utnyttelsens intensitet iru1.en hvert område. Materialet 
er ennå ikke fyldig nok til å danne basis for sikre slutninger, og flere 
undersøkelser har gitt overraskende resultater både i positiv og negativ 
retning, n1.en det ser etter hvert ut til å tegne seg et n1.ønster i det hele. 

Det sier seg selv at n1.an under slike forhold ikke kan forhåndsberegne 
onu(ostningene for en undersøkelse. I første on1gang tnå n1.an gå ut fra 
konsesjonsotnrådets størrelse og hvor stort n1.annskap det er naturlig å 
sette inn. Selv ikke når registreringene er fullført, kan n1.an med noen 
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sikkerhet beregne totalsun1n1en, idet utgravningenes <<kvadrattneterpris>> 
er avhengig av mange faktorer og n1eget sterkt varierende. Blant annet 
er været en n1eget uberegnelig faktor. 

Det er først når fortidsminnene blir tallrike at fastsettelsen av under
søkelsens on1fang og utvelgelsen av objekter kan by på problen1er. Son1 
regel kan man ikke ta standpunkt til disse spørstnål med en gang, idet 
resultatene det ene år gjerne vil bli bestemtnende for det neste. Det ufra
vikelige krav n1å in1idlertid være at tnan får et fullverdig vitenskapelig 
111ateriale son1 best n1ulig dekker de typer av fortidsminner og de tids
perioder son1 er representert. Det er ikke tilstrekkelig bare å undersøke 
de større funnrike lokalitetene. Det gjelder å få et n1est n1ulig objektivt 
tverrsnitt av on1rådets forhistorie, hvilket Inedfører at 111an også n1å 
grave ut endel sn1å og futmfattige plasser. Når det gjelder steinalderbo
plassene vil størrelsen og funntettheten være avhengig av intensiteten i 
utnyttelsen, et forhold som i en viss utstrekning ser ut til å være kulturelt 
betinget. 

V ed fastsettelsen av en undersøkelses on1fang n1å n1an også ta i be
traktning at det ikke vil fi1u1es 111uligheter til å etterprøve resultatene. 
Det er ellers en fast regel ved større utgravninger hvor fortidsnllimene 
ikke vil bli rasert at n1an lar noe stå igjen urørt til en eventuell senere 
kontrollgravning. Dette er ikke nlinst viktig i vår tid hvor utgravnings
teknikken stadig er under forbedring og det jevnlig åpner seg nye 
n1uligheter for å trekke i1u1 forskjellige naturvitenskapelige disipliner 
og Inetoder. 

Det er også et stadig tilbakevendende problen1 hvor store krav n1an 
skal stille til nøyaktigheten. Her n1å det foretas en avveining i forhold til 
hvor n1eget man ønsker å grave ut, hvor stort n1annskap og hvor n1eget 
tid 111an har til rådighet, og ikke nlinst n1å tnan se det i relasjon til on1-
kostningene. Svært n1ange av høyfjellsgravningene er ukompliserte, idet 
det hverken fins konstruksjoner eller stratigrafi, tnen f. eks. ved under
søkelse av hustufter og hellere kan disse spørsn1ål bli aktuelle. 

Fjellets fortidsn1inner er, med få utu1tagelser, lite anselige, og det har 
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aldri vært på tale å hindre eller endre reguleringsplaner på grunn av denL 
Det ville i de fleste tilfeller si at n1an ble nødt til å redusere regulerings
høyden for et n'lagasin, eller endog sløyfe oppden'ln'lingen helt, og vi er 
fullt oppn'lerksonln'le på hvilke store økonon'liske konsekvenser dette 
ville få. Vi kan in'lidlertid ikke se bort fra at det kan kon'ln'le for dagen 
fortidsn'linner son'l bør bevares intakt og hvis verdi son'l n'lonun'lenter er 
sterkt avhengig av at terrenget on'lkring forblir n'lest n'lulig uendret. 
Vi har funnet og undersøkt flere lokaliteter, f. eks. Ullshelleren i Vall
dalen, son'l vi aldri ville ha tillatt ødeleggelse av ved lokalt begrensete 
inngrep son'l vei- eller husbygging. 

Foreløpig har vi hatt nok med å klare de nødvendige undersøkelser og 
følge opp n'led det viktigste etterarbeid, og vi har bare i liten utstrekning 
tatt opp til drøftelse de konsekvenser vassdragsreguleringene på lengre 
sikt vil få for de kulturhistoriske vitenskaper. Kraftutbyggingen har gitt 
oss enestående n'luligheter til å foreta undersøkelser i stort on'lfang, og vi 
kan uten forbehold si at de har gitt resultater av aller største vitenskape
lige verdi. Den vitenskapelige bearbeidelse av n'laterialet kan in'lidlertid 
av n'lange gru1u1er ikke gjennotnføres før flere år etter at feltarbeidene 
er avsluttet. Det er først da at svakhetene og 1nanglene ved undersøk
elsene vil kon'ln'le klart fretn og behovet for kontrollundersøkelser vil 
tnelde seg. Når disse n1uligheter ikke lenger er til stede i de regulerte 
vassdrag, er det n'leget viktig at de ennå foreligger i andre vassdrag so1n 
har noenlunde san'ln'le naturlige betingelser og kulturelle orientering. 
I enkelte deler av vårt land, f. eks. Telen'lark og Hallingdal-Hetnsedal 
har vassdragsutbyggingen vært så intens at disse n'luligheter er redusert 
til et n'linin'lUlll. Her kan det itu1Skytes at fortidsn'litulene fortritu1svis er 
knyttet til de større vassdragene, slik at det ikke vil være tilstrekkelig at 
enkelte sn'låvassdrag blir bevart. 

Det er alltid en intin'l san'ltnenheng n'lellon'l fortidsnunnene og det 
landskap de ligger i, og deres plasering i terrenget avspeiler sine opphavs
ll'lenns forhold til natur og næringsgrunnlag. Det 111est eklatante eksen'lpel 
fra fjelltraktene er kanskje dyregravene, hvis strategiske plasering i 
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terrenget oftest ligger klart i dagen. Mot denne bakgrunn blir det et 
viktig krav fra vår side at endel fortidstnitmer blir bevart i on1givelser 
son1 ikke er endret av oppde111nunger eller andre tekniske inngrep av 
større on1fang. 

Våre interesser faller her helt i tråd n1ed naturvernets. De kulturhisto
riske synspunkter har hittil vært lite påaktet i diskusjonen 0111 vassdrags
fredning, n1en de bør absolutt bli tatt hensyn til i fren1tiden. Det er på 
høy tid at vi får en landsonlfattende plan for vassdragsutbyggingen og 
at arkeologer og representanter for andre kulturhistoriske vitenskaper 
blir trukket inn i utarbeidelsen av en slik plan. 

Det er inudlertid ikke bare kraftutbyggingen sotn skaper problen1er 
for oss idag. Den stadig økende hyttebygging, og ikke minst den plan
n1essige utparsellering av større on1råder, vil også kreve tiltak fra vår side. 
Det er ikke lenge før det vil bli vanskelig å finne en setergrend so111 e1u1å 
ligger intakt, uberørt av hyttebygging og san1tidig holdt i hevd, og det 
er på tide å ta opp spørsn1ålet 0111 hvordan en slik kulturvernoppgave 
skal løses. 

Det er en stor svakhet for våre undersøkelser at fredningsloven bare 
gjelder fortids111inner eldre etm reforn1asjonen. For det første n1å et fjell
on1råde alltid betraktes son1 en enhet både fra en kulturell og økologisk 
synsvinkel, og for det annet er det 111ange kulturforhold i nyere tid son1 
er dårlig opplyst og hvor arkeologiske undersøkelser kunne være av 
stor verdi. Videre burde 111an i langt større utstrekning utføre under
søkelser også av annen art, først og fre111st etnologiske og sosiologiske. 
En vassdragsregulering vil ofte føre til endringer i utnyttelsen av et on1-
råde eller den vil fren1skynde en utvikling son1 allerede er i gang. I de 
angjeldende bygder er et kraftanlegg gjerne en sterkt n1edvirkende årsak 
til at det ganue kulturn1ønster brytes opp og at levevilkårene endres. 
Erfaringen viser at tradisjonen 0111 det so111 har vært, stedsnavn o. l. 
111eget hurtig svekkes eller gle111111es når stedene blir borte. Vi har derfor 
forsøkt å nedtegne endel tradisjonsstoff, san1t lokalitetsnavn, n1en denne 
delen av arbeidet har dessverre ofte hatt et tilfeldig preg. Det er selvsagt 
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kulturhistorikerne selv som tnå ta dette arbeidet opp, n1en det ville heller 
ikke være urin1elig on1 konsesjonshaverne ble pålagt visse forpliktelser i 
denne forbindelse. 

I tilknytning til våre feltarbeider driver vi også en utstrakt fotografer
ringsvirkson1het. Det viste seg n1eget tidlig at vi ikke kunne være av
hengige av de enkelte deltakeres fotografiske kvalifikasjoner, og det ble 
nødvendig å knytte til seg en yrkesfotograf. I sonunerens løp besøker 
han de forskjellige arbeidsplasser og fotograferer alt som blir registrert 
samt de pågående utgravninger. Dessuten er det en vesentlig del av hans 
oppgave å fotografere landskapet før det on1skapes. Det er ikke bare en 
nødvendighet å få gode oversiktsbilder son1 viser fortidsn1innenes plase
ring i terrenget, n1en også å skaffe til veie et dokumentarn1ateriale 0111 
landskapet. Når det gjelder kulturnunner, prøver vi å favne videst n1ulig, 
og fotograferingen on1fatter på ingen måte bare slikt son1 berøres av 
fredningsloven ;vi forsøker også å få n1ed nåværende bebyggelse, san1t 
drifteleger, setre og annet fra nyere tid som nå står til nedfalls. Vi har 
etter hvert bygd opp et anselig billedarkiv som er tilgjengelig for alle 
som n1åtte ønske det. En sak son1 ennå venter på sin løsning, er flyfoto
graferingen. I Sverige har denne i n1ange år inngått som et fast ledd i 
undersøkelsene, mens vi bare i liten utstrekning har fotografert fra fly. 
Flybilder- det er her tale om skråbilder fra lav høyde- gir en oversikt 
over landskap og futmlokaliteter som bilder fra bakken bare i sjeldne til
felle kan gi, og de kan henlede oppmerksomheten på fenotnener og for
hold sotn vi ellers ikke ville være i stand til å observere. 

Det faller utenfor rammen av denne artikkel å gjennomgå det arkeo
logiske funnstoff son1 er frenlkon1met eller omtale de forskjellige under
søkelser son1 er utført. Det kan derimot være på sin plass å gi et innblikk 
i hvor stor spennvidde n1aterialet har, og hvor varierende forholdene 
kan være i de ulike vassdrag. Jeg skal derfor gi en kort on1tale av våre 
2 største og viktigste undersøkelser, den ene i konsesjonsområdet til 
Røldal-Suldal Kraftanlegg i grenseområdet 1nellon1 Rogaland, Horda
land og Telen1ark, den andre i forbindelse med Rana Kraftanlegg i 
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Nordland. Den store forskjell i fortidsn1i1mebestand og fu1111n1ateriale 
skyldes selvsagt først og fretnst den store geografiske avstand n1ellon1 
undersøkelsesområdene, men forskjell i berggrunn og natur har også 
vært en avgjørende faktor. 

Røldal-Suldalson1rådet er stort, og naturforholdene varierer fra det 
ene vann til det annet vesentlig på grum1 av de store forskjeller i høyde 
over havet, noe som igjen har bevirket store variasjoner i utnyttelsen av 
områdene. Dette har vært en sterkt n1edvirkende årsak til at området 

Fig. 1. Kart over utbyggingsområdet for 
Røldal-Suldal Kraftanlegg. 
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har en n1.er variert bestand av fortidsn1.i1U1er e1u1. noe annet vi har under
søkt. Arkeologisk sett var det terra incognita da vi tok fatt i 1962, 111.en 
son1. vanlig kjente bygdefolk til flere av hellerne sa1nt de nyere hustuftene 
og den gan1le tufta ved V alldalseter. Universitetsstipendiat Knut Odner, 
Bergen, har hele tiden stått so1n leder av undersøkelsen. 

Valldalen i Røldal er en av våre fineste stølsdaler. Dalbu1u1en i regu
leringsonl.rådet ligger 660-695 m o. h., der er grønt og frodig n1.ed 
gode beiter både i dalbunnen og oppover liene. Muligens er navnet av
ledet av det gan1.le ordet vollr son1. betyr gressn1.ark eller eng. Dalen fører 
inn n1ot Hardangervidda, 111.en ligger for lavt til at reinsjakten har vært 
av noen betydning. Periodevis har det vært fastboende folk i dalen, og 
det fins sagn 0111. gårds bosetning ved V alldalseter før svartedauen. De 
arkeologiske funn gjenspeiler klart denne situasjon. Av fangstboplasser 
fra steinalderen er det bare funnet en, og den var av beskjedent on1.fang. 

Fortidsn1.i1u1ene i Valldalen er i det hele tatt fåtallige, n1.en et par av 
den1. er desto 111.er ben1.erkelsesverdige. 

Litt opp for Valldalsva1u1.ets sørøstre ende ligger Ullshelleren, n1.ed 
fjellveggen lutende utover i en lengde av vel 100 m. Bare en del av bo
setningsonuådet er undersøkt, n1.en der nådde kulturlaget stedvis en 
dybde av 1.60 m under overflaten og var rikelig isprengt store fylitt
blokker fra hellertaket. Utenom gjenstander av nyere dato konsentrerte 
fu1u1.ene seg om 2 perioder, bronsealder og folkevandringstid. Få n1.eter 
unna, på hellerveggen, ble n1.an under gravningen oppn1.erkson1. på at 
det var hugget i1u1. helleristninger av den typen som vanligvis karakteri
seres son1. jordbruksristninger og hovedsakelig er fra bronsealderen. 
So1nn1.eren 1963 ble det tatt pollenprøver på en myr like nedenfor 
helleren, og analysene viste tydelige indikasjoner på beitil1g san1t spor 
etter korndyrkning i 1-1.2 111.s dyp under overflaten. Deru1.e fasen ble 
datert til slutten av subboreal tid; en tidfesting son1. senere er blitt be
kreftet ved C-14 analyser og son1. faller 111eget godt i tråd n1.ed de arkeo
logiske dateringer av helleristningene og de eldre funnene - son1. ute
lukkende består av redskaper og avslag av stein. I Ullshelleren har vi 
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Fig. 2. Ullshelleren i Valldalen. Foto Ragnar Utne. 

således et funnkompleks son1. kan belyses fra flere sider og son1 fører rett 
inn i arkeologiske problen'lstillinger av grunnleggende art. 

Tuftene ved Valldalseter var blant de få ting son'l var kjent før regi
streringen. Vi festet oss ved en tuft av vel20 n'ls lengde hvor funn i prøve
stikkene indikerte en datering til sen vikingetid/tidlig n'liddelalder, noe 
son'l ble bekreftet ved utgravningen. Undersøkelsen var vanskelig, ikke 
IDinst fordi huset lå på n'leget steinrik n'lorenegrunn. Det ble avdekket 
spor etter stolper i veggene og renneliknende fordypninger etter indre 
tverrvegger. Huset har vært et rettvegget trehus i reisverkskonstruksjon, 
n'len detaljene er n'leget uklare. Det er foreløpig funnet og utgravd få 
hus fra san'ln'le periode, og det er nødvendig n'led IDer kon'lparativt 
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Fig. 3. Hustuft ved Valldalseter. Foto I. Martens. 

111ateriale før vi kan dra full nytte av gravningen. Huset kan n1eget vel 
være et mitme etter fast bosetning. 

Under forrige somn1ers gravning fant tnan, like foran Valldalseter 
Turisthytte en åpen boplass hvor funnn1aterialet vesentlig bestod av 
bergkrystall. Den skilte seg itnidlertid klart fra steinalderboplassene, og 
der ble også funnet jernspiker og nagler. Ved sorteringen av materialet 
viste det seg at en del av krystallene var halvfabrikata til perler. Disse er 
vanlige i vikingetidsgraver, men det er første gang vi har fått bevis for 
en hjen1lig produksjon. 

Den andre grenen av Røldalsvassdraget son1 skal utbygges, Nøvle
vassdraget, ligger i rent høyfjellsterreng på Haukelifjell, 975-1000 mo. h. 
Området har vært utnyttet til støling i nyere tid, og her, son1 de fleste 
andre steder i on1rådet fantes det tallrike ruiner av buer av relativt 
ny dato. 

Den arkeologiske interesse konsentrerte seg on1 Gauthelleren, et lavt 
rom i bergveggen et stykke oppe i den bratte fjellsiden. Helleren ligger 
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over reguleringsgrensen, men er utgravd med tnidler fra Odda kon1mune 
og Historisk Museum, Universitetet i Bergen. Funnene skiller seg ikke 
Ineget fra de eldste i Ullshelleren, og må antakelig henføres til bronse
alderen. Pilespissene er tallrike, og det er først og fren1st beliggenheten i 
et godt jaktterreng son1 har bevirket den intense utnyttelsen. 

2 av vannene i Suldalsvassdraget, Finnabuvann og V asstølsvann ligger 
i Stølsdalen, og dette navnet angir med en gang den viktigste utnyttelsen 
av dalen i senere tid. Fi1u1abuvannet ligger 900 n1 o. h. og terrenget er 
snaut, men det egentlige jaktterreng ligger noe lengre inne. 

Steinalderfunnene er konsentrert til en heller nær innfallsosen og en 
åpen boplass ved utfallsosen. På en gresslette på lokaliteten Finnabu ble 
det registrert en boplass med funn av bergkrystall. V ed utgravning viste 
det seg in1idlertid at bosetningen tilhørte folkevandringstid-n1iddelalder 
og at bergkrystallen må ha vært i bruk så sent, blant annet til ildslagning. 
Det er mulig at det har stått hus på plassen, 1nen da jorden delvis var 
omrotet av moderne bebyggelse, lot dette seg ikke påvise med sikkerhet. 

Vasstølsvann ligger lengre ute i dalen, h. o. h. er 733 n1, og terrenget 
er delvis skogkledd. Det er funnet spor etter steinalderboplasser 4 steder, 
og en boplass er delvis utgravd. Den viktigste gravningen omfattet 
restene av en hustuft på en grus terrasse tett ved V asstølene. Tufta kan 
dateres til yngre jernalder. 

Det er fristende å se både Finnabuboplassen og V asstølstufta som 
minner etter forhistoriske støler. Det er helt klart at seterdriften går til
bake til forhistorisk tid, men sikre stølstufter har det vist seg n1eget 
vanskelig å oppspore. Disse funn er derfor av spesielt stor verdi. 

I den søndre grenen av Suldalsvassdraget er det Holmevann so1n til
trekker seg oppmerkson1heten. Vannet er stort, høyden over havet er 
1050 n1, og landskapet er snaut og goldt 1ned sneklatter ned til vann
kanten det n1este av sommeren. 

De åpne steinalderboplassene ligger konsentrert i ett o1nråde, Vivik, 
hvor det er store gressletter. Den ene lokaliteten er både funnrik og stor 
av utstrekning, n1en bare endel er gravet ut. 
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Foruten en rekke butufter av tydelig ungt preg bragte registreringen 
for dagen flere sn1å tufter hvor prøvestikkene indikerte en tidfesting til 
steinalder. 4 av tuftene er nå undersøkt, og det er bekreftet at iallfall de 3 
er fra steinalderen. Både forn1 og innhold av oldsaker er noe varierende, 
og det 111å også gjelde deres tidsstilling. Så få husrester fra steinalderen 
son1. kjennes i Sør-Norge har disse tufter langt større betydning enn deres 
beskjedne størrelse skulle tilsi. 

Son1. dette korte ekspose har vist strekker funnene fra Røldal-Suldal 
seg ikke bare over et meget langt tidsrom, 111en de har også en uvanlig 
stor kulturhistorisk spennvidde. Materialet er på n1.ange felter n1eget 
fragmentarisk og kan i første on1gang vanskelig nyttes fullt ut, tnen når 
en enkelt undersøkelse kan bringe så tneget nytt for dagen, skulle det 
være godt håp 0111 at vi etter hvert kan få et rikere san1.n1.enliknings
n1.a teriale. 

I Ranaområdet ligger forholdene helt annerledes an. Den norske fast
boende befolkning nådde ikke Nord-Norge før i 3.-4. århundre e. Kr., 
og bosetningen konsentrerer seg da om kyststrøkene, n1.ens de indre 
strøk forblir uberørt. Innlandson1rådene utgjør den vestlige utløper av 
de enonne skog- og fjellstrøk i svensk Lappland, on1.råder son1 aldri har 
vært ettertraktet av jordbruksfolk, 111.en hvor fangstkulturene kunne leve 
så å si uforstyrret videre lenge etter at bondeervervet var blitt dominer
ende i 111.er sentrale strøk. På svensk side er det i forbindelse n1.ed vass
dragsreguleringene drevet on1.fattende arkeologiske undersøkelser siden 
1942, og bortitnot 2000 boplasser er registrert. Utgravningene har bragt 
for dagen et overn1.åte stort og rikt funnn1.ateriale, n1.en dette er foreløpig 
bare i liten utstrekning blitt publisert. Det er åpenbart at fum1ene spenner 
over et n1.eget langt tidsron1., anslagsvis fra ca. 3000 f. Kr. og fren1. til 
n1iddelalderen, kanskje helt inn i nyere tid, n1.en det byr på store proble-
111.er å bygge opp en kronologi. Dette beror på flere forhold, ikke n1.inst 
at de samn1.e boplassene har vært benyttet gjennom lange perioder og til 
høyst forskjellige tider, uten at dette lar seg påvise stratigrafisk. 

I Norge er det særlig i Ranaon1.rådet vi har fått kontakt n1.ed dette 
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n1aterialet, først n1ed en n1indre undersøkelse ved Un1bukta i forbindelse 
n1ed svenskenes oppden1111ing av Øverun1an og nå i utbyggingsotnrådet 
for Rana Kraftanlegg. Dessuten er det utført n1indre registreringer og 
utgravninger ved Fiskeløsvann i Andfiskåga. Alle arbeidene har stått 
under ledelse av Fredrik Gaustad. 

Foreløpig er bare endel av vannene i Rana Kraftanleggs konsesjons
onlråde registrert, og utgravninger av betydning er bare utført ved 
Store Akersvann. Her ble det i alt påvist 15 boplasser av steinalderkar
akter. Alle er åpne boplasser beliggende nær stranden. Videre er Gress
vann registrert, og funnene herfra n1å betegnes son1 tneget lovende. V ed 
K jensvann derin1ot, ser det ut til at den eneste boplassen av noen størrelse 
er totalt utvasket. 

Ved Store Akersvann har foreløpig 9 boplasser vært gjenstand for ut
gravninger, og undersøkelsene skal fortsette til son1n1eren. Den største, 

N 

$ 
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km 

Fig. 4. Kart over utbyggingsområdet for Rana Kraftverk. 
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Fig. 5. Gressvann. Ved denne stranden kan man samle opp kvartsavslag over en lang strekning, 
og innenfor ligger boplassene tett i tett. I bakgrunnen Okstindane. Foto Ragnar Utne. 

Østerbukta V, dekker et on1råde på flere mål og har tydeligvis vært 
bebodd til forskjellige tider. Ved Akersvann fins det imidlertid også flere 
boplasser av svært begrenset utstrekning, og der er det langt større 
n1uligheter for at funnn1aterialet utgjør en kronologisk enhet. Det fins 
ingen stratigrafi på boplassene, og funnenes samtidighet kan således ikke 
bevises ved iakttagelser på stedet. Det er en påviselig forskjell i redskaps
forråd og funnsan1n1ensetning fra lokalitet til lokalitet, og dette må gi 
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uttrykk for at de skriver seg fra forskjellige perioder. Akersvann, og for
håpentligvis også andre vann i området, ser således ut til å bli av stor 
viktighet for oppbygningen av en sikker kronologi, men det nødven
diggjør utgravninger på et stort antall boplasser. De store boplassene trer 
her i bakgrunnen for de sn1å, n1en det er likevel påkrevet n1ed partielle 
undersøkelser av disse. Vi vil også forsøke å få flest tnulig C-14 dater
inger fra on1rådet, n1en det viser seg ofte vanskelig å skaffe et rent prøve
n1ateriale. 

Undersøkelser av dette otnfang gjør det stadig påkrevet å forsøke nye 
metoder under utgravningene, og ikke minst vil ordningen og bearbei
delsen av n1aterialet kreve at n1an går nye veier. Svenskene har nå tatt 
disse pro blen1er opp til bred debatt, og vi venter oss n1eget av san1-
arbeidet n1ed den1. 

En sikker basis for kronologien er selvsagt helt grunnleggende for 

Fig. 6. Østerbukta ved Store Akersvann. Rundt bukta ligger 4 sreinalderboplasser. 
Foto Ragnar Utne. 
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Fig. 7. Den største boplassen, Østerbukta V under utgraving. Foto Ragnar Utne. 

tolkningen av n1aterialet, n1en på dette felt er det også en hel rekke 
andre spørsn1ål son1 n1elder seg, ikke n1inst hven1 son1 har vært bærerne 
av den sene fangstkulturen, og hvordan forho]det har vært n1ellon1 kyst
og innlandskulturer. Ranan1aterialet synes også her å danne et gunstig 
utgangspunkt for de videre drøftelser. Store Akersvann ligger åpenbart 
i en n1eget viktig ferdselsvei fra det svenske innland og ned til Rana
fjorden, og denne veien tnå være n1eget gan1n1el. Den korte avstand til 
sjøen gir håp on1 at kontaktene n1ed kystkulturene har vært sterke, og 
Helgelandskysten har vært sete for fangstkulturer n1ed forbindelser videre 
sørover. Her åpner det seg en 111ulighet for å etablere kontakter n1ed 
funngrupper hvis kronologi er langt sikrere. 

Forbindelsenes art og on1fang etter den norske bondekulturs landnån1 
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er ikke det n1inst interessante, og innlandets boplasser kan gi viktige 
bidrag til forståelsen av den norske bosetnings karakter og ervervs
grunnlag. 

Uansett hvor i landet undersøkelsene utføres og hva slags fortidsn1.inner 
og funn son1 kon1.n1er fren1, er det aldri bare tale 0111. å klarlegge ut
nyttelsen og kulturutviklingen innen det enkelte reguleringson1.råde. 
Funnene n1å alltid sees i et større perspektiv, og de vil alltid bidra til å 

Fig. 8. Utvalg av funn fra Østerbukta V. 
Foto Universitetets Oldsaksam1ing, Oslo. 
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belyse grunnleggende spørsn1_ål i vår kulturhistorie. Mange av hoved

problen1_ene innen norsk arkeologi kan ikke lenger taes opp til behandling 
uten at n1_aterialet fra vassdragsundersøkelsene trekkes inn i diskusjonen, 
og det har tvunget oss til å revidere flere gan1_le oppfatninger. 

Det er et ytterst fragn1_entarisk n1_ateriale son1 står til vår rådighet idag. 

Tidens tann har gjennom årtusener tæret hårdt på bestanden av fortids
n1_inner; vind og bølger, flotn og ras har sikkert utslettet tnange av den1_ 
fullstendig, og ofte er det bare levnet oss så 111_eget at vi såvidt er i stand 

til å påvise at det har vært en boplass på stedet. Menneskenes otnskapende 
og ødeleggende virksoniliet har pågått like lenge son1_ deres utnyttelse 
av landet, og det vil aldri bli tnulig å danne seg noe sikkert bilde av hvor 
111_eget son1_ en gang har eksistert. 

Desto viktigere er det at vi skaffer til veie de best n1_ulige opplysninger 
on1_ det son1_ ennå finnes. Det er et stort ansvar son1_ er pålagt norske 

arkeologer i og n1_ed håndhevelsen av fredningsloven. Det er betydelige 
sun1_n1_er sotn hvert år stilles til rådighet for vassdragsundersøkelsene, og 

vi har plikt til å planlegge og gjennon1_føre undersøkelsene på en slik 111_åte 
at n1_idlene blir utnyttet så godt son1_ 111_u1ig. Det største ansvar er likevel 

at vi kan oppfylle de krav sotn tnå stilles forat ikke bare vi, 111_en også våre 
etterkonunere skal få et fullverdig 111_ateriale til belysning av vår kultur
historie. 

Denne og foregående artikkel er tidligere trykt i Teknisk Ukeblad nr. 24, 1965, og er gjen
gitt n1ed tillatelse av bladets redaksjon. Det er foretatt mindre forandringer i teksten. 
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SU 1\1[ 1\IIARY 

The Regulation of JiVater Courses and the Preservation of Ancient 1\![onuments 

The article presents a nun1_ber of in1_portant questions concerning the 
archaeological investigations which have been carried out in connection 
with the regulation of our water courses. These investigations have taken 
place every year since 1957, pursuant to the Act of Ancient Monun1_ents 
of 29th June 1951, the cost being borne by the owner. The Act requires 
the owner to ascertain in good ti111e whether there are ancient n1onu-
111_ents which would be affected by the work of regulation. As a rule, 
few or none of the ancient monun1_ents are known before the work is 
under way, and thus the first stage 111_ust always be a systenntic registra
tion of the areas conserned. 

The finds vary greatly frot1'l place to place. This applies not only to 
the types, but also to the nu111ber of finds; they cover a wide range, but 
the 111_a jority are hun ter' s settlen1_ents of a stone age type. It is not usually 
possible to excavate 111_ore than a part of the find, and it is i111perative 
that one should be as objective as possible in deciding what is to be 
excavated. One 111_ust remember that results cannot in these cases be 
tested by re-excavation. It is alarn1_ing, fron1_ a scientific point of view, 
that so great a part of the source n1aterial of the prehistory of the Nor
wegian 111ountains should be submerged, or destroyed in other ways. It 
is therefore extremely i111portant for Norwegian archaeology that son1_e 
of the water courses should be protected, and saved from developn1_ent. 
The Jandscape, its exploitation in the past and the present, and the an
cient l11_0l1UI11ents found there are intimately connected, and it is highly 
desirable that son1_e of the monun1_ents should ren1_ain in uncharged sur
roundings. 

Extensive photographic work is being done in co1n1ection \Vith the 
excavation. Not only are the archaeological sites photographed, but also 
other places of cultural-historical interest as well as the landscape as such. 

The last part of the article gives a short su111_111_ary of our two biggest 
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and 111ost in1portant excavations, the one in Røldal/Suldal in the south

western part of the Hardanger 111oors and adjoining districts, the other 
in the n1ountains between Mo i Rana in the county of Nordland, and 

the Swedish border. Both have yielded a wealth of exceedingly inlpor
tant n1aterial, but the finds fron1 these two excavations differ widely in 
character. 

On the whole we n1ay say that the water course investigations have 
not only added extre111ely in1portant n1aterial to Norwegian archaeo

logy, but have also shed new light on i111portant problen1s. 



Boris Kleiber: 

ALST ADSTEINEN I LYSET A V 
NYE UTGRAVNINGER VED KIEV 

Alstads teinen (fig. 1) er særdeles interessant av følgende tre grunner: 
1) steinen har to innskrifter fra forskjellige tider, 2) den er forsynt n1ed 
rike ornan1enter (steinen er den eneste i Norge son1 er dekorert på begge 
bredsider), 3) den er den eneste her i landet son1 forteller on1 Gardar eller 
i det hele tatt on1 Russland (austr, austrveg n1. n1.); i Sverige derin1.ot 
finnes det ca. 70 slike steiner. 

Fra un1.innelige tider har steinen stått på gården Nedre Alstad, Østre 
Toten. I 1913 ble steinen overført til Universitetets Oldsaksan1.ling hvor 
den står den dag i dag. Steinen er ganske godt bevart, n1.en toppstykket 
n1.angler. I n1.iddelalderen ble steinen sannsynligvis brukt son1. skyteskive. 
I hvert fall har den en n1.engde sn1.å huller son1. antagelig ble laget av 
piler n1.ed firkantete j ernspisser. 

Hva steinens alder angår, så daterte prof. Bjørn Hougen den til ca. 
1000-1030; denne datering er basert på ornan1.entikken. 1 Magnus O Isen 
mente at den yngre innskrift turde være fra a1u1.en halvdel av det 11. årh. 2 

Det er den yngre innskrift som først og fren1.st skal behandles her. 
Allikevel har også den eldre itu1skrift en viss interesse for oss her i san1.
n1.enheng n1.ed den yngre. 

Den lange, eldre itmskrift fyller det n1.este av den ene sn1.alside og av
sluttes langs den venstre kant av frontsiden. Noen av runene er uleselige. 
Magnus Olsen leser innskriften slik: <1orunn reiste detme sten efter. .... 
son1. (ei) de ( d. e. var gift 111.ed) henne, og (hun) førte (den) utenfra 
Ringerike, fra Ulvøy. Og billedstenen begge hedrer(?).»3 

Det oppstod strid 0111. denne fortolkning. Den danske forsker Lis 
Jacobsen 111.ente, at det ikke var Jorunn son1. førte steinen fra Ringerike, 
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Fig. 1. 



n1en ekten1annen so111 førte Jorunn derfra. 4 Men etter at den kjente 
geolog prof. V. Goldschn1.idt beviste at steinens bergart forefinnes nett
opp på Ulvøya, kan det vel antas at Magnus Olsens tolkning er riktig. 
I hvert fall er det tydelig at fan1.ilien på Alstad på en eller annen måte 
stod i forbindelse n1.ed Ringerike og dette 1non1.ent er, so111 vi får se 
senere, viktig for oss. 

Den yngre innskrift er ristet nederst på forsiden, tvers over steinen. 
Innskriften består av tre linjer son1. n1.å leses nedenfra og oppover: 

1) ikii reisti stein pana eftir poral(t) 
2) sun sin is uarp tau}n· i uitahol(mi) 
3) n1.ipli u( ?)taulm( ?) auk kar}Ja 

I ordet uitahol(n1.i) er bare en del av m bevart; s er her i innskriften 
skrevet en gang 111.ed rune ~ - i ordet reisti - ellers alltid 111ed 1 eller A. 

I u( ?)taulm( ?) er begge de usikre runer for lange til å være tydelige s-er 
og vel korte til å være i-er. 

Navnet Ikle har vi ikke kjennskap til, og Magnus Olsen leste inn
skriften i norron språkform slik: «Eng li reisti stein penne eptir p6rald, 
son sinn, es vara dauor i Vitaholmi, tnioli Vitaholn1s ol< Garoa», eller i moderne 
språkforn1: <<Engle reiste detme sten efter Torald, sin sønn, som fant 
døden i Vitaholm, - n1.ellem Vitaholm og Gardar». 5 

Men Magnus Olsen var ikke helt sikker i sin tolkning av den første 
av de to uklare runer, for han bemerket til slutt: «efter all sannsynlighet 
har runen været i ikke s, idet det efter innskriftens innhold n1å forekon1n1e 
innlysende at uita i linjen 3 er sproglig identisk n1ed uita i linjen 2)>. 6 

Det er klart at Magnus Olsen ikke kunne finne noen mening i ordet 
usta. In1idlertid lyder avsnittet - <<i Vitaholn1., n1.ellon1. Vitaholn1 og 
Gardar» ten1111elig meningsløst. Magnus Olsen satnmenliknet det n1.ed et 
eksen1.pel son1. n1.an vil kunne finne også i dag <<i 111.indre omhyggelig tale 
og skrift». Også i dag kan n1.an for eksen1pel, høre- «han n1istet livet ved 
et kjøreuhell i Eina, - melle111 Eina og Toten». 7 

En sånn gjentagelse kan nok forekon1.111.e i talespråk, 111.en neppe i en 
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runeinnskrift hvor innskriften i forveien blir gjennon1tenkt, og hvor 
hver rune krever tid og n1øyson1n1elig arbeid. 

Lis Jacobsen, son1 behandlet steinen n1eget inngående, leser i1u1skriften 
på følgende 111åte: «<gle reiste denne Sten efter Thorald, sin Søn, so111 
fandt Døden i uita-Hoh11 n'lellen1 usta-uln1 ( =Holn1 ?) og Gaarde». 8 

Magnus Olsen pekte på at rent språklig kan uitaholn1, eller vitahollll, 
ikke bety noe annet e1u1 en holn1e n1ed en vi ti på. 9 

Det gln. ord viti, senere kalt vite eller vete, (evtl. vette), var en 
varde av ved- eller en tøn1n1erstabel på en fjelltopp til å sette ild på, og 
dern1ed varsle at fienden var i landet og at alle våpenføre n1enn skulle 
san1les for å verge landet. I Snorres Kongesaga leser vi on1 Håkon den 
gode (ca. 920-60) at han befalte «at n1an skulle gjøre veter på høye fjell, 
så nær at en kunne se fra den ene til andre. Folk sier, at på syv netter 
f6r hærbudet fra den sønste veten til det nordligste tinglaget i Håloga
land».10 Senere ble disse veter stadfestet i lovforn1 av kong Magnus Laga
bøter (1238-80). I Norge forekon1n1er ordet vete i n1ange stedsnavn 
(bl. a. Vettakollen i Oslo). On1 bruk av veter i gan1111el tid finner vi en 
interessant beretning i Orknøysaga. Det står i sagaen at det fantes veter 
på Fredarøy og på Rinansøy, og på de fleste av alle øyene, så en kunne 
se fra den ene til den annen. Ved hjelp av en krigslist ble disse vetene 
gjort ubrukbare, og jarl Rognvald Kolsson Kale (han døde i 1158) klarte 
å kon1n1e uhindret fra Hjaltland (Shetland) og erobret Orknøyene. 11 

Innskriften på Alstadstein forteller oss at Torald fant døden i Vitaholn1; 
n1en hvor ligger Vitaholn1? Det har vist seg at det var ikke så lett å svare 
på spørsn1ålet. Son1 Magnus Olsen sa, kuru1e 111an ikke påvise Vitaholn1 
i noen kilde, hverken nordisk eller fren1n1ed. 12 Et visst holdepunkt hadde 
111an i navnet Gardar - Vitaholn1 n1åtte altså ligge ved eller i Russland. 
Alex. Bugge kon1 i 1906 n1ed følgende hypotese: «Vitaholn1 er visstnok 
et nordisk navn på Frische Nehrung og står i forbindelse med navnet 
Witland, så kaller Wulfstan landet ved Weichsels østlige 111unding. 
Wulfstan (Ulvsten) var en n1ann - sannsynligvis en danske - son1 i 
slutten av det 9de århundre gjorde en reise i Østersjøen og fortalte 0111 
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Fig. 2. 

denne til kong Alfred, so111 har gjenfortalt den i sin oversettelse av den 
latinske historiker Orosius». 13 Magnus Olsen fant Bugges tolkning n1.ulig, 
n1.en siden han selv n1.ente at vitaholm bare kunne bety «en holme 111ed en 
viti på», hevdet han at vita i innskriften kunne skyldes en <<folkeetyn1.o
logisk on1.dannelse, idet viti <<varde, vedstabel so111 tendes til signal» har 
fått spille i1m. Dette er den eneste sproglige analyse av Vitaholmr som 
synes mulig. Men har navnet vært oppfattet på de1n1e måte, er det lite 
trolig at den kan være et norsk stedsnavn: en <<hoh11e» er efter norsk 
sprogbruk for liten og for lav til å bære en viti. I Østersjø-egnene er en 
<<hoh11e>> noget ganske annet». 14 

Det er jo opplagt at Bugges tolkning er nokså oppkonstruert og lite 
tilfredsstillende. Det fantes en tolkning til- av den kjente svenske arkeolog 
T. ]. Arne, son1. ville identifisere Vitaholn1. 111ed det finske stedsnavn 
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Valkeasaari - son1 betyr «den hvite øy>>. 15 Valkeasaari - russisk Bjeloo
strov- var i det XIX årh. og helt til1918 grensestasjon n1elloi11. Russland 
og Finnland. Denne tolkning er helt un1ulig. Allerede Magnus Olsen 
pekte på at: «det er sikkert sproglig uholdbart å forklare Vita - son1. 
adjektivet hvitr». 16 Også historisk sett er det absolutt usannsynlig at dette 
lille sted, soiTl først i XIX årh. ble til grensestasjon n1.ellon1. Russland og 
Finnland, og før var helt ukjent, kunne nevnes i en norsk runeinnskrift. 
Så n1.an kan vel si at det lyktes ikke å identifisere Vitaholn1.. 

Men i de siste årene har den kjente russiske arkeolog B. Rybakov fore
tatt utgravninger son1. kaster lys over problen1et. I 1961, i en liten lands
by, Viticev ved Dnjepr, i luftlinje ca. 40 kn1 syd for Kiev, fant Rybakov 
rester av et tårn, son1 i vikingtiden tjente til ildsignalisering - altså en 
viti. Rybakov var så elskverdig å tegne to skisser for n1.eg son1. rekon
struerer festningsanleggene 111.ed tårnet (fig. 3, 4). Ved de russiske elvene, 
SOITl flyter ITler eller nundre i n1eridional retning, er den høyre bredd 
høyere enn den venstre, ved Dnjepr er det altså den vestlige bredd son1. 
dominerer landskapet. Og nettopp på den vestlige bredd på en høyde 
lå tårnet. Derfra hadde man en vid utsikt n1.ot øst. På fig. 2 kan 111.an se 
Viticev høyde son1 den er i dag. I klarvær er fra høyden Kievs kirker 
godt synlige. 

Den tidligste kunnskap 0111 Viticev får vi fra den bysantiske keiser 
Konstantin den Purpurfødte. I sitt kjente verk «De administrando in1.perio>> 
(ca. 948-52) skriver han 0111. ros-folk at de i juni n1.åned konliTler langs 
Dnjepr til Bvrc:"t"~E~IJ (Vitetzevij ?), en festning son1. er den1. underordnet. 
V ed denne festning har båtene sailllet seg før de dro videre. I de russiske 
krønikene nevnes stedet for første gang under året 1095: fyrst Svjatopolk 
befalte dengang å bygge på Viticev høyde (<<Viticev holn1») en by og kalte 
den Sviatopolc. Rybakovs utgravninger viser at det i Viticev finnes 
rester av to gan1le befestede steder («gorodisce»). Rybakov daterer den 
eldste befestning til slutten av det X--begyiu1elsen av det XI årh. Følgelig 
hører de il<:ke til keiser Konstantins tid, og keiserens beretning gjelder en 
eldre og sannsynligvis ITler prinntiv festning. De nyere befestninger ble 
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bygget av fyrst Svjatopolk. Fig. 4 viser altså rekonstruerte befestninger 
fra X-XI årh. og fig. 5 er en plan over disse. 

Den russiske krønike forteller, under året 882, at fyrst Oleg (Helgi) 
begynte å bygge befestede steder. Faren truet Kiev først og fretnst fra 
øst - fra khazarerne og andre turko-tatariske folkeslag. Viticev lå på et 

Fig. 5. 
ti,eTnHeu;- en indre festning, det mest befestede stedet som var om.ringet av en innhegning av 
eiketreverk (sannsynligvis laftet), Y6e'/Inuqe - er et tilfluktsrom, IIocap;- et større fleke med 
jordhytter n1.ed treforsterkninger, det lille kvadratet oppe til høyre er et tårn for ildsignalisering, 
BopOTa en port, IIoi'ma er et om våren oversvømt terreng, C.llyx - i dette tårn var et hullet 
eggformet reservoar (ca. 2m i diameter), det tjente til å avlytte fiendtlig graving under murene. 
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rneget viktig strategisk punkt, 111_an kan vel kalle det for en nøkkel
stilling foran l{iev 111_0t øst. Før Olegs tid betalte Kiev en årlig tributt til 
khazarerne; O leg beseiret khazarerne, 111_en også i ettertiden - helt til 
965, da fyrst Svjatoslav knuste khazarernes ril<:e, representerte de en varig 
fare for Kiev. Fra 915 dukket en ny fare opp fra øst - pecenegerne, og i 
tiden fra 915 til 1036 nevner krønil<:en 16 store kriger n1_ot pecenegerne. 
Det er derfor disse befestningene ble anlagt, og vetene - Rybakov n1ener 
at det kanskje var to veter til (se fig. 3) - tyder på at det var væringene 
son1 bygget de første anlegg. Før Rybakovs utgravninger var det i 
Russland aldri furu1et noe sorn kunne tyde på en ildsignalisering. Dette 
typisk nordiske - og kanskje først og fremst norske - fenornen passet på 
ingen måte til det, som regel, flate og skogkledde russiske landskapet. 
Krøniken nevner navnene til Oleg-Helgis følge: Karl, Farlof, Ingjeld, 
Vern1_ud, Rolav, Gude, Roald, Karn, Frelav, Ruar, Lidul, Fost, Sternid 
og noen til- altså bare nordiske navn, til dels forvansket. 

Men det er også et annet n1_0n1_ent son1_ bekrefter påstanden orn at i 
hvert fall den første, prin1_itive vete ble bygget av væringene. Selve 
navnet Viticev kan vanskelig forklares ut fra russisk språk. Både aksentu
ering og skriven1_åte er den dag i dag helt ustabil: Viticev, Viticev, Viti
cåv, Vjaticev, \ 1 eticev, Vidicev, Videcev, Vidacåv, V yticev 111_. 111_. Sånt 
tyder gjerne på at vi har et lånord foran oss. 

Foruten i norsk er ordet vete/viti i betydningen lyssignalisering kjent 
bare i islandsk og i færøysk. Tilsvarende ord på svensk er bøte, og på 
dansk bavn. At 111_an i Sverige i de områder sorn før i tiden hørte til 
Norge - først og fre111_st i Båhuslan og i store deler av N orrland (111_est i 
]an1_tland og Harjedalen) fiiu1er 111_ange stedsnavn på vete/viti er jo ikke 
underlig; 111_en hvordan skal n1_an forklare at det firu1es 111_ange slike steds
navn også i de deler av Sverige som mari 111_å kalle for rent svenske 0111_
råder? Til og n1_ed i Dalarna og Gastrikland firu1es slil<:e stedsnavn, for 
eksen1_pel ved Falun. 17 Det eneste 111_ulige svar synes å være at lyssignali
sering korn til Sverige fra fjellandet Norge, og til og begynne 111_ed 
brukte 111_an også i Sverige ordene viti/vete. 
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I den russiske krønike fortelles under året 1100 at brødrene, fyrstene 
Svjatopolk, Volodi1ner, Davyd og Oleg sluttet fred i Uveticih (<<V Uve
ticih»); det hersker ingen tvil om at n1øtet fant sted i Viticev, og det er 
helt tydelig at kopisten her tok feil, og at U i den oppriiu1elige tekst var 
en preposisjon (so111 på russisk betyr -- <<ved>>) og ikke et prefiks. Møtet 
fant altså sted- «U V etici» -ved V etici, hvor i ikke er flertallsendelse, so111 
kopisten antok, 1nen gen. entall, og navnet lød: *Vetica. *Ve ti ca eller 
*vitica ku1u1e være det slaviske ord for vetefviti. Det ville på ingen n1åte 
være underlig 0111 ordet vete/viti i slavisk forn1 vetica/vitica ku1u1e gi 
navn til stedet. En vete var jo for slaverne en helt ukjent iiuwetnii1g, en 
sensasjon, og sannsynligvis var det første son1 ble bygget der på høyden 
en vete. Derfor taler krøniken heller ikke on1 Viticev, men 0111 Viticev
høyden (Viticev holn1, holn1 til en vitica) i betydning en høyde(holn1) 
n1ed en vitica på. Skjønt <<holn1>> på ingen n1åte bare betyr øy (for ek
sen1pel i de svenske stedsnavn er ordet ofte brukt i betydning -høyde), 
kan jeg godt tenke 111eg at holn1 i stedsnavnet Vitaholn1 kon1n1er fra det 
russiske ord «holn1» - høyde, son1 er et lånord fra glgern1. *huln1a-. 

I vår runei1u1skrift kunne altså Vitaholn1 være identisk n1ed Viticev. 
I så fall kan også Ustaholn1 (egentlig- Ustauln1) identifiseres. Vi n1å igjen 
ty til den russiske krønike. Etter Olegs seier over Bysants (ca. 912) for
langte han tribut til følgende russiske byer: Kiev, Cernigov, Perejaslavl', 
Polotsk, Rostov «og andre byer» - so1n det står i krøniken; det er ganske 
interessant at Novgorod-Holn1gard altså ikke var 111ed på felttoget, for 
ellers skulle byen vært nevnt blant de største. Perejaslavl' spilte en ganske 
stor rolle i det X og XI årh., også senere forresten. Byen ligger ca. 10 
kn1 øst for Dnjepr ved elva Trubez, son1 n1u1u1er ut i Dnjepr. Ved selve 
111UIUlingen fiiu1es det rester av en festnii1g; arkeologene 1nener at her 
lå engang byen Ustje, son1 nevnes i krønil<:ene. I året 1096 angrep den 
polovjetiske fyrste Kurja Perejaslavl' og på veien dit brente han Ustje 
ned. Ordet ustje betyr på russisk - 111UIUllllg og at festningen Ustje lå i 
en unuddelbar nærhet av Perejaslavl' er en kjensgjerning. Og i nærheten 
av Ustje på den annen side av Dnjepr - her firu1es også et vadested -
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ligger en større høyde Zarub (på den vestlige, høye bredde). Zarub 
nevnes i krøniken under samn1e året 1096 og i forbindelse n1ed Ustje. 
Ordet zarub betyr bl. a. et befestet sted og det er her, såvidt jeg kan for
stå, at Rybakov n1ener en annen vete lå. Man kan altså kalle Ustje for 
en nøkkelstilling foran Perejaslavl'. På gln. n1å Ustje bli til *U sti og i 
oblikve kasuser- *Usta. På denne n1åte kan altså også Usta-uln1 identi
fiseres. 

I runeinnskrifter ble Russland vanligvis kalt for Gardar, eller generelt 
- austr, austrvegr, sjelden holmgard, n1en aldri Garcbrike, son1 er et 
produkt av den islandske kunstprosa og ikke kjennes før slutten av det 
XII årh. 18 Kievril(ets grense n1ot øst var også på Vladin1irs den Hellige 
tid (han døde i 1015) flytende og ubesten1t. Den tyske biskop Bruno 
(Bonifatius) so1n i året 1006 i egenskap av n1isjonær reiste gje1u1on1 Kiev 
til pecenegerne, forteller i et brev til den tyske keiser Heinrich den li, 
den Hellige, at fyrst Vladinur fulgte han1 n1ed sitt krigerfølge inntil 
grensen av sitt ril(e, son1 på grunn av fiender, hvilke til stadighet streifet 
rundt onlkring, var befestet 1ned et høyt gjerde. På fig. 3 kan n1an se 
befestninger som strekker seg ved Viticev langs elva Stugna. Befestede 
steder som Viticev, Ustje o. a. har vært Kievril(ets støttepunkter i et 
slags ingenn1a1n1sland. Så får også uttrykket - «i Vitaholm, n1ellon1 
Ustaholn1 og Garda>> en 111ening. Men det kan også tenkes at 111ed Gardar 
er 111ent selve byen Kiev. 

Magnus Olsen skriver at: <<Det er rin1elig å tenke seg at Engle og 
Torald har tilhørt sa111111e slekt son1 den der bodde på Alstad da den 
eldste innskrift ble reist. Antagelig har de nedstamn1et i lil(e linje fra 
Jorunn og hennes 1nann, og har da hatt rett til å få sine navn ristet inn på 
stenen so1n stod på ættegården>>. Og lenger nede: «Også ved den yngre 
innskrift på Alstad-stenen føres våre tanker til Ringerike. Der hadde 
Harald Hardråde hjemn1e, og hans forbindelser 111ed Gardarike og 
Miklegard har sikkert ikke unnlatt å sette n1erker i Oplandsbygdene. 
Derfor er det kanskje ild(e tilfeldig at nettopp Alstad-stenen på Toten er 
det eneste norske rune1ninne son1 forteller on1 ferd i Austrveg>>. 19 Til 
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dette kan føyes at også Olaf den Hellige kon1 fra Ringerike og- dette er 
for oss her det viktigste - at også den velkjente Eytnund n1ed sin foster
bror Ragnar. Disse to kon1 i følge sagaen i 1016 n1ed ca. 720 n1a1u1 til 
Holn1gard og var i tre år i fyrst Jaroslavs tjeneste, siden hos Jaroslavs 
fiender. Det er ten1n1elig sikkert at de fleste av Eyn1unds følge var nord-
111elU1, n1en også en flokk islendinger var n1ed på ferden. Runeinn
skriften fortelJer så nøyaktig 0111 stedet hvor Torald fant døden at 111an 
får im1trykk av at Engle kjente stedet av egen erfaring; det er ikke vanlig 
at runeitu1skriftene son1 taler on1 Russland - altså de svenske runeitln
skriftene - angir stedet så nøyaktig, som oftest står der bare: «han var 
andardr i Gardun1», og liknende. Det kunne tenkes at Engle hørte til 
Eyn1unds følge og senere kon1 velberget hjen1, n1ens sø1u1en hans Torald 
reiste til Russland etterpå og var nundre heldig der. Krøniken forteller 
oss at for eksen1pel i 1036 førte fyrst Jaroslav øst for Kiev en blodig kan1p 
111ot pecenegerne og at han hadde tnange værit1ger n1ed seg. Kanskje 
var det der at ToL1ld istedet for ære og rikdon1 fant døden. 
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P E8 !0111 E 

AJicTa)J;CKH:t'r KaMen:o sarvreqaTeJieH rrpem)J;e Beero TeiVI, qTo na HeM )];Be 

pynl'FrecKne na)J;IIHCH: CTaprnarr n rviJia)J;rnarr. 8To e)J;HHCTBenn:orH: B Hop

B8rHH KaMeHh, yKparneHHbiM C o6eHX CTOpOI-I 6oraTOii'I OpHal\'leHTHKOI't. 

l!Icxo)J;H HS 8To:t'r opnaiVIeHTHKH, rrpo<f>. B. Xoyren )J;aTHpyeT KaMen:o 

1000-1030 rr. lV!Jra)J;rnarr pynnqecKarr na)J;rrnc:o e)J;HHCTBennarr B Ho p

BerHH, B KOTOpO:t'I BCTpeTiaOTCH CJIOBO rap)J;a ( HJIH B006r.o;e YIIOIVII'IHaeTCH 

Pyc:o). 

C HeSarraiVIHTHbiX BpeiVI8H KaJVIeHb CTOHJI Ha xyTope AJICTa)J;, B BOCTOTIHO:ii'I 

HopBernH, n o6JiaCTH TyTeR. B 1913 r. KaMen:o 6:orJI rrepeBesen B l!IcTo

pnqecKH:t'r Myse:ill B OcJio. 

CTaprnarr pyn:rP:recHarr IIa)J;IIHCh B:orceqena B)J;OJih JieBoro 6oHa Ka.MHH, 

OROHTiaHHe na)J;rrncn B)J;OJih JieBoro Kparr JIHIJ;eBo:t'r cTopon:or. MJia)J;rnarr 

na)J;rrnc:o c)J;eJiana na nnmneit qacTn Jinu;eBo:t'r cTopmr:or. Ha)J;rrEc:o sTa B 

Tpn cTpOKH, qnTaiOTCH onn cnHsy BBepx. RaMeH:o xoporno coxpanHJICH. 

IT paB:or:t'r Hpa:t'r JIHIJ;BBOM cTopon:or necKOJihHO rroBpem)J;en, 6Jiaro)J;apH 8TOIVIY 

IIporraJia IIOCJie)J;HHH pyna B HHJRH8:t'I CTpOKe H IIOBpem)J;8Hbi )];Be IIOCJI8)J;

HHe pyHni BO BTOpO:t'I CTpOK8; HO 8TH IIOB}J8JR)J;8HHH JI8rHO BOCCTaHOBHTh 

no CM:orcJiy cJioBa. CTaprnaH I-Ia)J;rrnc:o coxpannJiac:o xyme JVIJia)J;rne:t'r. J\II. 
Y JICeH TIHTaJI 8TY Ha)J;IIHCh CJI8)J;YIOIIJ;HlVI o6pa80IVI: «l0pyn BOS)J;BHrJia 8TOT 

KRlVIeHb ( 8)];8Ch rrporrycR, B8pOHTHO CTOHJIO HMH lVryma) , KOTOpni:t'I 6niJI 

JReHaT Ha Heii'I H ORa II}JHB88Jia KaiVIeHh H8 PHHrepHH8 C OCT}JOBa Y JIBO:t'Ia. 

JA 8'l'OT yKparnenn:or:t'r HaMen:o "lJTHT nx o6oHx>>. PHnrepHKe-o6JiacT:o, rrpn-

6JIH8HTeJI:ono 40 KM na ceB. -sarr. OT OcJio. 

IIo MHeHHIO M. Y JICena, MJia)J;rnyro na)J;rrHc:o Ha)J;o )J;aTHpoBaT:o BTopoti 

rroJIOBHno:t'r XI B. B rrepeBO)J;e na coBpeMenn:or:t'r Hs:om JVI. Y Jicen rrpo"(mTaJI 

8TY Ha,IJ;IIHCb CJIB)J;YIOIIJ;HM o6pa80IVI: <<8HrJie B08)J;BHrHyJI 8TOT I-\:alVI8Hh 

IIOCJI8 ( B IIaJVIHTh) TypaJI)J;a, CB08rO CbiHa, KOTO}Jbi:t'I HaiiieJI CMepTh B 

YHTaXOJil\'I' - MeJR)J;y YHTaXOJilVI H rap)J;a>>. lVI. y JICeH He 6:orJI yBepeH 

B TOM, qTO H B T}J8Theti CTpOH8 lia)J;O qHTaTh YHTaXOJil\1, a He Y CTaXOJilVI, 

T.H. B 8TOlVI ( BTO}JOIVI) HaSBaHHH BTOparr pyna HeCKOJihHO )J;JIHHHa )J;JIH 

<<C>>, no HOpOTHa )J;JIH <<H>>. Ho, ne rroHHl\'laH snaqenHrr CJIOBa Y cTayJIM, 

M. Y Jicen rroJiaraJI, qTo, ecJIH B na)J;IIHCH p as BCTpeqaeTcrr YHTaXOJIM, 

TO H BO BTO}JOIVI CJiyqae )J;OJIJRHO 6niTb TO me HaSBaHHe H BCH Ha)J;IUICb 

Ta:RHM o6pasmvr rroJiyqaeT CIVI:orcJI. HeyBHSHY - B YHTaxOJIM, ,;He:Jtcåy 
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YnTaXOJIIVI H rap,n;a - NI. y JICeH ITbl'l'aJICH o6':bHCHHTb rrpHMepalVHI H8 

JVIeCTHoro pasronopHoro HBbiKa. 

J1. Jbw6ceH rrepeBeJia Ha,!l;IIHCb HeCROJibRO HHal:le: <<HrJie BOB,!l;BIHHYJI 

8TOT RalVIeHb IIOCJie TypaJiga, CBOero CbiHa, ROTOpbiii'r HaiiieJI CMepTb B 

YnTaXOJilVI, Mem,n;y YcTa( =XOJirvr?) H rap,n;a>>. 

M. Y JICeH yRaBaJI Ha To, llTO B CJIOBe YnTaxoJIM, ynTa rvromeT osHa

"LJa'l'b TOJibRO BHTa, p og .nag. OT BHTH - ,!l;p. HOpE. HaBBaHHe IIITa6eJIH 

,!l;pOB ,!l;JIH OrHeBOtt CHrHaJIH8aQHH. ~pyroe TOJIROBaHHe CJIOBa ~OHeTH

TieCRJ!I nenoBMOfKHO. OrnenaH cnrnaJIJ!IBaQHH HMeJia rvrecTo B Hopnennr c 

,n;penHet'riiiHX npe1vren. HarrpHivrep, B care o XoRone ~o6pmvr, 920-60 rr., 
rOBOpHTCH, llTO OH BeJieJI IIOCT}JOHTb IIO,!l;06HyiO CHrHaJIHBaQHIO H BeCTb O 

nparax B Tel:leHHe ceMH ,n;nett ,n;oJieTaJia c IOra cTpanhl ,n;o Rpattnero ce

nepa. CncTeivra ornenot'r CHrHaJIHBaQHH coxpaHHJiach ,n;o naLraJia XIX n 

B HopnerHH, a Tar-\me H sa rrpe,n;eJiaivnr cTpanhr, ecTh MHoro MeCTHbiX 

nasnannt'r c BHTH-( 6oJiee nonaH ~op1vra -BeTe). TaKHM o6pasoM, BnTa

xoJIM MOJ-KeT OBHallaTb TOJibRO -XOJIIVI C OrHeBOt'I CJ!IrHaJIHBaQHet'I; XOJIIVI 

1vromeT 6biTh ne6oJihiiiHIVI ocTpOBOM HJIH BOBBhiiiieHHOCThiO. Bce rrorrhiTRH 

nat'rTH BHTaxomvr, yrroJVIHHYThrt'r B na,n;rrHcH, HH R l:leMy ne rrpHne JIH. 

B 1961 r. B c. BnTHlleBe, RnencRot'r o6JiaCTH aR. B. A. Phr6a

ROBbiJvr 6biJIH nallaThi pacROIIRH ,n;nyx ropo,n;HIQ; B ,n;pennettiiieivr, ( ROHeQ X 

nallaJio XI BB.) 6brJia o6napymeHa 6aiiiHH, na ROTopot'r samnraJICH 

oronh, rrOBH,!l;HlVIOMY, ,!l;JIH rro,n;allH noennhrx cHrnaJIOB B RHeB. O BruH

Lrene, Rar-\ o RperrocTH rrogBJiaCTHOt'I pycaM, yrrmvrnnaeTCH yme y Ron

cTaHTHHa BarpHnopo,n;noro (OR. 950 r.) B pyccRot'r JieTOIIHCH BnT:wreB 

yrrOJVIHHaeTCH BrrepBbie IIO,!l; 1095 r.: <<CBHTOIIOJIR':b me IIOBeJirB py6HTH 

ropog':h na BhrTelleBt xomvry . . . >>. B 1100 r. cocTOHJICH C ':be sg RHHBet'r, 

RaR rroJiaraiOT, B BrurFrene. B JieTOIIHCH o6 8TOJVI cRasano TaR: <<B TOM 

rRe JirBTe 6paThH CTBopniiia IVIHp':b 1vremn co6oiO, CnHTOIIOJIR':b, BoJio,n;n

Mep':b, ~aBhi,!l;':b, OJier':h, B':b YnrBTHllHX ... >>. 3,n;ech necoMnenno OIIIH6Ra 

rreperrHC"LIHRa: B rrepBOHaTiaJibHOlVI TeRCTe, BepOHTHO, 6biJIO CRaBaHO, l:!TO 

RHH8b.FI BCTpeTHJIHCb - y BrBTJ!I"LIH, rge *BrBTHlla, Bepnee *BIU:HLia 6biJIO 

nasnanHeM coopymmurH ,!l;JIH ornenot'r cHrnaJIHBaQHH. TaRHM rryTeM cTa-

HOBHTCH IIOHHTHOtt H ~OpMa BHTHlleB XOJIM. 

0ROJIO ycThH peRH Tpy6em JiefKHT ropo,n;HIQe Y CThe ( yrrOJVIHHaeTcH B 

JieTOIIHCH IIO,!l; 1096 r.); Ha rrpOTHBOIIOJIOfKHOM, BbiCOROlVI 6epery ~Herrpa 

IIaXO,!l;HTCH BbiCOTa - 3apy6, O ROTOpOt'I B JieTOIIHCH rOBOpHTCH B CBH8H 

c Y CTheJvr. BHTHlleB JiemHT Mem,n;y RHeBOJvr H Y CThe-3apy60Jvr. CJIOBO 
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ycThe ,IJ,OJilliHO 6nrJio B ,IJ,p. HOpE. HShme ,IJ,aTh - *ycTH, B po,IJ, .rra,IJ,. *y eTa. 

IIo,IJ, rap,IJ,a B PYHI-P.IeCROit Ha,IJ,IIHCH Ha,IJ,O IIOIHilVIaTh l{HeBCRYIO o6JiaCTh' 

B ysRmvr CIVIhiCJie CJIOBa, HJIH rrpocTo ropo,IJ, RHeB. 

TaRH:tvr o6pasoiVI, 6Jiaro,IJ,apH pacROIIRa:tvr B BHTWieBe pyHw-recRaH Ha,IJ,

IIHCh CTaHOBHTCH BIIOJIH8 HCHO:t'I. 

lVI. V JICeH BhiCRasaJI rrpe,IJ,rroJiomeHHe, "liT O o6e IIa,IJ,IIHCH cJie,IJ,yeT OT

HeCTH R O,IJ,HO:t'I H TO:t'I me C8Ivih8, HO, ROHeqHO, R paSIIhiT IIOROJI8HHHlVI. 

Vrror"nmaHHe Pr-mrepr-me B cTapiiie:t'r Ha,IJ,rrHcH rroRaShiBaeT, qTO ceiVIhH 

HlVIeJia Ra:K08-TO OTHOIII8HH8 R 3TOM 06JiaCTH, }JO,lJ,HHe IJ;8JIOrO }JH,IJ,a BapH

rOB, rro6nmaBIIIHX Ha PycH, po,IJ,HHe SHaiVIeHHToro XapaJI,IJ,a Xap,IJ,po,IJ,e 

( SHTH H pocJiaBa 1VIy,IJ,poro ), V Jia<fla CBHToro u ero cBepcTHHROB u ,IJ,pyse:t'r 

8åMyH,IJ,a H ParHapa, H8B8CTHhiX CBOHIVIH IIOXOlli,lJ,8HHHJVIH, CHaqaJia Ha 

cJiym6e y H pocJiaBa, a rrocJie y er o BparoB. 

Heo6hlqHoe ,IJ,JIH pyHøqecRHX Ha,IJ,rrncelt rro,IJ,po6Hoe o6osHaqeHne IVIecT

HOCTH, r,IJ,e rroFn6 TypaJI,IJ,, sacTaBJIHeT rrpe,IJ,rroJiaraTh, "liTO 8HrJie SHaJI 

3TH IVIecTa. X poHOJIOrHqecRH JVIOlliHO ,IJ,orrycTHTh, qTo OH 6niJI yqacTHHROlVI 

rroxo,IJ,OB 8ItiVIyH,IJ,a H 6JiarorroJiyqHo BepHyJicH ,IJ,OIVIOM. Ho ChlH ero Ty

paJI,IJ,, oTrrpaBHBIIIH:t'rcH no rrpmvrepy oT:o;a Ha Pycn, 6nrJI MeHee y,IJ,a"liJIHB. 
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SLUPP AN 
En Jangstboplass fra yngre steinalder 1 Telen1ark 

Karl Vi be M iiller: 

I. UTGRAVNINGEN 

I 1949 skulle Olav Tangen, Sluppan ved Kragerø i Telen1ark bygge hus 
på sin eiendotn. V ed dette grunnarbeid fant han en hel del pilespisser av 
flint son1 han sendte inn til Universitetets Oldsaksanuing. Man var klar 
over at det her dreiet seg on1 et interessant funn, og konservator Erik 
Hinsch og undertegnete reiste derfor ned for å undersøke stedet nærn1ere. 
V ed denne anledning grov vi en prøves jakt og fastslo at det dreiet seg 
otn en boplass fra yngre steinalders fangstkultur. 

Boplassen ble påbegynt utgravet san1me år og utgravningen fortsatte 
følgende år, i 1950. Ved stor imøtekon11nenhet fra eieren, Olav Tangen, 
lot han den resterende del av eiendomn1en, som var tnent utlagt til have, 
ligge inntil undersøkelsene var avsluttet. 

Omkostningene ved utgravningen ble båret av Universitetets Oldsak
samling. 

Terrenget er et typisk stnåknauset sørlandsterreng - n1ed bergskorter 
og lune glover. Glovene består for en vesentlig del idag av dyrket mark, 
men på knausene vokser det en blandingsskog av furu- og løvtrær. 

Boplassen ligger på et lite platå sotn i nord er begrenset av en relativt 
høy bergvegg og i syd faller det bratt av mot dalbunnen. Fig. L Engang 
skar Hellefjorden seg inn her og on1sluttet boplassen, slik at den må ha 
stukket ut som en odde i sjøen. 

Syd-øst og ned for boplassen ligger det idag et lite vann, som er en 
rest av en av fjordarmene. I våre dager skitnter 111an såvidt Hellefjorden 
i det fjerne 111ot syd-øst fra boplassotnrådet. Mot øst stenger fjell og 
skogterreng for utsikten, 111en tar n1an turen over disse bergskortene, ser 
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Fig. 1. Sluppan-boplassen ligger på knausen foran huset, som skimtes m.idt på bildet. 

n1an den store Kan1n1erfosselven, so111. ko1nn1.er fra V afoss og fra vannene 
lengre nord i Telen1.ark. Kan1.n1.erfosselven er en bred og vannrik elv, 
hvor sannsynligvis laksen før i tiden har gått opp. Langs den har Erik 
Hinsch og undertegnete funnet en rekke fangstplasser av liknende 
karakter son1. Sluppan. 

Platået hvor boplassen ligge~· har en totalutstrekning fra nord til syd 
på ca. 30 n1., n1.ens den øst-vest er betraktelig større, 50-70 111.. Boplassens 
høyde over havet er idag 22 n1.. 

Utgravningen ble foretatt i 1949 og 1950, tilsan1.111.en i tre 111.åneder. 
En rekke studenter fra inn- og utland har deltatt i utgravningene, son1. 
ble ledet av Erik Hinsch og undertegnete. Dessuten deltok i kortere eller 
lengre tid: Arne Skjølsvold, Inger Svane Christensen, Universitetet i 
København, Margareta Skjøld, Universitetet i Stockhoh11., Jytte Laursen, 
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Universitetet i Aarhus, Inger Johansen, Kragerø, Luce Hinsch, Paris, 
Jens Ston11 Munch, Elizabeth Skjelsvik, Erling Johansen, Kråkerøy, Ole 
Torstein Fougner, Kragerø og Louis Sn1estad, fotograf og preparant ved 
O ldsaksatTllingen. 

Det ble ialt gravet 65 n12
• Det utgravete onwådets største utstrekning 

var i retningen nord-syd. 
Ved gravningen i 1949 ble det gjort følgende observasjoner 111ed 

hensyn på on1rådets lagfølge: Øverst er det et ganske tynt torv lag, 
enkelte steder blandet 111ed litt grus eller sand. Noen steder er torvlaget 
nc:sten helt borte, andre steder er det tykkere. Under dette torvlaget 
følger et jevnt over ganske tynt lag av fin puddersukkeraktig sand, opp
til 20 cn1, tykt, ofte 111eget san1n1enpresset og n1ed enkelte større sand
korn iblandt. Sanden har ofte samlet seg i gruber i det underliggende lag, 
noe son1 kon1n1er klart fren1 på profiltegningene. Dette sanslaget er 
oppfattet sotTl utskillingssone under torven. Det skal her nevnes at vi 
var i1me på tanken 0111 transgresjon. Vi forela problen1et for den svenske 
forsker Bagge, og 111ottok fra han1 svar pr. brev hvor han benektet 
transgresjon og snarere hellet til oppfatningen av at 0111rådet hadde vært 
utsatt for stonnfloder. I111idlertid er vi blitt stående ved at det er en ut
skillingssone. Laget er 111eget rikt på oldsaker. 

Under sandlaget følger et tett, kon1pakt brunt lag. Det er noe fett i 
konsistensen og kan nlinne 111eget 0111 111yrjord. Det forekon1 enkelte 
lysere striper i det, son1 ble oppfattet so111 oppritmelig torv n1ed svak 
utskillingssone. N ærn1ere bunnen av laget forekon1 også enkelte lysere 
striper hvor den sterile undergrunnen kotTl i unliddelbar tilknyttling til 
det brune laget. Det er ikke noe distit1kt skille 111ellon1 kulturlaget og det 
sterile. Det brune laget ble først noe 111ere gullig brunt son1 så gikk jevnt 
over i gul, grov sand eller aur. (Se forøvrig profiltegtling fig. 2.) 

Det utgravete 0111rådet 0111fatter, son1 tidligere nevnt, 65 n12
• I 1949 

ble det gravet en sjakt tvers over terrassen. Denne ble gravet i to lag slik 
at oldsakene fra sandlaget og oldsakene fra det brune laget ble holdt 
hver for seg. Denne 111etode viste seg in1idlertid ikke å være hensikts-
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n1essig nok, og det følgende år ble det derfor gravet i skikt på 10 cn1. 

(Se plantegning fig. 3.) 
Laget 0-1 O cn1 ga en overflate n1ed spredt stein uten noen fast kon

struksjon. Det kunne ikke påvises noe ildsted eller stolpeforinger. Spredt 
over det hele lå oldsakene relativt jevnt fordelt. Det skal dog pekes på 
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at det i rute K 8 og K 9 var en ganske tett konsentrasjon av redskaper og 
avfallsflint, son1 for en stor del var ildskjørnet. Det fantes også små fore
kon1ster av kull. 

I neste skikt, 10-20 cm, fantes også tette konsentrasjoner i de sa1nn1e 
ruter, særlig for K 7' vedko1nn1ende. Der fantes også en hel del ler kar-
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skår, både ornerte og uornerte. I M 8 fortsatte konsentrasjonen. Det 
fantes også en større funntetthet i on'lrådet on'll<:ring G 12 og G 13. 

I neste skikt, 20-30 cn'l, var funntettheten forskjøvet noe sydøstover 
til rutene M 8. 

I skiktet 30-40 cn'l, n'linket fu1u1tettheten betraktelig, n'len fren'ldeles 
ga rute l{ 7 funn. 

Det var de øverste 20 cn'l av det brune jordlaget son'l var særlig rikt 
på oldsaker, n'len det ebbet ut nedover i laget. 

Det er tegnet profiler for hver n'leter over hele det utgravete området, 
n'len her skal bare snittet langs linje 11 gjengis. I denne publikasjon er det 
ikke mulig å få n'led alle de tegnete plansjer. Profilen langs 11-linjen gir 
et tverrsnitt av boplasson'lrådet i retningen N-S. Særlig godt kan en her 
se n'led hvilken jevt'll'let sandlaget eller utskillingssonen kon'ln'ler fren'l. 
Enkelte større gruber kan ikke tolkes son'l annet enn naturlige. 

Det beboelige onwådet på Sluppan er knapt 50 X 20 ID. Av dette er 
65 n'l 2 oldsaksførende, lDens n'lan over de resterende m 2 bare fant spredte 
forekon'lster. 
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Anne Stine Ingstad 

Il. OLDSAKSMATERIALET 

Redskapene er hovedsakelig fre1nstillet av flint, og det er særlig senon
flint som har vært benyttet. Det n1å ha vært bra tilgang på den, da det 
foruten redskapene også foreligger en anselig mengde avfallsflint. Den 
er gjennomgående av god kvalitet og med lite kalkskorpe. 

V ed siden av flinten spiller skifer og annet n1ateriale liten rolle, 1nen 
det er vel sannsynlig at bein og horn har vært brukt i en viss utstrekning, 
selv om vi ikke har funnet den slags redskaper på Sluppan. Det kan 
imidlertid tilskrives konserveringsfor
holdene på stedet. 

Funnene fra sandlaget og det under
liggende brune jordlaget vil i det føl
gende bli behandlet under ett, da hele 
materialet er så ensartet at det ikke 
tjener noen hensikt å skille n1ellon1 
disse lagene. 

Økser 

Hele økser foreligger ikke hverken 
av flint eller stein, men det forekom
luer blant avfallet noen avslag av slipte 
flintøkser, som i 2 tilfelle har latt seg 
typebestem1ne so1n h.h.v. hulegget og 
tjukknakket (fig. 4). At økser har vært 
fremstillet og brukt på selve boplassen 
er sannsynlig, å døn1n1e etter de frag
menter av slipesteiner av kvartsitt som 
er funnet der. Fig. S.Det er lite sann
synlig at hele og omhyggelig slipte Fig. 4. 
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økser bare har gjort tjeneste son1 n1aterialblokker i flekkefren1stillingen, 
slik son1 det tidligere er blitt hevdet av Erik Hinsch (1954, s. 202), n1en 
det er trolig at de når de ble defekte, er blitt utnyttet til siste flis. Det var 
vel gjerne den beste flinten en gjorde økser av. 

Fig. 5. 
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Fig. 6. 

Shnple flekkepiler 

Det foreligger 6 hele og 4 fragn1entariske flekkepiler av type lb, av den 
vanlige typen so111 har vertikal retusj ved odd og tange (fig. 6). 

Det foreligger også 4 hele og 3 fragn1entariske eksen1plarer son1 er noe 
annerledes forarbeidet (fig. 7). De er gjerne slått av en kraftigere flekke 
enn den vanlige typen lb, og de har flateretusj ved odd og tange og gjerne 
langs egglinjene, slik at de kan virke sagtakkete. Liden henfører denne 
typen til Ila, og han regner den so111 en overgangsforn1 111ellon1 gruppe 
lb og Ilb (Liden 1940 fig. 28, nr. 1-3 f.v.). 

Et eksen1plar tilhører den bredbladete typen son1 fig. 26 hos O. Liden 
a.a. Den er stor og kraftig (fig. 7 t.h.). 

Stnå flintredskaper med sagtakkete egg linjer 

Av denne typen foreligger 1 hel og 2 fragn1entariske, dessuten et 
uferdig eksen1plar (fig. 8). 

Disse redskapene er sn1å og skjeveggete og har kraftige sagtakkete 
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Fig. 8. T 
Fig. 7 . .6. 

egger. Ett av dem har hel flateretusj på under
siden. Det intakte eksemplar har tange. 

Det er n1.ulig at de er identiske med <<de 

sidtandade» redskapene på Jonstorp, Liden a.a. 
fig. 23, 2-5. Av forn1. kan de minne om Fosna

pilenes eneggete type, n1.en skiller seg fra den1. 
ved de sagtakkete egglinjene og flateretusje
nngen. 

Flekkepiler av gruppe II 

Det foreligger 13 hele og fragn1entariske 

flekkepiler av gruppe II, foruten 5 odder, 3 
tangepartier og en hel del små mellompartier 



Fig. 9. 
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(fig. 9). Forskjellen n1ellon1 type a og b er ikke distinkt, idetb egge har 
tresidig tverrsnitt, sagtakkete egglinjer og hel eller delvis flateretusj på 
over- og undersiden. Vi har allikevel skilt ut 4 eksen1plarer og henført 
dem til type b. Disse har høyt tresidig tverrsnitt, parallelle egglinjer med 
sagtakker og hel flateretusj på over- og undersiden, unntatt ett, son1 p8 
undersiden bare har flateretusj ved odd og tange. Type a har lavere tre
sidig tverrsnitt, og egglinjene er ikke parallelle. De er bredere i forhold 
til lengden enn type b. De er også sagtakkete, men har beholdt flekkens 
forn1. På begge typer er tangen svært ofte kraftig og n1ed liten avsats 
mellom tange og blad. Et par eksemplarer skiller seg derfor lite ut fra 
stridsøkskulturenes pilespisser (Snu. fig. 9, ø.t.h. og C.]. Becker 1950, 
fig. 14a). 

IIa 

Det foreligger 9 hele og 1 fragn1entarisk eksen1plar av denne typen, 
foruten flere odder, tanger og 111ellon1partier. De største n1åler 11,3 cn1, 
10,3 cn1 og 7,5 cm (fig. 9 nederst). 

IIb 

4 fragn1entariske ekse1nplarer foreligger, foruten 3 tangepartier, 4 
1nellon1partier og 4 odder, son1 sannsynligvis hører de1u1e typen til. Det 
lengste fragn1ent n1åler 6,5 cn1 (fig. 9 øverst). 

Skiferpilespisser 

Det foreligger 1 oddparti, 2 n1ellon1partier og 1 tangeparti, son1 alle 
har avflatet ron1bisk tverrsnitt (fig. 10). Tangepartiet likner Johs. Bøe 
1942 fig. 38u. Mellompartiene kan stamn1e fra piler son1 Bøe a.a. fig. 38a 
eller k. Oddpartiet kan stan1n1e fra en pil av type son1 G. Gjessing 1945 
nr. 46, 1 og 2 f. h. 

Bor 

Bor av forskjellige forn1er foreligger i 17 eksen1plarer. De er alle laget 
av flekker, skive bor forekon1n1er ikke, selv on1 enkelte er fremstilt av 
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Fig. 10. 

tykke flekker. De fleste har bearbeidelse helt rundt, 1nen noen er brukket, 
slik at basis n1angler (fig. 11a). 

4 eksen1plarer er av en neb bforn1et type on1trent son1 Li den a.a. 
fig. 22, nr. 18 (fig. 11 øverst). De er allikevel noe annerledes enn type
eksen1plaret, da de har 111ere skrå rygglinje, slik at spissen peker oppover. 
2 av den1 er av den grunn sikkert beregnet so1n bor, n1en på 2 andre er 
spissen såpass n1eget på siden at det er tenkelig de kan ha vært brukt 
f. eks. til gravering i bein og horn. Typen er sjelden i Norge (fig. 11 b ). 
De andre er av forskjellige forn1er son1 Liden a.a. fig. 22. 

Skrapere av flint 

Flekkeskrapere foreligger i 25 eksen1plarer. De tilhører alle Liden a.a. 
fig. 16 og 17 (fig. 12). 

Flere av den1 er slått av kraftige flekker son1 har fått retusj i den ene 
enden. Disse tilhører typen Liden a.a. fig. 16, nr. 4. 3 er ganske sn1å og 
har tange. De tilhører typen Liden a.a. fig. 16, nr. 6. 

1 er av typen Liden a.a. fig. 17, nr. 8. 
1 er av typen Liden a.a. fig. 17, nr. 1, 5, 7. 
1 er av typen Liden a.a. fig. 17, nr. 2. 
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Fig. 11 a. 

Fig. 11 b. 
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Fig. 12. 

91 



Resten er så fragn1.entariske at det er vanskelig å si 0111 de tilhører 
gruppe 16 eller 17. 

Når unntas de 3 sn1å 111ed tange, er alle typene aln1innelige på våre 
boplasser fra MN. De opptrer vanligvis san1.n1.en n1.ed den runde skive
skraperen. 

Skiveskrapere: 4, til dels defekte, eksen1plarer foreligger. 

Flekker atJ flint 

45 store, kraftige flekker foreligger av vanlig type og 37 høyryggete. 
Noen har bruksspor og har sannsynligvis vært benyttet son1. kniver 

(fig. 13). 

Fig. 13. 
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Fig. 14. 

Sylindriske kjerner av flint 

Det foreligger 16 eksen1plarer, n1en de fleste er så godt utnyttet at det 
ikke er stort 111ere igjen av den1 enn en flekke. 3 av den1 er ildskjørnet, 
resten er av en n1ørk grå zenonflint. Den største n1åler 4,4 cn1 (fig. 14). 
Det foreligger også en liten flekkeblokk av kvarts. 

Skifer 

4 sn1.å skiferplater har tydelige sagespor. Et lite fragn1ent av et e1m1e 
til en pilespiss foreligger også, n1en det har vært for tynt og er derfor 
sannsynligvis blitt kassert. 

3 sandsteinsplater har også spor etter saging (fig. 15). 
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Fig. 15. 

Slipesteiner 

Det foreligger 10 slipesteinsfragn'lenter, hvorav 5 er av sandstein og 
5 av kvartsitt. Ett er et knokkelbryne av type solD G. Gjessing 1945, 
fig. 127. Det er 5,2 cn'llangt, 3,2 ClD på det sn'laleste (fig. 5). 

Avfall av flint 

En stor san'lling flint etter redskapstilvirkningen er san'llet opp på 
boplasson'lrådet. Stykkene er for det n'leste av god kvalitet og n'led lite 
kalkskorpe. 
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Keratnikk 

Det foreligger 80 ornerte leirkarskår, hvorav 30 randskår og 3 bunn
skår. Godset er overveiende meget porøst, med store huller på overflaten 
etter løsere partikler son1 er falt ut. Enkelte steder syns disse og er sterkt 
røde. Godset har en lys, grågul til brun farge, og overflaten er matt. 
Bare noen ganske få skår, hvorav 4 tilhører san1n1e karet, har et annet 
magringsmiddel. 

Karveggene varierer i tykkelse. De tynneste måler fra 3-4 mm, de 
tykkeste kan bli opptil1 cn1. En n1ellon1ting, ca. 6-7 111m er det vanligste. 
Det er in1idlertid vanskelig å avgjøre tykkelsen på en stor del av den1, 
da de er spaltete. Mange er ikke stort mer enn sn1uler. 

Det foreligger 1101 uornerte leirkar skår. Disse består av san1111e gods 
son1 de ornerte, og karveggen varierer i tykkelse n1ellon1 4 mn1-1 cn1. 

Randskårene 

Det foreligger 30 randskår, hvorav flere er ganske sn1å. De har alle, 
på 2 unntakelser nær, snorsten1pelornan1entikk i horisontale rader under 
randen. De 2 andre (fig. 16, i, k) er n1uligens uornerte, n1en de har utyde
lige rester av noe son1 på det ene kan se ut son1 strekornan1entikk, på det 
andre tverrsnorstetnpelornering. 

Randskårenes profil er n1ere og n1indre svai; noen ganger er den nesten 
rett, andre ganger utover brettet. Munningsranden er av og til fortykket, 
noen ganger tilspisset og noen ganger rett avskåret. Tverrsnorradene 
begynner ofte helt oppe på selve n1unningen. 

10 skår har tverrstripet munningsrand slik son1 fig. 16b viser. Tverr
snorsten1plene, som har vært benyttet, har både vært grove og fine og 
forekotnmer i glisne og tette rader. Stemplets finhet varierer fra 4 streker 
pr. cn1 til1 O streker pr. cn1. A vstandenn1ellon1 radene varierer fra 1, 5 mm 
-7 111m. Et skår (fig. 16k) har son1 nevnt ikke tverrsnorstempeldekor, 
n1en muligens svake spor av en strekornering omtrent som J. E. Pors
sander 1933, Taf. XXXI, 2, karet fra Øja, Sodern1anland, tnen det er 
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Fig. 17, a-f. 
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so1n sagt mulig at streken er tilfeldig og at skåret egentlig er udekorert. 
Den slags dekor forekon1111er in1idlertid på skår fra Rognlien i Eidanger, 
Telemark og fra Narestø i Aust-Agder. 

14 skår viser både horisontal og vertikal ornering av karveggen. 
På 8 skår går de vertikale radene nesten loddrett ned, n1en også skrått
stilte rader forekomn1er (fig. 17). 

8 skår viser bare vertikal avstripning. Det dreier seg sannsynligvis om 
skår nær bunnen, da avstripningen stopper, slik at det blir en udekorert 
sone nedenfor. Dekoren på disse er ganske grov, fra 6 streker pr. cn1 til 
7 streker pr. cn1. 
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8 skår har annen dekor. Av disse viser 2 skår korte rader n1.ed tverr
snorsten1.pel, 8 streker pr. cn1. (fig. 18 d, f). 

3 andre viser horisontale eller vertikale rader utført med et slags 
ste-n1.pel (fig. 18 e). Ornan1.entikken 11.1.inner on1. den so11.1. er på leirkaret 
avbildet son1. fig. 223c hos A. Oldeberg 1952, eller på bølgebåndet på 
skåret fra Backagården, Rotvet, Fjalkestad, Skåne, avbildet son1. 223b 
hos Oldeberg a.a. Dessuten fra Abb. 222 fra san1.n1.e sted (i bunnen og 
på bølgebåndet). Likeledes ornan1.entikken på Abb. 285 grav 1 og Abb. 
6 nr. 2 og 3 hos M. P. Malmer 1962. 

1 skår viser fin kan1.sten1.pelornering (fig. 18c). Det er inudlertid så lite 
at det er un1.ulig å si 11.1.ere enn at det viser 3 fine groper, son1. antakelig 
er utført n1.ed et kan1.sten1.pel. Den slags ornan1.entikk er vanlig på båt
økskeramikk, 11.1.en foreko11.1.n1.er også ofte på yngre gropkeran1.ikk, 
f. eks. på M2-M3-stadiet på Jonstorp, n1.ed h.h.v 5 og 4 skår. 

1 skår viser <<11.1.useføtter» (fig. 18b). Denne ornan1.entikken kon1.n1.er 
nær den son1. er i 11.1.ellon1.sonene på karet fra Nørre Sandegaard, Born
holn1, avbildet son1. fig. 4 hos Otto Frodin 1945. 

1 skår viser noe so11.1. kan være et bølgeornan1.ent utført n1.ed et fint 
tverrsnorsten1.pel. Tetthetsgraden er 11 streker pr. cm. Bredden på 
sten1.plet har vært 3 11.1.n1.. Skåret er n1.eget tynt, 4 11.1.n1. tykt. 

Bunnfragn1.entene viser et slags siksak-ornament, men skårene er så 
sn1å at det er vanskelig å si noe sikkert on1. hvordan det har vært. Orna
n1.entikken på det ene er også slurvet utført. Nærmest kommer de Abb. 
10, 1-4 hos Maln1.er a.a. (fig. 18 a). 

Til slutt foreligger, son1. tidligere nevnt, 4 san1.n1.enlimte skår av et 
tykkere gods. De har en grov snorsten1.peldekor over det hele. Tetthets
graden er 4 streker pr. cn1., og det er 6 n1.n1. n1.ellom radene. 

På grunn av at de foreliggende leirkarskår er så sn1.å, har det ikke 
lykkes å få noe eksakt inntrykk av høyde og bredde på karene. 2 san1.n1.en
lin1.te skår nær bunnen på et kar viser en bøyning so11.1. tilsvarer 16,5 cm 
i dian1.eter. Gods og dekor på disse hører til de groveste i n1.aterialet. 

Profilene ved n1.unningen kon1.n1.er nær de fleste som er avbildet hos 
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Maln1.er a.a. fig. 1 - Vår keran1.ild<: synes nærn1est å passe inn i Maln1ers 
]-gruppe, derson1. en kan dra san1.menlikninger n1ed så sn1.å skår.Karveg
gens ornering synes å passe im1 i 3. variasjon av ]-gruppen, da de vertikale 
snorradene nesten går loddrett ned fra de horisontale radene under n1.un-
ningen. (M. P. Malmer a.a. s. 32. Abb. 15,2). Et par skår so111. viser en skrå 
rad, skriver seg sannsynligvis fra vinkelsonen. Randskårene viser, son1 
tidligere nevnt, snorstempelornering i horisontale rader under n1.unnin
gen. Selve randen er også ofte dekorert ved hjelp av et snorsten1.pel. Son1 
regel er skårene dekorert med san1.n1.e sort snorsten1.pel på de horisontale 
og vertikale radene, 111.en et par skår viser at et finere sten1.pel har vært 
benyttet enten til de horisontale radene eller til de vertil<:ale. 

De nærn1este parallellene til Sluppankeran1.ikken er karene fra Hoby 
i Skåne, Klagstorp i Skåne og Fredriksberg i Skåne. De er avbildet son1. 
h.h.v. Taf. XXIV, XXI og XIX hos Forssander a.a. 

Materialet fra Sluppan er nærn1.est enestående i Norges yngre stein
alder, både når det gjelder keramikken og redskapene. De næn11.este 
paralleller til keran1.ikken finner vi son1. allerede nevnt blant skånsk båt
økskeran1.ikk, og da særlig ]-gruppens 3. variasjon, hvis utbredelse har 
sitt tyngdepunkt i Skåne. Flere av de andre skårene viser også tilknytning 
til båtøkskeranlikken der. 

Når det gjelder redskapene, er det først og fre111.st pilespissene son1 
setter sitt preg på inventaret. Ikke fra noen annen norsk boplass har vi 
en slik san1ling av gruppe Il piler. De er ellers ikke særlig tallrike i Norge, 
og på Sluppan er det første gang i et norsk boplassfutm at det foreligger 
flere av den1. enn av de vanlige flekkepilene av type lb. 

Fordelingen av den1. er ujevn. I Sør-Norge er de sterkest konsentrert 
på sørlandskysten, idet Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder har hen
holdsvis 59, 45 og 30 eksen1.plarer. Østfold kon1.n1er så etter 111.ed 26 stk., 
Buskerud 111.ed 6, Vestfold n1ed 4 og Akershus n1ed 3 eksemplarer. 
Hedn1.ark og Oppland har h.h.v. O og 1. 

Jeg n1.angler dessverre oversikt over den videre utbredelsen i Norge, 
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111en jeg tror ikke at tyngdepunktet kan skyves vekk fra de 3 sørlands

fylkene. 
I Østfold ser det ut son1 on1 funnene stort sett konsentrerer seg i 

stridsøkskulturenes hovedbygder. Det foreligger 1 fra Hvaler, 5 fra den 
utgravde boplassen på Kråkerøy (E. Johansen 1957), 2 fra Onsøy, 2 fra 

Skjeberg, 4 fra Idd,/ 1 fra Fredrikstad, 5 fra Rygge, 1 fra Råde, 2 fra 
Tune, 1 fra Berg, 2 fra Spydeberg og 1 uten nærn1ere funnopplysninger. 

I Akershus er det 1 fra Oslo, 1 fra Fet og 1 fra Bygdøy. 
I Buskerud ligger funnene spredt. Vi har 1 fra Hurun1, 1 fra Hole 

ved Tyrifjorden, og de andre skriver seg fra dalbygdene Ål og Hol i 

Hallingdal. 
Vestfold har 3 eksen1plarer fra Sandar. 
Når Telen1ark topper statistikken, beror det vel for en stor del på at 

Sluppanboplassen har gitt ikke nundre enn 21 stkr. Men vi har allikevel 
en konsentrasjon av disse pilespissene i Kragerø-on1rådet, også når 
Sluppan ikke er n1edregnet. Det foreligger 12 løsfu1mete eksen1plarer 
i alt. En n1indre konsentrasjon har vi on11<-ring Eidangerfjorden, hvor 
Rognliboplassen har gitt 8 stkr., 2 fra naboeiendon1n1en Rødskjær, 1 fra 
Langangen og 1 fra en heller på Rørarød. Hertil ko111111er 1 eksen1plar 
fra Solun1. De andre er funnet inne i landet, - 1 i Bø, 1 i Tinn, 2 i Seljord 

og 2 i Rauland. 
I Aust-Agder er det en konsentrasjon i traktene Dyvåg-Arendal. Ikke 

111indre enn 35 eksen1plarer skriver seg derfra. De fagn1essig utgravde 
boplassene Narestø I og Il har in1idlertid bare gitt 2 stkr. Den videre for
delingen i fylket er 4 fra Eide, 3 fra Fjære, 1 fra Landvik, 1 fra Bygland 
og 1 fra V alle. 

Vest-Agder har 30 eksen1plarer son1 alle er 1nere og 111indre tilfeldig 
fren1kon1n1et. Alle disse, på 4 utmtakelser nær, skriver seg fra traktene 

on1kring Kristiansand og Mandal. De øvrige skriver seg fra Lista, Øvre 
Sirdal og Åseraln1ed h.h.v. 2-1 og 1. Vest for Mandal er det altså bare 
fren1l<-on1n1et 2 eksen1plarer i kyststrøkene. 

De øvrige «sin1ple>> pilespissene er ikke av den vanlige typen Ib, på 6 
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unntakelser nær. De har flateretusj ved odd og tange og ofte langs egg
linjene, og de er son1 regel slått av kraftigere flekker enn lb-pilene. 
Son1 allerede nevnt har Liden sett den1 son1 en overgangstype Iliellom 
lb og gruppe Il-pilene (Liden a.a. fig. 28). 

Ved siden av pilespissene er det de nebbformete skraperne eller borene 
son1 interesserer 111est. Typen er ikke vanlig i Norge, Ilien i J onstorp 
forekon1n1er den på M2-M3-stadiet, og der også sailimen med pilespisser 
av gruppe Il og overgangsforn1en (Liden a.a. s. 73). Vi har altså på 
Sluppan et redskapsn1ateriale son1 i alt vesentlig stemn1er overens med 
111aterialet på M2-M3-stadiet på Jonstorp, og son1 ifølge Liden betegner 
den siste gropkeran1iske fasen der (Liden a.a. s. 88). 

Når Erik Hinsch har hevdet at Sluppan er en gropkeran1.isk boplass, 
har det vel først og fren1st vært redskapsmaterialet, og da særlig pile
spissene av gruppe Il son1 har ligget til grunn for hans syn, og han har 
vel derfor ikke kunnet se keran1ikken annet enn som en etterlikning av 
båtøkskerailiikken (E. Hinsch 1954 s. 197-198). Dette kan in1idlertid 
ikke være riktig. Det er jkke bare når det gjelder dekoren at dette kera
nukkn1aterialet skiller seg Ut fra det gropkeranuske, slik S0111 det fore
kon1mer f. eks. på Narestø-boplassene (A. Bjørn 1929, s. 64-104). 
Skårene skriver seg overveiende fra til dels n1eget tynnveggete kar, og 
godset har en helt annen konsistens enn det grove gropkeran1iske. Det 
virker 111eget porøst. I hulrun1n1ene sitter det ofte igjen røde korn son1 
ved blotte øye ser ut son1 sjan1otte, men SOlli ved analyse viser seg ikke 
å være det. Jeg henviser for øvrig til en etterfølgende analyse foretatt av 
A. M. Rosenqvist. 

Vi har altså på Sluppan et Iliateriale son1, både når det gjelder kera-
111jkken og redskapene, har sine nænlieste paralleller i Sør-Sverige, i 
Skåne. Son1 vi har sett, faller keran1ikkn1aterialet san1111en med båtøks
keranukken der, n1ens redskapsinnventaret stort sett svarer til det son1 
er funnet på M2-M3-stadiet på Jonstorp (Liden a.a. s. 86-90). Hvis pile
spisser av gruppe Il er så sikre indikatorer på den gropkeramiske kul
turen SOlli det er blitt hevdet (Liden a.a. s. 90-102) (C. J. Becker 1950, 
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s. 188), skulle vi ha ventet at keran1.ikken på Sluppan hadde tilsvart, i 
hvert fall noenlunde, den son1 er fremkon1n1.et på det siste gropkera
n1.iske stadiet på Jonstorp i Skåne, etterson1. jo både keran1.ikken og red
skapsn1.aterialet fra Sluppan har sine nærmeste paralleller i Skåne. Det er 
imidlertid ikke tilfelle. Den har ikke engang den fjerneste likhet n1.ed 
J onstorpkeran1.ikken, men son1. vi har sett n1.ecl den skånske båtøks
keran1.ikken. En lokal utvikling av denne sort keran1.ikk på hjen1.lig 
grunn i Telen1.ark kan det ikke være tale on1. - der opptrer den son1. en 
fremmed fugl uten forutsetninger i det norske n1.aterialet. 

Funnkartet fig. 18 viser utbredelsen av gruppe II piler i Sør-Norge. Det 
viser seg at der hvor disse opptrer san1.n1.en n1.ed keran1.ikk, er det alltid 
tned ]-gruppens, unntagen i Østfold, hvor den slags keran1.ikk enda er 
ukjent. Gruppe II piler opptrer også i funnkon1.binasjoner n1.ed redskaper 
av stridsøkskulturenes typer. Vi har fra Oddernes ved Kristiansand noen 
gravfunn, son1. består av keramikk med tverrsnorornering, tresidige 
flekkepiler av gruppe II, skiferpiler og tverreggete flintøkser, dels tynn
bladete, dels av vanlig tykknakket type (C27704) (C28291) (C25804). Erik 
Hinsch har oppfattet disse funnene sotn rester av en gropkeran1.isk boplass 
n1.ed graver (E. Hinsch a.a. s. 147 og 202). Han nevner dette funnet son1. 
eksen1.pel på at boplassfolkene ved kysten gjennon1. handel opptar i sitt 
redskapsinventar økser av stridsøkskulturenes typer. Kan det ikke allike
vel tenkes at disse funnene skriver seg fra båtøkskulturen? Når pilespisser 
av gruppe II i Norge gjentatte ganger opptrer i funnkotnbinasjoner n1.ed 
keran1.ikk og redskaper son1. hører stridsøkskulturene til, ligger det nær å 
tenke at pilespissene også har tilhørt disse kulturenes redskapsinventar. Det 
er n1.ulig at typene er oppstått i den gropkeran1.iske kulturen, n1.en siden er 
blitt opptatt i andre kulturgrupper innen et besten1.t distrikt, hvor kontak
ten gruppene in1.ellom har vært spesielt livlig, f. eks. i Skåne. Siden kan de 
ha spredt seg, dels gjennon1. gropkeratniske folkegrupper, dels gjeru1on1. 
båtøkskulturens folk. Til Norge ser det ut son1. otn de for en stor del er 
ført san1.n1.en n1.ed ]-gruppens keran1.ikk. Den slags keran1.ikk forekon1.n1.er 
sparson1.t langs sørlandskysten så langt nord son1. til Telen1.ark, hvor 
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Sluppan har gitt de fleste og n1est karakteristiske skårene. Men ekte 
]-keran1ikk er utvilson1t også skårene fra Rognlien (C 23384) og Rød
skjær i Eidanger, Teletnark (C 16260). Disse boplassene har gitt h.h.v. 
2 og 8 eksen1plarer av gruppe Il piler. Videre forekon1mer J-keranukk 
san1men n1ed gruppe Il piler fra en heller på Rørarød, Eidanger, Tele
n1ark (E. Skjelsvik 1961) (C 27988) (C 29200) Narestø-boplassene i 
Aust-Agder har gitt en del utvilson1t ekte båtøkskeran1ikk, hvorav noen 
skår tilhører ]-gruppens. På disse boplassene forekonuner inudlertid 
også gropkeran1ikk og skår son1 er preget av begge kulturer. Disse bo
plassene har derfor et annet preg enn Sluppan, da det tydeligvis på stedet 
har vært en langvarig bosetning son1 gjennon1 tidene har 111ottatt in1-
pulser fra andre kulturer. Redskapsinventaret på disse boplassene er ellers 
det son1 vi vanligvis finner på fangstkulturens boplasser, - stort sett 
don1inert av de simple flekkepilene av gruppe lb. Det foreligger bare 2 
eksen1plarer av gruppe Il piler. (A. Bjørn a.a.) 

Når det gjelder strøkene onlkring Eidanger og Langesundsfjorden ser 
det ut sotn on1 forholdene stort sett er de san1111e son1 på Narestø. På 
Rognliboplassen er det fren1kotnn1et en blanding av gropkeran1ikk og 
båtøkskeran1ikk blandet n1ed eldre og yngre redskapsforn1er. Det er 
tydelig at det også der har bodd folk gj ennon1 lange tidsron1. Materialet 
fra disse boplassene bærer 111ere preg av kontakt n1ed båtøkskulturens 
folk enn av ny bosetning. I Østfold er forholdene noe annerledes for så 
vidt son1 det ikke foreligger ]-keran1ikk derfra. Hvis vi san1n1enlikner 
funtlkartet fig. 19 111ed funnkartet fig. 99 nr. 3 hosE. Hinsch a.a., vil vi 
finne en stor overenssten1n1else i utbredelsen av gruppe Il piler i Østfold 
og stridsøkskulturenes redskapstyper fra overgravstid. Son1 tidligere nevnt 
konsentrerer de seg i stridsøkskulturenes hovedbygder. Det er derfor 
ikke utenkelig at disse pilespissene kan være ført inn i Norge av båtøks
kulturens folk en gang i slutten av n1ellonu1eolittisk tid. Keranukken i 
Østfold har et annet preg enn på sørlandskysten, spesielt i Telen1ark. 
Et par skår fra Kråkerøyboplassen har snorornering uten at det er 
n1ulig å avgjøre hvordan karet har vært ornert - resten av skårene er 
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Fig. 19. Utbredelsen av flekkepiler i Sør- og Øst-Norge. 

uornerte. Godset i disse skårene er magret tned sand og kvartskorn. Det 
er allikevel tydelig at en del av detme keran1_ikken ligger nærn1_ere båt
økskulturens enn den gropkeran1iske keramikken. På Kråkerøyboplassen 
er det også fremkon1_111_et avslag av hulslipte flintøkser (E. Johansen a.a.). 
Pilespissene av gruppe Il fra detule boplassen har et litt a1u1et preg enn de 
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vanlige av denne typen, idet de er større og grovere, og egglinjene er 
ikke parallelle. De n1_inner 1nere on1_ de son1_ er funnet på J ortveit i Eide, 
Aust-Agder (C 26621) (A. Bjørn 1930, fig. 4). 

Det enhetlige preg son1_ både keran1_ikk- og redskapsn1_aterialet fra 
Sluppan har, gjør at vi sannsynligvis kan se bort fra en langvarig bosetning 
tross det relativt tykke oldsaksførende laget. Folk 1nå ha kon1_111.et dit en 
gang i slutten av 111.ellomneolitisk tid, og de har brakt 11.1_ed seg et nytt sett 
redskaper og en keratnikk son1. hittil ikke er kjent i tilsvarende 111_engder 
og so1n et san1.let hele fra noen annen norsk boplass. Forutsetningen for 
begge deler n1_å vi søke i Sør-Sverige. Det ser ikke ut son1_ on1_ de er 
ko1n111_et inn i Norge via Østfold og spredt seg langs kysten rundt Oslo
fjorden, da liknende n1.ateriale stort sett 111_angler i Akershus, Buskerud 
og Vestfold. De kan naturligvis ha satt rett over fjorden fra Østfold, n1_en 
det er etter 111_in mening n1.est son1_ taler for at de er komn1_et direkte over 
Skagerak fra Sør-Sverige, da ]-gruppens keranukk, ifølge Maln1_er, ikke 
er særlig utbredt i Vastergotland (Maln1.er a.a. s. 32) og hittil er ukjent i 
Østfold. Vi kan antakelig regne 111_ed et tilsig av folkegrupper til Kragerø
On1_rådet, n1.uligens fra Skåne, en gang i slutten av mellonmeolittisk tid. 
Hvilken kultur disse folkene har tilhørt kan jo diskuteres. Keran1.ikken 
hører utvilsomt inn i båtøkskulturen, n1_en pilespissene har vært regnet 
son1_ ledetyper innen den gropkeran1_iske kulturen. Men både keran1.ild<: 
og redskaper viser, son1_ jeg har forsøkt å påvise, tilbake til skånsk on1_
råde. Det er vel et spørsmål on1_ n1_an kan skille så hårfint n1_ellom kultur
grupper i1men et relativt lite on1.råde på et så sent stadiun1_ av steinalderen, 
når vi vet hvilken stor rolle handelen spilte folkene in1_ellon1_. Vi regner 
n1_ed at stridsøkskulturenes redskapsforn1_er kan være opptatt blant fangst
folkene, men det skulle vel egentlig ikke være noe i vegen for at strids
øksfolkene kan ha opptatt noen av fangstfolkenes redskapstyper, so11.1_ 
f. eks. de fine pilespissene av gruppe Il, hvis de selv har vært nødt til å 
ernære seg son1_ fangstfolk og det ellers var hensiktsn1_essig for den1_. Og 
de folkene son1_ har slått seg til på det lille platået under bergveggen ved 
Sluppan i bunnen av Hellefjorden kan vanskelig tenkes å ha levet av 
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annet enn jakt og fiske, noe flintmaterialet jo også bærer preg av. På det 
lille boplasson1rådet, son1 på tre kanter er begrenset av bratte skrenter, 
har det overhodet ikke vært muligheter for noen slags form for jordbruk 
eller fedrift. 1 Men vi kan ikke utelukke 111uligheten for at handel kan ha 
spilt en viss rolle. I tilfelle kan en av handelsvarene muligens ha vært 
nettopp de elegante pilespissene av gruppe Il, som det finnes så mange 
fine, intakte eksen1plarer av fra dette lille boplasson1rådet. Vi ser av funn
kartet fig. 18 at utbredelsen av disse innover i landet ligger langs de store 
vassdragene, son1 på den tiden må ha vært alfarvegene. Det mest sann
synlige er allikevel at de har ernært seg son1 fangstfolk. 

Det finnes ingen ting i materialet som tyder på at bosetningen på 
Sluppan har vedvart utover mellomneolittisk tid. Gru1u1ene til det kan 
være flere, 111en en av dem må ha vært at etter som sjøen trakk seg tilbake, 
n1å atkomsten til vannet og båtstøen ha blitt for tungvint, for i våre 
dager ligger boplassen nærmest på en hylle i fjellet 111ed stupbratte berg
sider ned 111ot dalbmmen son1 den gang var en arm av Hellefjorden. 

SUMMARY 

I. The excavation 
The habitation-site, Sluppan, is located on Olav Tangen' s property at 
Sluppan near Kragerø in Teletnark county. 

This is a typical "Sørland" landscape with low hills partly covered with 
forest and s1nall valleys. The soil in the valleys is today for a great part 
cultivated. 

The site is located on a sn1all, elevated flat about 22 111eters above the 
sea. To the south there is a steap cliff down to the valley. In the neolithic 
tin1e the Hellefiord ran into this valley and surrounded the site. The 
flat where the site is located is fron1 north to south about 30 111eters, and 
fron1 east to west between 50 and 70 meters. 

1 De få beinsplinter som ble funnet på boplassen er sendt til analyse, men i det øyeblikk artikkelen 
går til trykning, foreligger enda ikke noe resultat. Det er ikke konstatert kornavtrykk på 
lerkarskårene. 
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The site was excavated in the years 1949 and 1950 by konservator 
Erik Hinsch and Karl Vibe Mi:iller. The excavation was sponsored by 
The Universitetets Oldsaksan1.ling. 

An area of 65 111.2 was excavated. The up per part of the soil consisted 
of a rather thin section of turf. Underneath was a grey section of earth 
about 20 cn1. of thicknes, in which a great part of the in1plen1ents were 
found. Then followed a firm, brown section of soil where n1ost of the 
in1plen1ents were found, especially in the upper 20 cn1 of it. Under this 
section appeared the sterile ground of coarse, yellow sand. 

Fireplaces were not found, but in son1e places there were sn1all con
centrations of charcoal. Neither were found any traces of postholes or 
other details pointing to building-constructions. 

II. The excavated tnaterial 

Fro1n this habitation si te there exist 1 O con1plete and fragmentary flint 
arrowheads of type Ib, 7 con1plete and fragmentary flint arrowheads 
that 111ust be counted in the transitory group between Ib and IL Further
n1ore there exist 21 complete and fragn1entary arrowheads of group Il, 
4 con1plete and fragn1entary slate arrowheads with a rhon1bic cross 
section, 3 co1nplete and fragn1entary flint tools with sawtooth edgelines, 
17 awls, of which 4 are parrotbeak shaped, 25 blade scrapers and 4 flake 
scrapers, 45 ordinary flint blades and 37 hog backed, plus 16 cylinder 
shaped cores. 

The ceran1ic n1aterial consists of 80 ornan1ented sherds where the deco
ration has been carried out with a corded stan1p, 8 ornan1ented sherds 
with other decorations, 1101 unornan1ented, 30 ornan1ented rin1 sherds 
and 3 decorated botton1. sherds. 

The n1aterial fron1 this habitation site is so far without con1parison in 
the Norwegian N eolithic, both when it con1es to ceran1ic n1aterial and 
tools. In no other Norwegian habitation site can there be found as n1any 
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arrowheads of group Il as there, where they have almost con1.pletely 
pushed out the usual ones of group lb. These arrowheads are otherwise 
con1.paratively rare in Norway, where there can usually be found only 
single or a few specin1.ens on each site. Together with the parrotbeak 
shaped awls or scrapers they indicate son1.ething entirely new in our 
Neolithic n1.aterial, and correspond with what has been found in the 
M2-M3-stage at Jonstorp in Skåne (Liden a.a.) and indicates the last 
pitted ware phase there. 

The ceran1.ic ware is n1.ostly decorated with corded stan1.ps in Pors
sander' s style Ill, and we find the closest parallels in the boat axe ware of 
Skåne, e.g. the pots from Hoby, Klagstorp and Fredriksberg. (Forssander 
a.a. Taf. XXIV, XXI, XIX) (fig. 50-54 Pl. IX). Erik Hinsch pointed out 
this likeness, but suspected that the Sluppan ware was a local development. 
(Erik Hinsch 1951-53, pp. 90-91). The pitted ware tools and the hunting 
and gathering culture traits n1ust have been the tnain reasons why he did 
not consider this pure boat axe ware. 

In our opinion this cannot be right, as it is not only in ornaments that 
this ware is different from the ordinary rough pitted ware. These sherds 
come at tin1.es fron1. rather thin walled pots, from 3-4 to 6-7 111.1n thick. 

The material is n1.ade fron1. other components as it is very porous and 
appears pitted after softer particles that have fallen out. In the pits there 
is often a residue of reddish powder, and it can appear as chamotte. 

As we have seen both the ceran1.ic ware and the tools have their closest 
parallels in Skåne. If arrowheads of gro up Il are such sure leading (-) 
types within the pitted ware culture, we should have expected that the 
ceranuc ware found at Sluppan equalled, at least in part, that which has 
been found in the last pitted ware stage at Jonstorp (Liden a.a.), but this is 
not the case. There is not the ren1.otest likeness with it, but as we have 
seen, parallels can be drawn with the boat axe ware of Scania. A local 
development on Norwegian soil cannot be considered as the Sluppan 
ware is exclusive in Norway, apart frotn, as shown, earlier, a few sherds 
fron1 Rognlien, Rødskjær and Lerstang in Telen1.ark county and from 
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Narestø in Aust-Agder county. But there the sherds exist only as aspects 
of boat axe ware. 

It is a question whether one can at all draw such a hair lin_e between 
the different culture groups within a limited area at such a late stage in 
the N eolithic period as this is, when we know the ro le play ed by inter 
con1munity trade. W e favour the idea that tools of the battle axe culture 
111ay have been accepted in the pitted ware culture, but there should be 
no reason why the opposite should not also be true if the battle axe 
people were forced to adopt a hunting econon1y, or if such tools were 
more usable than their own. It is possible that the arrowheads of type Il 
were originally 111ade by the n1en of the pitted ware culture, and that 
they may later have been accepted in other culture groups within a 
certain district, where the intergroup contact may have been strong, 
as n1aybe in Scania, and later on they n1ay have spread to other districts. 
partly through the pitted ware people, partly through the boat axe folk, 

The people who dwelled at Sluppan must quite surely have been 
hunters. Their tiny habitation site is bordered on three sides by steep 
ravines, farming and anin1al husbandry must have been impossible. But 
we cannot exclude the possibility that sotne form of trade may have 
taken place. In this case one kind of tradable goods may have been the 
beautiful arrowheads of type Il, of which there are so many beautiful, 
intact samples found within the borders of this sn1all site. 

The unity of ceran1ic ware and tools exclude the possibility of a drawn 
out habitation at this site. People n1ust have arrived there son1e time 
towards the end of the Middle N eolithic period and they may not have 
stayed there longer than until the end of the period. 

There is n1uch that points to the habitation of Sluppan as being the 
result of imn1igration, and in this case directly from Scania. As of this 
date this kind of ware has not been found in the area around the Oslo 
fjord, Østfold, Akershus, Buskerud and Vestfold, but in the area around 
Kragerø it has been found, together with arrowheads of group IL Most 
of these sites have as yet not been excavated. 
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Østfold. Tele111ark. 

29362 Rygge 18533 Høyfjellet, Bø 
25911 9777 Seljord 
11260 Berg 19343 Seljord 
3487 Råde 26481 Skåtøy 3 
6265 Skjeberg 3395 Gumøy, Kragerø 2 

25913 Idd 3471 Tinn 1 
28958 Tune 21299 Brattland, Kragerø 3 
29412 Rygge 2 22186 Skåtøy v/Kragerø 
29412 Rygge 1 27022 Gransherad 
26886 Hvaler 27485 Langangen, Eidanger 
27073 Idd 27494 Viksvatn, Rauland 
29362 Rygge 27896 Skåtøy v/Kragerø 
21938 Skjeberg 27893 Listøl, Rauland 
25554 Idd 27882 Sannidal 
20440 Fredrikstad (Uleselig nr.) 
21723 Spydeberg 2 28525 Hovin 
21779 Tune 1 29589 Solum 
11313 Onsøy 30890 Rødskjær, Eidanger 2 
11334 Onsøy 1 25817 Skåtøy v/Kragerø 3 
27771 Kråkerøy 5 26755 Gransherad 1 
15430 Idd 26342 Levang, Skåtøy, Kragerø 

26753 Tinn 
23558 Ukjent sted 
28968 Sluppan 21 

Akershus. 29519 Rognlien 8 
5149 Oslo 24718 

21646 Fet 29520 
24336 Bygdøy 29637 

Buskemd. 

31103 Hurum 
Aust-Agder. 

15061 Al 20C64 Fjære 

4000 Hol 20065 Fjære 1 

5348 Hol 7480 Gjerstad 1 

24069 Al 16125 Land vik 

14022 Hole 10627 Valle 
26310 Eide 
22650 Borø, Dyvåg 
23912 Børvigen, Dyvåg 

Vestfold. 23912 Børvigen, Dyvåg 2 
30599 Sandar 26355 Dyvåg 1 
31145 Sandar 1 26222 Vangsund, Holt 
5244 Gole, Sandar 1 27659 Ulevåg, Dyvåg 
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2944) Sondeled 2 27704 
29745 Flosta, Dyvåg B 6 28951 
30119 Tromøy 1 28521 
30054 Vik, Fjæc 1 29449 
30575 Bota Flosta, Dyvåg 1 30933 
23894 Viten Flosta 2 29741 
30501 Barbu, Arendal 1 8743 
30396 Austre Moland 
30341 Vatnebu Flosta, Dyvåg 7 21245 
30334 Strengereid Holt 2 21369 
30333 Strengereid, Holt 1 21385 
30331 Strengereid, Holt 22700 
30460 Tromøy 22642 
26621 Jortveit 3 23630 
23893 Nar stø 2 23081 

24049 
24976 

Vest-Agder. 

26451 Oddernes 2 26950 
25921 Lista 1 8032 
26152 Lista 5059 
27707 Tveit 4838 
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Anna M. Rosenqvist: 

I<.ERAMII<.KEN FRA SLUPPAN 
undersøkt med naturvitenskapelige n1etoder 

Til undersøkelse forelå stykker av leirkar fra Sluppan (C 28968), av 
Anne Stine Ingstads klassifisert som hørende til Malmers ]-gruppe, 3. 
variasjon. Leirkarskår av samme type fra Rødskjær (C 16260) og Rogn
lien (C 29637) ble også studert i samme forbindelse. Godset i Sluppan
materialet er lyst gulgrått med en glatt overflate hvor denne er hel. 
hnidlertid har overflaten en mengde huller hvor partikler har falt ut. 
Fig. 1 viser utside n1ed ornament og innside. Hullene har oftest sitt 1ninste 
tverrmål i plan med selve overflaten. Røntgengjennomlysing av skårene 
viser mindre tette områder også inne i godset. Hullene må skrive seg fra 
et magringsmiddel som er forsvunnet, og på grunn av deres form må 
magringsmidlet ha hatt en mindre hårdhet enn selve godset): det kan 
ikke ha vært et vanlig mineralsk magringsmiddel. 

Særlig i friske bruddflater kan strukturen av dette magringsn1idlet 
studeres. 

Fig. 2 viser en frisk bruddflate av et Sluppan-skår, forstørrelse ca. 5 x. 
Godset er ensartet tvers igjennom uten noen overflateslip) : pålagt finere 
lag til glatting. Det er lyst grågult n1ed porøse, gule områder av dimen
sjon fra 0,1 mm opp til (færre) 3-4 n1m. Det gule stoffet er meget bløtt. 
Selve morfologien tyder på at dette bløte magringsmiddel har en organisk 
opprinnelse, idet det har cellestruktur, se fig. 2. 

Bruddflater av skår fra de 2 andre funnplasser, Rødskjær, fig. 3 og 
Rognlien, fig. 4, viser helt tilsvarende oppbygging. 

Det ble med en del vanskelighet framstilt tynnslip av skårene. På grunn 
av den store forskjell i hårdheten på selve godset og de gule, porøse 
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Foto 1. Skår fra Sluppan C 28963) (1 X). 
Sherds jro111 Sluppmt (C 28968) (1 x ). 

Foto 2. Makrofoto (5 x) av frisk bruddflate av 
skår fra Sluppan (C 28968) 

!vfacrophoto ( 5 x) jro111 Jresh fracture suiface of 
sherd jro111 Sluppan (C 28968). 



Foto 3. Makrofoto (5 X ) av frisk bruddflate av 
skår fr:1 Rødskjær (C 16260). 

1\!Iacrophoto ( 5 X) offresh fracture sutfacc of 
sherdfronl Rødskjær (C 16260). 

partikler var det nenuig vanskelig å få slipene tynne nok uten at de 
porøse deler ble slipt bort. 

Alle 3 undersøkte leirkarskårgrupper viste prinsipielt sanune bilde i 
tynnslip. I Sluppan-skårene var selve godset litt lysere ved overflaten 
enn lenger inne og var tilsatt mineralsk magringsn'liddel som varierte i 
kornstørrelse fra 25 (.L til 1 n'lm. Det ble observert kvarts, feltspat, kull 
og/eller mørke n'lineral og sterkt grønne korn (hornblende). Fig. 5 viser 
tynnslip (27 x) med fragn'lent n'led cellestruktur i en grunnmasse av 
brent leir n'led tnineralkorn. 

Fig. 6 viser tynnslip av Rødskjærkeran'likken (27 x). Godset er n'lørkt 
med røde, ofte rettvinklete, porøse områder fra 0,25 n'ltn-3 mm' s din'len
sjon. Selve godset er her ensartet fra utside til innside uten noen utpreget 
endring i farge. Selve overflaten er forvitret og derfor lysere. Godset er 
magret n'led mineralkorn fra ca. 1 O (.L-250 (.L) : 0,25 mm (kvarts, feltspat 
og sterkt grønne små korn). Den porøse tilsetningsbestanddel er delvis 
slipt bort i dette preparat. Både her og i preparatene fra Sluppan og 
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Foto 4. Makrofoto (5 x) av frisk bruddflate av 
skår fra Rognlien (C 29637). 

lVIacrophoto ( 5 X) of frcsh fracturc stujacc of 
shcrd_{l-otll Rog11licu (C 29637). 

Foto 5. Mikrofoto (27 x) av tynnslip av 
skår fra Sluppan (C 28968). 

lVIicropltoto (27 x) of thinsection of shcrd frollt 
Sluppan (C 28968). 



Rognlien viser den seg son1 sorte on1råder i polarisert lys (fig. 8). Fasen er 
altså optisk inaktiv, hvilket sten1n1er tned det faktun1 at røntgendiagratn 
av pulveret ikke ga linjer for noen av skårene, 111en var røntgenan1orft. 

Rognlien-skårene hadde et jevnt, tnørkt gods tvers igjennon1 n1ed 
sterke, rødgule, løse on1råder fra O, 1 111111 til 3 111111. Fig. 7 viser tynnslip 
av Rognlienkeran1ikk tned otnråder 111ed cellestruktur i vanlig n1agret 
keran1isk 111asse. Magringsn1idlet i selve godset var n1ineraler tned delvis 
rundete, slitte kanter fra 10 11. til 700 (.L. 

En av de viktigste observasjoner son1 fran1går entydig fra disse tynn
slip er at de gule eller røde, porøse bestanddeler av denne norske keran1ikk 
iklee er sjamotte, i tnotsetning til hva er tilfelle n1ed den svenske tilsvarende 
keran1ikk, hvor sjatnotte er anvendt sotn 111agringsn1iddel ifølge Sun
delius (A. Oldeberg: Studien iiber die Schwedische Bootaxtkultur, 
St.holn1 1952 s. 214 ff) og M. P. Maln1er (Jung-neolittische Studien, 
Acta Archaeologica, Lundensia, Lund 1962 p. 7). Med sjan1otte forstås 
i denne forbindelse en knust, tidligere brent keran1il<:k. Anvendt sotn 
n1agringsn1iddel vil den fren1deles bestå av brent leir tned n1ineralsk 
n1agringsn1iddel og vil ikke ha en porøs struktur 111ed så stor for
skjell i hårdhet n1ellon1 den og selve godset sotn i det observerte 
n1aterialet. Videre vil den være optisk aktiv på grunn av n1ineralbestand
delene. Det har ikke vært 111ulig å identifisere de eventuelle pseudo
morfoser etter celler so1n utgjør de porøse on1råder. Selve strukturen 
son1 observeres, synes å være tverrsnitt av udifferensierte planteceller. 
Ut fra det en vet 0111 111agringsn1idler i keranlikk i tidligere tider (f. eks. 
A. Sheppard) faller det naturlig å foreslå at leiren har vært tilsatt halm 
eller gress. Hesten1økk son1 tnagringstniddel har også vært brukt. Hesten 
er ikke drøvtygger, slik at hahn og strå vil gå igjennotn tarmkanalen 
uten at cellulose nedbygges og den 111orfologiske struktur vil beholdes. 

Probletnet har vært forelagt botaniker, n1en foreløpig er det ikke gjort 
observasjoner som har gitt resultat. 

Ved behandling n1ed 2,5 N salpetersyre, gir det porøse n1aterial gass
utvikling (karbondioksyd), og tilbake blir en lys gul gel n1ed bibehold 
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Foto 6. Mikrofoto (27 x) av tynnslip av skår 
fra Rødskjær (C 16260). 

lvficrophoto (27 X) of thinsection of sherdfronl 
Rodskjær (C 16260). 

Foto 7. Mikrofoto (27 x) av tynnslip av skår 
fra Rognlien (C 29637). 

!vficrophoto 27 x) of thinsection of sherdfronl 
Rognlien (C 29637). 



av cellestruktur. Det porøse nlate
rials kjetniske san1n1ensetning er 
besten1t spektrografisk (Geologisk 
Institutt, Blindern), og skiller seg 
svært lite fra en vanlig leire. Skil
naden ligger i at n1agnesiun1inn
holdet er høyere i det porøse n1a
teriale enn i vanlig leir. 

Magnesiun1 er en bestanddel av 
klorofyll. Gress eller haln1 inne
holder silisium dioksyd. Silisium
dioksyd foreligger i planter i en 
kolloid tilstand, son1 vil bli tilbake 
san1n1en n1ed andre uorganiske, 
ikke flyktige stoffer ved brennin
gen av keramikken. I løpet av 

Foto 8. Mikrofoto (22 x) av tynnslip i polarisert 
lys av skår fra Rødskjær (C 16260). 

lvficrophoto (22 x) of tltinsection in polarized 
light of slterdfront Rødskjær (C 16260). 

årtusener vil vatmet renne gjet1110l11 jorda og keranukken og vaske n1ed 
seg ioner fra de1111e, son1 så kan ha blitt felt på det kolloide kiselskjelett 
fra planten. Store 111agnesiun1mengder i 111agringsn1aterial vil da kunne 
gi utslag. 

V ed forsøk i laboratoriet 111ed bre1111ing av leire tilsatt hahn, ble 
hahnen til et lys gult pulver av vesentlig n1indre Inekanisk styrke enn i 
de porøse bestanddeler i leirkarskårene fra Sluppan. Disse har eventuelt 
blitt styrket ved den ovenfor beskrevne utfelling. 

Son1 konklusjon kan en si at den undersøkte keranukk fra Sluppan, 
Rødskjær og Rognlien består av en grunnn1asse av vanlig brent leir, 
delvis 111ed varierende bre1111ingsgrad fra overflaten og innover og med 
delvis sterkt varierende kornfordeling av nuneralsk magringstniddel. 
I denne gru1111111asse finnes pseudo-n1orfoser etter et orgatusk magrings
middel, sannsynligvis planterester tned en liknende kjenlisk san1n1en
setning so1n leir, 1nen n1ed et høyere innhold av 1nagnesiu1n. 

Denne type Inagringstniddel er ikke tidligere observert i norsk n1ate-
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rial i det hele tatt, idet den var blitt oppfattet som sjan1otte inntil den ble 
forelagt forfatteren. Det kan derfor være tnulig at liknende undersøkelser 
kan gi interessante resultat på annet skandinavisk material. 

SUMMARY 

The pottery of Sluppan examined by scientific 111ethods 

The pottery frotn Sluppan (C 28968), Telemark, Rødskjær (C 16260), 
Telemark, and Rognlien (C 29637), Teletnark (Malmer J-group, 3th 
variation) has been shown by microscopical, chemical and x-ray evidence 
to contain two different types of tempering n1aterial. 

Beside the usual mineral tempering of the clay with different minerals 
(quartz, felspar a.s.o.) of quite a wide grain size distribution, a porous 
yellow to reddish material with a cellular structure is observed. Fig. 2, 3 
and 4 show macro-photos (ca. 5 x) of sherds, and Fig. 5, 6 and 7 micro
photos (27 x) of thin sections of the pottery. 

The din1ensions of this soft porous material vary between O, 1 n11n-
3 n1n1, and it includes both round and sharp angled surfaces. 

The n1aterial is amorphous, both in polarized light in the n1icroscope 
and by x-rays. The spectrographic analysis shows a con1position similar to 
a normal clay, apart from a surplus of magnesium. 

The above described cellular structure points to an organic origin for 
the porous tempering material and it is suggested that plants, for instance 
chopped grass or straw have been used. 

Previously this type of tempering material has been designated 
"chamotte", but this is not supported by the norwegian material. 



Egil Bakka 

YTRE MOA 
Bit gardsanlegg frå vikingtida i Ardal i Sogn 

Etter opptak av Årdal Sogelag og med løyvingar frå Årdal konnnune 
og Årdal og Sunndal Verk, vart det son1n1aren 1964 sett i gang ei ut
gravning av eit gardsanlegg frå vikingtida på lokaliteten Ytre Moa i 
Årdal i Sogn. Arbeidet vart utført i tida 20. juli til 8. august, med 10 
studentar og andre som deltakarar, og 111ed underskrivne son1 ansvarleg 
leidar. Arbeidet vil halda fram 1965, og det vert her berre gjeve ei føre
bels melding etter gravningssesongen 1964. 

Ytre Moa er ein stor grusterrasse i Øvre Årdal, på nordsida av dalen, 
beint itnot aluminiun1sverket. Han ligg ved foten av den stupbratte 
sørvestsida av fjellet Moakamben, i vest grensar han til elva Utla, son1 
kjem frå Utladalen i nord, på sørsida grensar han til elva Tya, ho kjen1 
frå Tyin og ned Moadalen i aust- no kjen1 rett nok storparten av vatnet 
gjennom Heirsnosi og ut gjennotn kraftstasjonen til Årdal og Sunndal 
Verk. Terrasseflata på Ytre Moa var n1ellon1 80 og 90 n1ål, ho ligg 
100 meter over havet og on1 lag 75 n1eter over elvane, n1ed bratte 
skråning ar ned til dei. (Fig. 1) 

I dag er Ytre Moa grustak for Årdal og Sunndal Verk. Før var det ein 
turr, skogkledd mo, med stor, fin fureskog. Nokre mål på austre delen 
var dyrka, noko av det vart brukt av bonden på garden Moa, son1 åtte 
Ytre Moa, noko av hustnatmen på Øyni, nede ved elvane. Det fanst 
ingen historiske opplysningar og ingen tradisjon 0111. at det skulle ha 
budd folk oppe på sjølve terrassen. Busetnad var heller ikkje å venta, 
for det finst ikkje vatn nokon stad på heile Ytre Moa. Dei næraste stadene 
ein kan finna vatn no, er i elvane, nedanfor 75 n1eter høge, bratte skrå-
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Fjg, 1. Kart over Ytre Moa. Innfelt kart over Indre Sogn. 

ningar, og i Leirdalen, eit dalsøkk son1 skjer seg im1 for austre enden på 
Ytre Moa og skil terrassen frå Moaterrassen, som elles ligg i same høgd. 

Derson1 ein gard på Ytre Moa skulle basera seg på å fim1a vatn desse 
stadene, ville det by på sers store ulen1per. Ein måtte ber a vatn til hus
bruk lang veg i tung 1notbakke og driva buskapen san1e vegen til vatn 
eit par ganger for dagen. På hålkeføre om vinteren ville begge deler 
vera så godt son1 umogeleg. 

Ein n1å vel då rekna 1ned at det har funnest vatn einkvan stad oppe på 
terrassen den tid det budde folk der, i vikingtida. På ei11kvan n1åte har 
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Fornminne på YTRE MOA Årdal i Sogn 

o 

Fig. 2. Kart over fornminne på Ytre Moa. 

A-F: hu5tufter 
1-20:gravhaugar 
J..: bautastein 
X• grav 

o 
16 

lO 20 30m 

det så vorte borte, eller folk har vorte avstengde frå det. Ei kjelde kunne 
ein berre venta å finna inne ved bergfoten ved Moakamben, der ligg det 
storsteinet urd dei fleste stader. Det skulle truleg ikkje så stort steinsprang 
til før ei slik kjelde vart blokert, og ei slik hending kunne vera fullgod 
grunn til at garden vart nedlagd. Ein stad i kanten av urda, over eit ca. 
20 meter langt o1nråde, knapt 100 meter aust for fon1minnefeltet, veks 
det ein plante son1 (etter opplysning av botanikaren Per W endel bo) 
kan tyda på at der er litt meir vatn i jorda enn elles, og det er godt n1ogeleg 
at det er 1neir vatn i jorda inne under urda her. 
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Fig. 3. Fornminneområdet på Ytre Moa, sett frå Moakam.ben. 
Tufter og gravhaugar under utgravning til høgre. 

Foto: W. LundJohansen. 

Terrasseflata på Ytre Moa har vorte litt redusert etter vikingtida. 
Ei stripe langs søre kanten har rasa ut etter at elva Tya i si tid grov seg 
i1n1 i terrassefoten. I raskanten vart det for ca. 30 år sidan funne ein pile
spiss av jarn, og i 1964 fa1n1 vi resten av ei delvis utrasa grav. Like ved 
ligg halvparten av ein låg, utydeleg, 1nen kunstig bygd haug n1.ed ein 
liten bautastein på, og etter eit lausleg skjønn har i alle fall 5 meter av 
terrassekanten her rasa ut. 

Endå større i1u1hogg i terrasseflata har grustaket til Årdal og Sunndal 
Verk gjort i o1nrådet sørvest for hustuftene, men her har vore teke 
serleg o1nsp1 til dei fornnlliu1.e so1n var synlege. Etter eige tildriv hadde 
Verket sett opp ei i1u1hegning n1.ed fredningsskilt rundt fornnlilnleonl
rådet, og den som serleg har æra av at vikingtidsanlegget ikkje har fare 
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Fig. 4. Tuft A, under oppmåling. I bakgrunnen til venstre tuft B. 
Foto: W. LundJohansen. 

i grustaket, er kontorsjef W. Lund Johansen, som fyrst påviste fornnlinna 
og som n1ed stor interesse fylgde n1ed i utgravninga i 1964. 

På Ytre Moa kjenner ein no 6 hustufter og n1inst 20 gravhaugar, ein 
liten bautastein og ei grav under flat mark. Fon1nlinneområdet er 120 111 
langt i aust-vestleg retning og 90 m breitt. I vestre delen ligg hustuftene 
romsleg grupperte i eit tun, alle er av same type, 111ed vollar av stein og 
jord på tre sider og ein open ende. Etter ei vurdering av plasseringa vart 
utgravninga fyrst sett i gang 111ed tuft A, son1 ein kunne tru hadde vore 
eit bustadhus og som difor ville kunna gje tidfestande fmu1. Sidan vart 
gravning sett i gang i tuft B, son1 ein etter plasseringa og eit lite prøve
stikk ville tru var eit hus for folk, kanskje eldhus. Det synte seg at også 
dette var eit bustadhus. Det vart også grave to sn1å gravhaugar, haug 3 
og 4. (Fig. 2 og 3). 
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Fig. 5. Tuft A, forenkla planteikning. 

Tt-~{t A var utvendig 13m lang, 12m brei, og teikna seg før gravninga 
son1 breie vollar av jord og stein i begge langsider og i den eine enden, 
n1edan den nordre enden, som vende inn mot tunet, var o pen. V ed 
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gravninga vart fyrst jorda fjerna og steinen oppreinsa, ein lengdeprofil 
og ein tverrprofil vart oppmælte og teikna, steinen i vollane vart teikna, 
og til sist vart romn1et itme i tufta heilt utgrave, til steril grusbotn og til 
dei gan1le vegglinene. Det vart på dei yn1se steg i arbeidet fotografert 
det ein n1einte var turvande. (Fig. 4). 

Innvendig var huset 7,5 m langt og 4 n1 breitt, veggene var rette. 
Langs begge langveggene kon1 det fram ei kraftig kolstripe der ein indre 
trevegg n1å ha stått. Dei breie vollane av stein og jord har vore lagde på 
utsida av treveggene n1ed uryddig mur inn mot dei. Mykje stein i den 
delen av vollane sotn vende inn n1ot romn1et, var brend, skøyr og opp
sprukken, og avskala flak og fliser låg urørde like ved dei steinane dei 
hadde losna ifrå, så det var klårt at steinane har vorte brende på staden. 
Huset n1å då ha brunne, og ein har ikkje å gjera n1ed brend stein son1 
var brukt sekundært i veggvollane. Ved brannen og etterpå har ein del 
av steinen i veggene rasa inn i ron1n1et, og det var under slike steinar at 
kolstripa langs veggene var best bevart. (Fig. 5). 

Inne i huset var eit ca. 30 cm djupt jordlag som kvilde på auren, dei 
øvste 20 cm av det var n1atjord som truleg har laga seg naturleg etter 
huset var forlate, n1edan den djupaste delen av jordlaget meir måtte 
karakteriserast son1 eit sterkt utvaska kulturlag. Det var påfallande lite 
kol og andre svarte, oppløyste organiske restar i det, fargen var gråbrun, 
berre under innrasa steinar var det noko meir svart, venteleg for di ut
vaskinga der har vore veikare. Botnen under golvlaget var grov grus, 
sand og stein; der var såleis vilkår for ei sterk utvasking av kulturlaget. 

Eldstaden i huset låg i n1idtlina nær den indre tverrveggen, bygd av 
flate steinar og einskiJde runde steinar, 1% m lang, 65 cn1 brei, opp
havleg truleg litt oppbygd over golvet. Det var visseleg ein åre til lys 
og varme i huset. Nær n1idten av huset, inn mot tnidtaksen på austre 
sida, var ein søyde eller ei steikegrop i golvet, 3

/ 4 111 i dian1eter, full av 
brend stein og nok o kol. V ed den austre langveggen var ein låg, ca. 
1,2 m brei pall av jord og småstein, truleg restane av ein kombinert 
sitje- og liggjeplass, og då det som på gamalnorsk vart kalla flet. 
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I golvet vart funne nokre få steinforde stolpehol, eit på austre sida av 
inngangsdøra, eit litt itmanfor vestre sida av døra, eit itm n1.ot veggen 
aust for eldstaden og eit stutt vest for eldstaden. Andre, meir usikre 
indikasjonar for stolpestader var ikkje slik at ein kunne rekna dei n1ed. 
Det er truleg at der har vore eit gjennotnført systen1. av takberande 
stolpar, son1. i tuft B, 111en det let seg ikkje påvisa ved gravninga. Fleire 
av stolpane kan ha stått på steinar, og det kan ha vore uturvande å setja 
dei i hol i gol vet. 

Det står fran1leis att å granska nærare eit par konstruktive detaljar ved 
huset, såleis gavlkonstruksjonen ved inngangsdøra, der det i veggvollane 
er nokre serleg store steinar som til dels står på kant, og byggetnåten av 
vollane, son1. vil koma fran1. når ein grev igjennom dei i lengde- og 
tverrprofilen. 

Utanfor døra, på begge sider, og serleg på den austre, låg store mengder 
av brend rullestein: Det er vanleg koks tein, av 1 ti] 2 knyttnevars stor
leik, vissleg kasta ut frå huset. 

Funn: 
På og i veggvollane: 

1 pen rakekniv av jarn med odden opprulla i spiral. (Fig. 7). 
1 draktnål av bronse med kubisk hovud, flat hempe i enden og ein laus ring av bronse i hem.pa. 

(Fig. 6). 
1 halv saks av jarn. (Fig. 15). 
1 knivblad av jarn. (Fig. 14). 
1 fragment av sigd- eller ljåblad av jarn. (Fig. 13). 
Nokre spiker, naglar og ubestemm.elege fragm.ent av jarn. 
2 bryne av skifer. 

I golvlaget inne i huset: 

2 samanhøyrande stykke av ein handkvernstein, broten over anga, ein fjerdedel vantar. (Fig. 16). 
2 kljåsteinar av kleberstein. (Fig. 9 og 10). 
1 handsnellehjul av kleberstein. (Fig. 8). 
2 bryne av skifer. 
2 pilespissar av jarn, ein heil og pen, ein sterkt skadd. (Fig. 11 og 12). 
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Fig. 6-7. Draktnål av bronse og rakekniv av jam, frå veggvollane i tuft A. Ca 1:1. 

1 fragment av eit dekorert bronsesmykke, visseleg av eit treflika spenne tned spiralornamentikk. 
(Fig. 17). 

Nokre spiker, naglar og fragment av jam. 
Bernde bein, små, spreidde bitar. 
Brend never. 

Datering: 
Draktnål av bronse: 8. og 9. hundreår. 
Frag1nent av treflika spenne: 9. hundreår, siste helvt. 
Rakekniv, pilespissar: yngre jarnalder. 

Tuft B vart utgraven på san1e n1åte son1 tuft A, og var i alt vesentleg 
av san1e type, 111en veggvollane var sn1alare. Utvendig var tufta 11 m 
lang, 9 111 brei, den opne gavlen vende 111ot vest og bort frå tunet. Tett 
utanfor døropninga låg ein dunge av jord og stein, der gravning så vidt 
vart påbyrja. Det er truleg ein avfallsdunge. (Fig. 19). 

Innvendig var tufta 8 n1 lang og 4 In brei, veggene synte ingen spor 
av brann, og endå steinane i vollane hadde sige n1ykje i ulag, var der 
ingen vesentlege vanskar 111ed å fylgja opp innsida på veggene. Truleg 
har også her vore ein indre trevegg, og på utsida av den hadde flate 
steinar vorte sette på kant, og den nedre kanten på dei låg no i rett line, 
on1 dei øvre endane hadde sige både ut og inn. I den vestre enden, der 
inngangsdøra har vore, var ein stutt vegg på nordre sida, så inngangen 
ko1n litt sør for n1idtaksen. Inngangen her var hellelagd. 
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Fig. 8-15. Funn frå tuft A. Handsnellehjul, to kljåsteinar av kleberstein, pilespiss, skadd pilespiss, 
stykke av ljå eller sigd, knivblad, stykke av saks. Ca. 3:4- 4:5. 
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Fig. 16. Handkvernstein frå tuft A. Største diameter 47 cm. 
Fig. 17. Fragment av treflika bronsespenne frå tuft A. 1,6 cm breitt. 
Fig. 18. Bronsespenne av same type som fig. 17. Etter Haakon Shetelig: 

Vikingeminner i Vest-Europa (Instituttet for sammenlignende kultur
forskning, ser. A, XVI), Oslo 1933, fig. 35. 

Fig. 18 

Fig. 17 

Botnen under golvlaget var finare sand og grus e1111 i tuft A, og kultur
laget var også svartare og ikkje så ste-rkt utvaska sotn i tuft A. Kultur
laget var 10 til 15 cn1 tjukt, 111ed 20 til 30 ctn tnatjord over. I botnen 
under golvet vart det fu1111e to rekkjer av stolpehol tned steinforing, 
plasserte parvis tvert føre kvarandre, då såleis at der på nordsida var 5 
stolpehol og 4 på sørsida, der det vanta eit hol beint in1ot det nest inste 
stolpeholet på nordsida. 

Eldstaden i tufta var plassert nøyaktig son1 i tuft A, i n1idtaksen litt 
utanfor den indre gavlveggen, bygd av flate steinar, 1% n1 lang, % 111 
brei. 

Det vart ikkje funne nokon søyde, heller ikkje noka jord- og stein
fylling til ein eventuell pall langs langveggene, slik sotn i tuft A. 
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Fig. 19. Tuft B, forenkla planteikning. Den opphavlege innsida på veggvollane stipla. 

Funn: 
Tuft B var serleg rik på funn. I den nordre langveggen vart funne: 

1 fil av jarn. (Fig. 36). 
1 pent bryne av skifer 1ned hol i den eine enden. (Fig. 20). 

I golv laget, indre delen, rundt eldstaden: 
1 uferdig hengesn1ykke av forgylt bronse i gjennom.brote arbeid, dekorert med dyreorna

mentikk i Borrestil. (Fig. 41). 
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Fig. 20-26. Funn frå tuft B. Skiferbryne med opphengingshol, randstykke av klebergryte, kljå
stein og tre handsnellehjul av kleberstein, skifer bryne. Ca. 3:4. 

1 bronsenål, fragm.ent, truleg til ringspenne. (Fig. 42). 
1 hadde av jarn til trespann ell. likn. (Fig. 29). 
1 randskår av ei klebergryte. (Fig. 21). 
2 handsnellehjul av kleberstein. (Fig. 23- 24). 
1 kljåstein av kleberstein. (Fig. 22). 
1 bryne av skifer. 
1 pilespiss av jarn. (Fig. 34). 
1 holkoks eller hakke av jarn, med open fal og brei, litt holsm.idd tverregg. (Fig. 28). 
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Fig. 27-29. Funn frå tuft B. Ringbeisl, holkoks med o pen fal, hadde til trespann. Ca. 1:2. 

1 knivspiss av jarn. 
2 små reiskapar av jarn til ukjend bruk. (Fig. 37 og 39). 
1 fragment av ei skrinhank av jam. 
Nokre spiker og stiftar og ubestemm.elege jarnfragm.ent. 
Brende beinstmnpar. 
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Fig. 30-40. Funn frå tuft B. To knivar, tre pilespissar, fil (36), drill? (38), to 1neislar? (35, 40), 
to reiskapar til ukjend bruk. Ca. 4:5. 

I golv laget, i 111idten og ytre del av huset: 

1 glasperle, sn1.elta, fleirfarga, svart, gul, kvit, rand. (Fig. 42). 
2 kljåsteinar av kleberstein. 
1 fragment av ldjåstcin( ?) av ldeber. 
1 handsnellehjul av kleberstein. (Fig. 25). 
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5 bryne og fragm.ent av bryne av skifer. (Fig. 26). 
1 ringbeisl av jarn. (Fig. 27). 
2 pilespissar av jam. (Fig. 32 og 33). 
11iten kniv av jam. (Fig. 31). 
1 fil eller lilmande reiskap av jam. 
11iten n1.eisel (?) av jam. (Fig. 40). 
1lang, smal meisel(?) av jam. (Fig. 35). 
1 reiskap av jam til ukjcnd bruk (drill?). (Fig. 38). 
1lita lykkje av jam, laga av ein tjukk streng. 
Ein del klinkenaglar, spiker, stiftar. 
Nokre ubestemmelege jarnfragment, jarnband. 
1 flis av raud flint. 
Brende beinstumpar. 

I avfallsdungen utanfor inngangen: 

3 blå glasperler. (Fig. 42). 
1 perle av rav(?) (Fig. 42). 
1 kniv av jam. (Fig. 30). 
2 bryne av skifer. 

Datering: 
Hengesn1yld<:e av forgylt bronse: 1 O. hundreår, 1. helvt. 
Piler av jarn: yngre j2rnalder. 
Klebergrytebrot: vikingtid. 

Haug 3 og 4. 
To sn1å gravhaugar vart utgravne og restaurerte. Dei låg tett san1an, 

og før utgravninga verka dei son1 vide og låge tuer 1ned tunnt jordlag 
på sn1åfallen stein. V ed utgravinga synte dei seg begge å vera regel
messig breitt ovale, bygde av rullestein, storparten småfallen stein, 111en 
111ed einskilde større i1u1in1ellon1. Ingen synte n1erke etter tidlegare 
gravning. 

Botnen under haugane var grov grus, blanda n1ed stein. Matjordlaget 
111ellon1 undergru1u1en og røysa var tunnt og ujamt. Det vart ikkje funne 
påviselege spor etter grav eller gravlegging i nokon av haugane. I haug 
4 var elles ein stor stein som låg nedi eit søkk i haugbotnen, 111ed svart, 
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Fig. 41. Hengesmykke av forgylt bronse, frå tuft B. 3.0 cm breitt. 
Fig. 42. Stykke av nål av bronse (til ringspenne ?) og perler av glas og rav ( ?), frå tuft B. Ca. 1: 1 

kolblanda jord attn1ed, og eit stykke ifrå vart funne eit bryne son1 stod 
på ende i haugbotnen. 

Funn: Bryne av kvartsitt frå haug 4. 

Grav under flat rnark 

I terrassekanten 111ot Tya, ca. 70 111 aust for tuft A, fann ein gutunge 
eit ringbeisl av jarn av yngre jarnalders type, og ved nærare gransking 
av funnstaden synte det seg at der 111å ha vore ei grav. Terrassekanten er 
her open raskant, opphavleg 111å kanten ha gått nokre 111eter lenger ute. 
Der beislet vart funne, stakk nokre flate steinar ut, ca. 30 cn1 djupt, og 
ei utgravning synte at dei n1å representera restane av eit steindekke over 
ei grav, 111en det n1este n1å ha rasa ut for lenge sidan. Det var no restar 
av eitt og til dels to steinlag, 111ed jord og sn1åstein over. Tett ved den 
staden der beislet var funne, låg like under steinlaget ei holkøks av jarn 
111ed open fal og nokre sn1å stiftar av jarn. (Fig. 43- 44). 

Funn: Beisl, holkøks, stiftar av jarn. 
Datering: Yngre jarnalder. 
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Fig. 43-44. Ringbeisl, holkoks av jarn, frå grav under flat mark i terrassekanten på 
Ytre Moa. Ca. 1: 2. 

Samla oversyn over jorn1ninna på Ytre ]1/Ioa 

Det er førebels truleg at heile fornn'liiUlekon'lplekset skal tolkast son'l 
n1inne on'l ein gard, der dei yn'lse tuftene har hatt ulike funksjonar i 
gardsdrifta. 

Etter utgravninga av tuftene A og B n1å begge tolkast so1n bustadhus. 
Funna syner like vel at dei ikkje har vore i bruk på san'le tid. Tuft A er 
den eldste, frå 9. hundreåret, huset har til slutt brunne, og ikkje vorte 
bygt oppatt. Brannen kan ikkje ha skjedd før i siste helvta av hundre
året, for eit fragn'lent av eit treflika spe1u1e frå denne tida låg heilt inne 
ved vegglina lU'lder steinar son'l n'lå ha rasa i1u1 i sjølve brannen eller 
straks etter. 
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Tuft B er så truleg bygd etter de1u1e brannen, og gav funn so1n kan 
tidfestast til 1 O. hundreåret. 

Det er etter dette truleg at ein har å gjera n1ed ein gard for ein fan1ilie, 
eitt gardsbruk, ikkje ein gard son1 har vore delt i to bruk. Det er like 
vel forhasta å dra endelege slutningar så lenge ikkje dei andre fire tuftene 
har vorte utgravne og ein kan få bestenlt kva funksjonar dei har hatt. 
Etter plasseringa vil ein gissa på at tuft F er eit fjøs. Ho ligg i utkanten 
av tunet i retning n1ot den skrinnare delen av Ytre Moa, son1 vel har 
vore utn1ark og beite, tufta er noko breiare e1u1 dei andre, og vil ha 
gjeve plass til to båsrekkjer n1ed ein 1nidtgang in1ellon1. Fjøset vil gje 
berekningsgrunnlag for kor stort husdyrhaldet har vore, og såleis gje 
det beste grunnlaget for å seia noko on1 storleiken på garden. Førebels 
kan ein gissa på ei besetning på 15 kyr eller tilsvarande av andre dyr. 

Tuft C er n1indre enn dei andre, og opnar seg n1ot tunplassen ved 
tuft A, og kan ha vore eit forrådshus, ei bu. I san1e stroket litt lenger 
ifrå, ligg tuft D, son1 ein kan gissa på er eit eldhus. 

Tuft E, son1 ligg nærast den delen av terrasseflata son1 har best jord 
og kan ha vore åkerland, vil ein gissa på har vore ei løe. Dette er like vel 
berre arbeidshypotese. 

Gravhaugane er plasserte i nordre del av tuno1nrådet og i ei sone aust
over frå tunet, der dei fleste ligg i ei rekkje. Etter ei vurdering av dei 
topografiske tilhøva og dei opplysningar so1n ligg føre on1 ganue veg
liner i bygda, 1nå ein gard på Y tre Moa lettast ha kon1e i san1band 111ed 
bygdevegnettet 0111 ein tenkjer seg ejn veg frå tunet itu1over terrassen i 
retning 111ot Leirdalen inst og nørdst på Moaterrassen. Dei fleste grav
haugane har då lege langs de1u1e vegen. 

J(u lturh istoriske konrtnetttarar 

Y tre Moa er eit anlegg so1n har serleg stor interesse i norsk kulturhistorie. 
Gardsattiegg frå vikingtida har tidlegare vore så godt son1 ukjende, og 
ei rekkje spørsn1ål son1 hittil 111åtte stå opne, vil ein her kunna finna 
svar på. 
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Byggeshkl~en på Ytre Moa peikar attende n1.ot eldre jarnalder på 
son1.1ne n1.åtar, fran1.over n1.ot n1.ellon1.alderen på andre. Dette var berre 
å venta, n1.en det dukka då opp trekk son1. var heilt uventa også. Tradi
sjon frå byggeskikken i folkevandringstida syner seg i det at det har vore 
reisverkshus eller stavbygde hus, n1.ed jordgravne, takberande stolpar 
eller sul er, son1. står i1u1.e i ron1.111.et. Dette tyder truleg at lafteteknikken 
enno ikkje var kon1.en i bruk i Indre Sogn i vil<:ingtida. Gravkan1.n1.eret 
i Gokstadskipet syner lafteteknikk i Vestfold i sa111.e tid, lengre sør og 
aust i Europa har lafteteknikken 1nykje eldre tradisjonar, n1.edan t. d. 
husa i dei danske vikingborgene er stavbygde, likeson1. reisverksteknikk 
har halde seg i bustadhus også lenge etter den tid i Sørskandinavia og 
Vest-Europa. Her i landet har lafteteknikken kon1.e liu1 på Austlandet 
seinast i vikingtida, og slege igjenno111. for bustadhus over det n1.este av 
landet i n1ellon1.alderen. Dei eldste ståande lafta stovene i indre strok på 
Vestlandet er frå 1200-åra (Aga og Huse, Ullensvang), n1ed utgrav
ningane på Bryggen i Bergen og Borgund på Sunnn1.øre kjen1. ein endå 
lenger tilbake n1.ed lafteteknikken på Vestlandet, og husa på Ytre Moa 
er truleg ikkje 111ykje eldre enn overgangen tillafteteknikk for bustadhus 
i Indre Sogn. Til andre slag hus (løer, naust, eldhus, vedhus o. a.) har 
stav bygging halde seg lenger på Vestlandet, og lengst i ytre strok. 

Det at husa på Ytre Moa alltid har inngangen i den eine enden, er eit 
trekk son1. ild<:je er det vanlege for bustadhus i eldre jarnalder, on1 det 
nok ikkje er ukjent. Det er såleis karakteristisk for dei store tunanlegga 
frå ron1artida på Jæren (Dysjane, Klauhaugane, Leksaren), der husa ligg 
tett i ring, side 0111. side, og ein inngang på sida ikkje er praktisk n1.ogeleg. 
Liknande anlegg i Nord-Noreg (t. d. Tjøtta, Steigen, Bjarkøy o. a.) 
syner liknande hus i yngre jarnalder, n1.en no filu1 ein også hus 111.ed open 
gavl son1. ligg fritt (t. d. på Vaula, Mosterøy, Ryfylke). 

Det er e1u1o for tidleg å seia noko 0111. det har skjedd nokon åln1.enn 
overgang til ilu1gang i enden på huset frå folkevandringstid til vikingtid. 
Mellomalderstovene har inngang i den eine enden, eil1 kjen1. då inn frå 
ein gang eller ei forstove, son1. i si11 tur vanlegvis har i1u1ga11g på lang-
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sida av huset. På Vestlandet er denne gangen eller forstova lettare bygd 
enn sjølve stova, oftast i reisverk n1edan stova er lafta, og den n1est 
prinlitive varianten av desse opphaldshusa for folk er truleg stølshusa. 
Her finn ein i regelen itmgangen i enden, son1 på Y tre Moa. 

Har så husa på Y tre Moa hatt ei lettare konstruert forstove eller sval 
ved inngangen? Ein var fullt 1nerksan1 på dette spørsn1ålet n1edan ut
gravninga stod på, og det kan e1u1o ikkje gjevast noko endeleg svar på 
det, for det står fran1leis ein del att å grava ut her, både i tuft A og serleg 
i tuft B. Begge stader kan utrasa stein frå veggvollane og dungane av 
kokstein tenkjast å gøyn1a konstruktive detaljar so1n har interesse i denne 
satnanhengen. 

Føren1ålet tned dei store vollane av stein og jord på utsida av tre
veggene er det førebels vanskeleg å ldårleggja. Dei har tvillaust hatt 
ein besten1t funksjon, truleg også 1neir e1u1 berre isolasjon, og det er å 
vona at den vida reutgravninga skal kasta noko n1eir lys over dette spørs
nlålet. 

Skikken å byggja n1ange hus på ein gard, truleg spesialhus til ulike 
funksjonar i gardsdrifta, syner satnanheng 111ed 111ellon1aldersk bygge
skikk og tunskipnad, og skil seg klårt frå skikken i folkevandringstida 
111ed eitt stort hus for folk og dyr under san1e tak. Når då husa på Ytre 
Moa franueis er stavbygde, syner dette at overgangen til skipnaden 
1ned fleire hus ikkje har falle san1an n1_ed overgangen til lafteteknikk, 
noko son1_ av teoretiske grunnar var ein nærliggjande tanke. Lengda på 
stokken er avgjerande for storleiken på eit laftehus, og når då folk ikkje 
kunne byggja dei store felleshusa for folk og fe i lafteteknikk, var ei 
oppdeling i spesialhus ei naturleg løysing. Ytre Moa gjev ingen stønad 
for denne teorien for Indre Sogn sitt vedkon1_ande. Derson1 han har noko 
verd, gjeld han for a1u1an stad og eldre tid, son1 Sogn kunne ha teke 
111ot itnpulsar frå. 

Oldsakene frå tuftene er spreidde vitnen1ål o111_ den verksetnd son1_ i si 
tid gjekk føre seg i husa og på garden. 
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Det er yn1se reiskapar og bruksting og litt personleg utstyr, sjølvsagt 
berre stnå og spreidde leivningar av alt det son1 ejn gong fanst der. 

Sigd eller ljå og hakke høyrer jordbruksarbeidet til, kvernsteinen n1ol 
dei korn n1ed, beisl høyrer til hesten, son1 var ride-, kløv- og trekkdyr, 
og tok n1ange av dei tyngste børene i utearbeidet. 

Dei tnange knivane er universalreiskapar til ytnse bruk; trearbeid, 
n1atstell, skinn-, tekstilarbeid og am1a. Handsnellehjul og kljåsteinar 
vitnar on1 spinning og veving, ei saks bør også nen1nast i san1band n1ed 
tekstilarbeid. Eit brot av ei klebergryte og hadda til eit trespann har vel 
n1ed n1atstell å gjera. Ei skrinhank og nokre spiker, naglar og beslag
restar er det son1 finst att av dei skrin og kister son1 folk gøyn1de tinga 
sine i. Pilespissar høyrde både til jaktutstyret og våpensettet. Dei mange 
brynesteinane vart nytta til å setja opp eggja på bitjarn og våpen, eldflint 
vart nytta når dei slo eld n1ed eldstål n1ot flint. 

Av personleg utstyr er der ein rakekniv, son1 n1å reknast for ein 
bruksting, ei draktnål av bronse er også ein nytteting, medan eit par 
bronsesmykke og glasperlene er reine prydsaker. 

Desse futma er alt satnan slikt son1 ein kunne venta å finna på ein 
n1edels godt utstyrd gard, n1ed den allsidige verksen1d som der n1åtte 
vera, og endå dei ktnme gje gru1u1lag for ei vidare dryfting, skal ikkje 
dette takast opp her. 

Nok o 111eir spesielt, son1 kan fortena serskild kon1n1entar, er no kre 
sn1åreiskapar av jarn frå tuft B: ei lita fil, ein liten n1eisel ( ?) og ein lang, 
serleg sn1aln1eisel ( ?) og ein liten reiskap son1 ein kunne gissa på er ein 
liten drill, n1ed ein sn1al spiss i enden og elles dels rundt, dels firkanta 
tverrsnitt, og to sn1å reiskapar til ukjend bruk (Fig. (Fig. 35- 40). 

Desse sakene har truleg 111ed n1etallarbeid å gjera, og det er ikkje dei 
vanlege grovsn1edreiskapane son1 ein kjenner frå dei 111ange stned
gravene frå vikingtida. Dei er truleg heller å rekna for finstnedutstyr, 
og i denne san1anhengen skal nenu1ast at det forgylte bronsehenge
sn1ykket frå satne tufta er uferdig og kanskje laga på staden. På baksida 
av utspringet er to flikar, son1 enno ikkje var gjennon1bora for bere-
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snora, og sn1ykket syner heller ingen spor av slitasje. Tvert in1ot, graden 
etter filing av kanten var synleg på baksida, og fila har vore førd frå 
fran1sida n1ot baksida. Etter dette kunne ein gissa på at det i dette huset 
har budd ein 111ann son1 også dreiv n1ed finare 111etallarbeid i tillegg til 
det arbeid han elles n1å ha drive 111ed på ein gard. 

SUNIMARY 

In 1964 an excavation of a Viking Age deserted farn1 was carried out 
on Ytre Moa, Årdal, Sogn. The site is situated on a large gravel terrace 
in Øvre Årdal, and the place has been uninhabited in historical tin1_es, 
probably because there is now no water supply. The water supply utili
sed during the Viking Age n1ay have been blocked by fallen stones 
frotn the 111ountain side. The general situation appears fron1_ figs. 1-3. 

The ruins of 6 houses, about 20 burialn1_ounds, a sn1all standing stone 
and a flat grave have been located within an area of 120 by 90 n1eters. 
In 1964 two of the houses (house A and B), two sn1_all burial 111ounds 
(No. 3 and 4) and the flat grave were excavated. All the houses are of 
the san1_e type, rectangular with wide and lo\v walls of stone and earth 
on three sides, and with an open narrow end. 

House A (figs. 4 and 5) was 13 by 12 111_eters externally and had one 
square roon1 inside, 7.5 by 4 111_etres, with straight sides. A tnarked line 
of charcoal at floor level defined the line of an original itu1er wooden 
wall. Many of the stones were flaked and broken in a great fire, and 
the house had evidently been burnt do-vvn. A hearth was found near the 
inner narrow end of the roon1_ and a pit with charcoal and pot-boilers 
near the tniddle. 

Along a part of one of the long sides was a low, wide bench of stnall 
sto nes and earth. Four post-hoies were located il1 the flo or. The fin ds, 
illustrated figs. 6-17, con1prise a bronze ril1g-headed pit1, an iron razor, 
a spi1ming-whorl, loon1_-weights, two iron arrowheads, fragn1ents of a 
sickle, knife, shears, an upper-stone of a rotary quern with a circular 
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grove on the upper side, and a fragn1_ent of a bronze trefoil brooch 
(fig. 17). It 111_ay be con1_pared with the brooch fig. 18 (fron1_ Laken
heath, Suffolk, England), datable to the second half of the 9th century. 
The brooch fragn1_ent was found in floor level dose to the wall, covered 
by stones fron1_ the wall which n1_ust have tun1_bled down in the fire. 

House B (fig. 19) was 11 by 9 n1eters externally and the interior was 
8 by 4 111_etres. At the narrow end was a paved entrance. The inside of 
the walls was largely built as a line of raised slabs and flat stones, n1_ost 
of which were out of position with their upper ends. Their lower ends, 
however, allowed an identification of the wallline. There was a hearth 
near the inn er narrow end and two rows of post-holes in the flo or, 
standing in pairs with five holes in the northern row and four in the 
southern row where a post-hole was missing oposite to the fourth from 
the entrance in the northern row. House B was rich on finds, a nun1_ber 
of which are illustrated in figs. 20--42. There are whet-stones (figs. 20 
and 26), a perforated rin1_-sherd of a steatite bowl, loon1_weights and 
spinningwhorls (figs. 22-25), an iron horsebit (fig. 27), a split-socketed 
adze (fig. 28) the hoop for a bucket (fig. 19), knives (figs. 30-31), arrow
heads (figs. 32-34), file (fig. 36), drill(?) (fig. 38), chisels( ?) (figs. 35 and 
40) and other sn1_all iron in1_plen1_ents for unknown use (figs. 37 and 39). 
In1_portant for the dating is a gilt bronze pendant (fig. 41), with animal 
ornan1_ent in Borre style, datable to the first half of the 10th century. It 
is in 111_int conditions. The two lugs at the back of its head are not pierced, 
and it 111_ay have been 111_anufactured in the house. Other finds of orna
tnents are a bronze pin (for a penatmular brooch ?), glass and an1ber( ?) 
beads (fig. 42). 

In the two tnounds No. 3 and 4 no graves were found. A whet-stone 
fron1_ l11_0und 4 need not necessarily belong to any grave-goods. 

In the flat grave, which was pastly eroded down in the edge of the 
terrace, were found an iron horsebit, an adze (figs. 43-44) and son1_e iron 
nails. 

The excavation will be continued 1965, and in a prelitninary disens-
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sion it n'lay be pointed out that the two houses, A and B, are both of 
the san'le type and undoubtedly dwellings for people. The dating of 
then'l, however, sug gest that they were not in use at the same time. It is 
more likely that when house A was burnt down, house B was built as 
a new house for the satDe people. It ren'lains to find out for what pur
pose the houses C-F were built, but it seems reasonable that they belong 
to the san'le farm-unity. 

The structural details of post-hoies for roof-bearing posts and the 
walls of stone and earth point back to the j_nigration period houses and 
are likely to be earlier than the introduction of blockhouses with hori
zontal timbers in this area. The use of n'lany smaller houses for special
ized purposes points forward to the n'ledieval usage. In these respects as 
well as in others the si te at Y tre Moa is a new and valuable link in the 
history of the house and the structure of prehistoric settlement in Norway. 

MERKNADER 

Datering av treflika spenne, fig. 17: Jan Petersen: Vikingetidens smykker, Stavanger 1928, 
fig. 88-89 og s. 100 f. 

Datering av hengesmykke, fig. 41: Petersen: op.cit., fig. 159 og s. 140.Jfr. ogsåJohannes Brønd
sted: Danish inhumation graves of the Viking Age (Acta archaeologica, VII, 1936) s. 212 f. 
og fig. 118. 

Fig 1, 2, 5 og 19 etter teikningar av forfattaren. 
Fig. 6-17 og 20-44 etter fotos av Ann Mari Olsen, Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 
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Sverre Marstrander 

FINGALSHULEN I GRAVVII\., 
NORD-TRØNDELAG 

Solsemhulen på Leka har lenge vært det eneste kjente eksempel i Norden 
på en hule med n1alinger fra forhistorisk tid. Da det derfor i ok to ber 
1961 kom en melding til Videnskapsselskapets Oldsaksamling fra Trygve 
M. Johansen i Naustbukta om en stor hule i Gravvik i Nord-Trøndelag 
hvor han hadde sett malte figurer av dyr og mennesker, sn1akte det av 
sensasjon. Og da meldingen kort tid efter ble supplert med skisser av 
noen av figurene, ble det klart at det var all grunn til å undersøke saken 
nænnere. Det var da for sent på året til å dra opp i hulen, og forsinkelser 
av forskjellig art førte til at jeg først i oktober 1962 kunne foreta den 
første befaringen av hulen. I denne deltok lokalhistorikeren P. Jæger
Leirvik, Trygve M. Johansen og hans sønn Svend son1 hadde laget de 
første skisser av figurene, videre Johansens bror Ole Nøstdal og endelig 
Reidar Stangvik som hjalp til med målingene. 

Det kunne da med en gang slås fast at det måtte dreie seg on1 hittil 
ukjente hulen1alinger fra forhistorisk tid som omfattet både menneske
og dyrefigurer. Flere steder hadde det over malingen dannet seg en skorpe 
av kalk son1 i tidens løp var felt ut av vannet som stadig siger nedover 
veggene i hulen. 

Befaringen gjorde det san1tidig klart at det trengtes tner on1fattende og 
systematiske undersøkelser av hulen og dens tnalinger enn dem det var 
mulig å foreta under dette første besøket. En slik undersøkelse fant sted 
i tiden 30. juni-4. juli 1963. Foruten P. Jæger-Leirvik var gymnasiastene 
Ingjald Gaare og Svein-Erik Tangsrud med som assistenter. Hele hulen 
ble nøyaktig oppmålt i plan og profil (fig. 1). Figurene ble beskrevet, 
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Fig. 3. 

fotografert og kalkert for å skaffe tilveie et pålitelig billedmateriale 
(fig. 2). Endelig ble det, særlig i hulens innerste del, foretatt undersøkelse 
av bunnlaget for å kaste lys over den betydning hulen kunne ha hatt son1 
boplass. 

Hulen finnes på den halvøya son1 strekker seg vestover fra eidet ved 
Gravvikgårdene og Gravvik kirke (fig. 3). På nordsiden skjærer det seg 
inn to sn1å viker, Kallvika i øst og Tenfjordvågen i vest, som avgrenser 
et ganske ulendt og bratt fjellparti. Det hever seg opp til en høyde av 
ca. 200m, og har på rektangelkartet navnet Fjølviktinden etter gården 
Fjølvika på den nordligste spissen av halvøya. Folk på stedet kaller det i 
aln1innelighet for Fjølvikfjellet (fig. 4). Fra Tennfjordvågen i sørvest 
skjærer det seg inn et lite dalsøkk som ender i bratte kløfter og skar med 
svære urer. I den vestligste av disse kløftene, øverst i en svær ur finner 
en inngangen til hulen omtrent 90 mo. h. (fig. 5). 

Hulen ligger på et on1råde son1 tilhører Sve (g.nr. 34, 6) Gravvik s., 
Leka pgd., n1en nærn1este gård er Vasslia (g.nr. 34, 4). Hvis en følger veien 
herfra et kort stykke vestover i retning mot Tenfjord passer det best å ta 
av opp n1ot hulen der hvor veien nå er lagt on1 og den gamle veien går 
i en krok itm mot foten av åsen. 
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Flg. 4. 

Hulen i Fjølvikfjellet har vært godt kjent av folk i bygda. Så langt til
bake son1 for en 50 år siden skal det ha vært vanlig at ungdon1men fra 
gårdene on1kring gikk opp i hulen og skrev navnene sine på lapper son1 
ble lagt i en liten flaske. Samtidig var det skikk å legge noen kobber
mynter på en liten avsats i det innerste kan1n1eret hvor også flasken med 
navnelappene var plasert. Da vi begynte på undersøkelsen fant vi ganske 
riktig innerst i hulen en liten flaske med istykkerslått hals fyllt med 
navnelapper. Noen av dem var tydeligvis av nyere dato n1ed fullt leselige 
navn, andre hadde ligget så lenge at papiret holdt på å gå i oppløsning. 

· Det navnet son1 er knyttet til hulen byr på visse probletner. Da den 
første gang ble on1talt i pressen i forbindelse n1ed futmet av malingene, 
var flere varianter i bruk: Fitmgangshola, Finngannhola (gann J: troll
donl) og Fingalshola. Men de opplysninger son1. senere kom fren1. (<<Nord
trønderen og Nan1.dalen» 22. febr. 1962) og det folk fortalte oss da vi selv 
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Fig. 5. 

kon1 på stedet, gjorde det klart at det er den siste forn1en sotn n1å anses 
for å være den riktige. 

Det er vanskelig å gi en helt sikker forklaring på hvordan navnet til 
den irske sagnhelten Finn MacCumhill, i sin galiske form Fingal, kan være 
knyttet til en hule i Nord-Trøndelag. Den mest nærliggende mulighet er 
etter min n1ening at navnet har en litterær bakgrunn og er blitt knyttet 
til hulen i nyere tid ved oppkalling. Heltediktet «Fingab ble utgitt 
av Macpherson i 1762 som en del av den legendariske Ossians verker, 
og i senere del av 1700-årene og utover 1800 årene ble både det og andre 
av de verker som ble tillagt Ossian kjent over hele Europa ved tallrike 
oversettelser. Mange lokaliteter på de Britiske øyer, deriblant også huler 
og ruiner, er oppkalt etter Fingal. Det mest kjente eksempel er den 
berøn1te Fingalshulen på øya Staffa på Hebriderne. I Danmark og 
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Norge utkon1 det i eldre del av 1800 årene ikke n'lindre enn 3 oversettelser 
son'l ble n'leget lest og gjorde Fingalsagnet aln'linnelig kjent. 1 

I detme san1menheng kan det være av interesse å nevne at den (i 1963) 
100 årige Tore Holun'l på Nordeitran satte navnet på hulen i forbindelse 
1ned en vise son'l han hadde hørt i yngre dager og son'l kaltes <<Fingalvisa». 
Nå husket han bare noen få strofer son'l in'lidlertid ikke kan settes i noen 
rin'lelig san'ltnenheng n'led hulen. 

Også andre navn har vært knyttet til hulen, noe so1n tyder på at til
knytningen til Fingalsnavnet ikke er av særlig gan'ln'lel dato. Ulrik 
Sverdrup på Fjølvika, i 1860 den første ordfører i Leka herred son'l den
gang også omfattet Gravvik, kalte i følge Holun'l stedet for <<Rypesæl
hullet». Fru Helga Dolor, Nordeitran forteller at he1u1es bror En1il 
Christoffersen hadde vært i hulen onuuing 1920 son'l han da kalte 
<<Kjerka». Det er tydelig at navnebruken tidligere har vært noe skiftende, 
nå er i hvert fall Fingalnavnet enerådende. 

Det er intet son1 tyder på at de n'lalingene son'l nå er oppdaget har vært 
kjent tidligere. Men det foreligger enkelte andre opplysninger av in
teresse. Etter det fru Helga Dolor forteller hadde he1u1es far Cornelius 
Christoffersen vært oppe i hulen engang on'lkring 1910. Han kunne da 
fortelle at han hadde sett et ildsted n'led stein og forkullete trebiter. 
Oppe i ildstedet lå også beinrester son1 så ut til å stan'ln'le fra større dyr. 
Det er ikke opplyst noe on'l hvor i hulen dette ildstedet lå, n'len det er 
fristende å se Christoffersens utsagn i san'ln'lenheng n'led den eneste be
retningen vi har om hulen i litteraturen. I Th. Petersens «Arkeologiske 
undersøkelser i Nan'ldalen 1899>> heter det :2 «Midt in'lellen'l Fjølviken og 
Tenfjord er der en dyb hule, i hvis bund skal være fu1u1et et ildsted n'led 
l1'1eget aske som af birkegrene over hvilke der lå et ca. en ton'ln'le tykt 
drypstenslag». Etter den beskrivelse son'l er gitt n'lå det være Fingalshulen 
det siktes til. I hulens bunn, hvilket vel n'lå forståes son'l dens aller in
nerste del, fantes det altså et ildsted hvor trerestene var dekket av en 
kalkskorpe, akkurat son'l en del av figurene. Alt tyder på at dette ild
stedet som det nå ikke var spor etter, n'lå ha vært av høy alder og det er 
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Fig. 6. 

fristende å sette det i forbindelse 111.ed de 111ennesker son1. engang holdt 
til i hulen og n1.alte figurene. 

Selve huleåpningen er ganske trang og ligger skjult bak en voll av 
nedrast stein og grus. Herfra har en vid utsikt i sørvestlig retning n1.ot 
den innerste delen av Tenfjordvågen og det åpne havet son1. skin1.tes 
utenfor (fig. 6). Noen n1.eter innenfor inngangen (A på planen fig. 1) 
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styrter fjellet bratt ned slik at en tidligere n1åtte fire seg ned i tau for 
å kon11ne ned på et platå son1 ligger 4 m lavere. Nå er det satt opp en 
jernstige der. Ved foten av stigen står en på toppen av en bratt skråning 
n1ed løst grus- og steinn1ateriale son1 stadig raser ut når en går nedover 
n1ot bunnen. V ed foten av skråningen (B på planen) er en kon11net ca. 
35 m innover i luftlinje fra inngangen. Her står en i den ytre delen av 
hulen son1 danner et ron1 av in1ponerende di1r1ensjoner. Lengden kan 
anslåes til ca. 25 n1, bredden opp til 1 O n1 og høyden under taket til vel 
15 111. Bunnen er oppfyllt av svære steinblokker fra vegger og tak son1 
gjør det vanskelig å kon1111e fren1. Bergarten er på grunnlag av de prøver 
son1 ble tatt beste111t son1 en kvartsholdig grønnstein. Det n1å også være 
årer av kalkstein i fjellet, etterson1 det er fellt ut kalklag på veggene i 
hulen. On1trent n1idt i dette ro111n1et (ved C på planen) reiser det seg en 
iøynefallende blokk son1 nærn1est har forn1 son1 en kjen1pen1essig bauta 
hvis spiss hever seg ca. 4,50 1n opp over hulens bunn (fig. 7). Den er 
kon1n1et til å stå slik da den engang fallt ned fra taket. On1trent 60 n1 fra 
inngangen (ved D på planen) blir hulen trangere og får nå mere forn1 
av en korridor n1ed loddrette vegger på begge sider. Den kan være opp 
til 4 n1 bred, 111en er son1 oftest sn1alere, bare en 2-3 n1. I den ytterste 
delen av korridoren (de første 5-6 111 innenfor punkt D) finner vi et parti 
hvor bunnen av hulen danner en nokså jevn flate 1ned fine glatte berg
vegger på begge sider. Her finner vi de to første feltene n1ed malte 
figurer (feltene I og Il på planen fig. 1; figurene gjengitt på fig. 2). 

Felt I finnes på en litt utoverlutende fjellvegg og er son1 de øvrige malt 
n1ed et rødlig eller rødligbrunt farvestoff. Det on1fatter 5 figurer so111 er 
anbragt i forskjellig høyde i en lengde av ca. 1,30 n1. Hodet på den figuren 
so111 sitter høyest opp på veggen er 1,40 111 over <<gulvet>>. 

Fig. 1. Menneskefigur n1ed sprikende ar111er og ben. Ytterste delen av 
den ene arn1en 111angler. Litt av farven i den litt uregeln1essige runde 
hodeflekken ser ut til å være visket ut. Høyde (n1ålt fra hodetopp til punkt 
111idt på linjen n1ellon1 benspissene) 25 cn1. 

Fig. 2. Menneskefigur so111 foregående. På venstre arn1 ser det ut son1 
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Fig. 7. 

0111 noe av farven er forsvunnet, ellers er figuren velbevart og klar i ut
fornlningen. Høyde 29 ClU. (Se farveplansje.) 

Fig. 3. Menneskefigur son1 foregående, like over bunnen av hulen. 
Farven noe utvisket i overgangen n1ellon1 kropp og høyre ben, ellers er 
formen noenlunde klar. Høyde 31 cn1. 

Fig. 4. Ufullstendig n1enneskefigur av san1n1e type son1 før. Kropp, 
ben og den ene arn1en kon1mer tydelig fren1. Høyde 18 cn1. 
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Fig. 5. Menneskefigur son1. foregående. Hode og hals er usedvanlig 
langstrakte; det ser ut son1 on1. noe av farven må være flytt utover. Den 
høyre arn1en kan ikke påvises i full lengde, likeså virker det son1. 0111 
benene opprinnelig n1.å ha vært noe lengre. Farven er endel utvisket, slik 
at figuren virker spinkel og tildels uklar i konturene. Høyde 26 c1n. 

Felt li ligger on1.trent rett overfor Felt I. Det on1.fatter ialt 6 figurer 
son1. finnes fordelt på flaten i en lengde av ca. 2 111.. De øverste figurene er 
on1.trent 1,5 111 over bunnen. Konserveringsforholdene synes ikke å være 
så gunstige her son1. på Felt I. Fjellveggen luter ikke utover slik at all 
fuktighet siger nedover billedflaten. Farven på flere av figurene er flytt 
slik utover at de nå er nokså vanskelige å følge. 

Fig. 1. Fragn1.ent av n1.enneskefigur av san1.1ne type son1. på Felt I. 
Bare kroppen og benene kan nå skjelnes n1.ed noenlunde sikkerhet. Der 
hvor hodet og arn1ene har vært, ses det nå bare svake spor av rød farve 
son1. er så utflytende at det er un1.ulig å trekke opp noen konturer. Nåv. 
høy de 20 cn1. 

Fig. 2. Menneskefigur hvorav en nå bare kan se den stolpefonnede 
kroppen noenlunde tydelig. Hode og arn1.er er helt forsvunnet; derin1.ot 
er det svake farvespor etter benparet, n1.en så utflytende at det er uråd å 
tegne opp noen kontur. Nåv. høyde 25 cn1.. 

Fig. 3. Me1u1eskefigur hvorav nå bare kroppen og det ene benet kan 
skjelnes noenlunde tydelig. Resten av figuren fremtrer son1. svake og ut
flytende farveflekker son1 det er umulig å trekke opp. 

Fig. 4. Noenlunde klar og tydelig menneskefigur av vanlig type son1. 
synes å være fullstendig bevart. Høyde 34 cm. - Til høyre for figuren ses 
en rødlig farveflekk som ikke ser ut til å danne noen bestemt figur. 

Fig. 5. Defekt n1e1U1eskefigur hvor benpartiet n1.angler. Utformningen 
avviker noe fra det vanlige skjelna ved at venstre ann er hevet opp i været, 
n1.ens høyre holdes i vanlig stilling på skrå ut fra kroppen. Høyde 27 ctn. 

Fig. 6. Forholdsvis stor og ganske tydelig tnetmeskefigur av vanlig 
type. Farven på ben og armer er delvis noe utvisket, 111ens kroppen trer 
klart fren1.. Høyde 46 ctn. 
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Fra feltene I og Il fortsetter hulen videre innover omtrent 50 m. Den 
bhr stadig trangere og ender til slutt i et lite ka111mer, 5 111 langt og 
omkring 1,5 111 bredt (E på planen). En kan såvidt stå oppreist n1idt i 
rommet. - Denne innerste delen av hulen har en avstand av on1trent 
110 111 i rett linje fra åpningen og ligger i absolutt mørke (Detaljplanen 
fig. 1). 

På veggene i ka111meret finnes flere grupper med figurer (Felt Ill a-d, 
jrf. fig. 2). Flere steder har det dannet seg kalkskorper over farvestoffet 
som ofte gjør det vanskelig å følge omrisset av figurene. 

Felt Ill a aller innerst i rommet like ved den fjellsprekken sotn danner 
hele hulens avslutning, er uten sa111n1enligning det som det knytter seg 
størst interesse til. 

Fig. 1. Defekt menneskefigur av den vanlige typen. Hodet, arn1er og 
litt av kroppen trer noenlunde klart frem, men farven ser ut til å ha flytt 
endel utover. Nåv. høyde 15 cn1. 

Fig. 2. Figur som må fremstille et firfotet dyr. Selve kroppen og 
benene hvor to enkle streker betegner benparene kan det ikke være noen 
tvil om. Forpartiet av kroppen fortsetter i et nokså lite hode med spiss 
snute. Men her er figuren delvis dekket n1ed kalkavleiringer som gjør 
det vanskelig å trekke opp detaljene med full sikkerhet. Over ryggen på 
dyret ses en uregelmessig farveflekk son1 det er uråd å få noen klar opp
fatning av. Den kan ikke fren1stiJle noe son1 har organisk samn1enheng 
med dyreskikkelsen; mest sannsynlig er det vel farve son1 har flytt 
utover. Dette styrkes ved at flekken er svakere i farven enn selve figuren. 
Den kan mest sannsynlig tolkes som fremstilling av en bjørn. St. lengde 
22 cm. 

Fig. 3. Menneskefigur av vanlig type, men n1ed horisontalt utstrakte 
arn1er. Bortsett fra høyre ben som delvis er dekket av en kalkavleiring, 
trer den tydelig frem. Høyde 28 cm. 

Fig. 4. Dyrefigur. Kroppen og benene er klare og tydelige, men hodet 
er delvis skjult under en kalkskorpe. Det ser imidlertid ut til å være ut
styrt n1ed gevir idet en tydelig kan se dets fren1stikkende spisser på den 
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andre siden av kalkavleiringen, lengst til venstre på figuren. Figuren 
viser et dyr av hjorteslekten, kanskje helst en elg. Nåv. lengde 12 on. 

Fig. 5. Figur av uviss betydning. De tre «armene» kan følges n1ed 
sikkerhet og kunne gjøre det nærliggende å tenke på en adorant-figur. 
Men det er unektelig påfallende at figuren i så fall måtte tenkes fremstillet 
liggende i horisontal stilling. Tverrmål over arn1ene 22 cn1. 

Nær det innerste hjørnet av kamn1eret, men rett overfor foregående 
felt finnes Felt Ill b. (Se farveplansje.) 

Fig. 1. Menneskelignende figur n1ed utflytende konturer hvor bare 
stolpen som danner kroppen og litt av armene kan skjelnes. Hodet trer 
bare frem som en halvt utvisket farveflekk. Tverrmål over armene 16 on. 

Fig. 2. Menneskefigur av vanlig type, men n1ed horisontalt utstrakte 
armer, ganske velbevart og klar i utformningen. Høyde 16 cm. 

Fig. 3. Må antagelig oppfattes so1n en menneskefigur hvor nå bare 
en del av torsoen og litt av arn1ene kan skjelnes. Resten er flytt utover. 
Mellon1 fig. 1, 2 og 3 er det flere partier med uklare, halvt utviskete 
farvespor. Mulig er det farvestoffet fra fig. 1 son1 er flytt nedover berg
veggen. Også på veggene i nærheten av Felt Ill b ses det flere steder farve
flekker som imidlertid ikke i noe tilfelle har karakteren av bestemt ut
formede figurer. På to steder nærmere inngangen på kammerets nord
vegg kan det imidlertid skjelnes n1enneskefigurer (Felt Ill c og Ill d). 

Felt Ill c. Menneskefigur hvor kropp og ben kan følges ganske tydelig 
mens armene er halvt utvisket og hodet bare kan skjelnes som en ut
fl ytende farveflekk. Høyde 30 cm. 

Felt nr d. Svake farvespor son1 må stanln1e fra en menneskefigur av 
vanlig type. Kroppen og en del av benene kan skjelnes noenlunde tydelig, 
mens hode og armer bare trer fren1 som utydelige farveflekker. Høyde 
21 cm. 

Etter at malingene var undersøkt ble bunnlaget i det innerste kan1n1eret 
gjetmomgravet. Det viste seg bare a bestå av steril sand og grus. Ikke noe 
sted ble det påvist kulturlag eller gjort funn som kunne tyde på at hulen 

158 



i kortere eller lengere tid hadde vært bebodd av n1_ennesker. Det for
rustede lille jernfragn1entet hvis fu1u1sted er avn1erket på planen, viste 
seg senere ved en tner iru1gående undersøkelse i Museets laboratoriutn å 
være noe så prosaisk son1_ en hårspenne av n1_oderne dato. De beinrester 
sotn ble funnet flere steder, lå helt i overflaten og stan1111_er i følge Museets 
zoologiske avdeling for den vesentlige del fra fugl og fisk son1 n1å være 
bragt inn i hulen av n1_ennesker eller dyr i nyere tid. 

Gjennon1_gravingen av bunnlaget son1_ forøvrig lot til å være endel 
omrotet, førte altså ikke til noen funn av betydning. Det ble derin1_ot 
gjort enkelte andre iakttagelser av interesse. Før undersøkelsen begynte 
lå det enkelte stein spredt utover bunnen av kamn1_eret (se detaljplanen 
fig. 1). Ved foten av Felt III b like i1u1enfor fjellveggen, lå det på over
flaten en stein son1_ på en av sidene danner en flate otntrent 22 X 16 cn1_. 
Flaten var nesten i sin helhet dekket av det san1_me farvestoff son1_ figurene 
er n1alt 111_ed. (Se farveplansje.) Det ser ut son1_ otn steinen er anvendt son1_ 
en slags palett hvor en har knust og rørt ut det farvestoffet son1_ skulle 
brukes. Ved siden av ligger en større stein n1_ed en glatt, jevn flate på 
omtrent 38 x 24 cn1 og like itultil en n1indre som begge synes å ha gjort 
tjeneste son1_ «palettsteiner». Også på den motsatte veggen (sørveggen) ble 
det funnet en større og en n1indre stein 111_ed flater hvor det må ha vært 
gnidd ut farver. 

Nær den største av palettsteinene ved Felt Ill b ble det ca. 18 cm dypt 
futmet en klun1p av et bløtt, rødligbrunt stoff. Professor Rolf Selmer
Olsen ved Geologisk institutt N.T.H., son1_ velvilligst har undersøkt en 
prøve av stoffet, uttaler3 at det består av grus, sand og noe litnstoff, at 
det synes å ha relativt friske bergartsfragn1enter, n1en at både de grovere 
og finere stoffer i1u1eholder betydelige mengder av en beinlignende 
organisk substans hvis karakter e1u1å ikke er bragt helt på det rene. Om 
en prøve av en serpentinbergart son1_ firu1es i nærheten av hulen, uttaler 
han ved sa1n1ne anledning at han fitmer det meget sannsynlig at det kan 
produseres et farvepigment av den. Undersøkelsen av disse prøver og av 
farvestoffet er eru1å ikke avsluttet.* 
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Heller ikke i den ytre delen av hulen ble det funnet tegn til at n1.enne
sker hadde hatt tilhold der i gan1n1.el tid. V ed den store, bautalignende 
steinen (C på planen), på den siden son1. vender inn n1.ot bunnen av hulen, 
ble det helt i overflaten funnet restene av et lite bål n1.ed trekullbiter og 
halvt brente deler av pinner og grener. De ubrente trerestene var ennå 
ikke n1.orkne, men faste i substansen. Det er derfor all grunn til å tro at 
de må skyldes et tilfeldig besøk for ikke særlig lang tid tilbake. 

Menneskefigurene i Fingalshulen tilhører en type son1 er vel kjent fra 
tidligere funn, først og fremst fra Solsemhulen i san1.111.e distril<t. Hodet 
er fren1.stilt son1 en rundaktig flekk, kroppen stolpeforn1.et, arn1.ene står 
på skrå ut fra kroppen slik at de dam1.er en spiss vinkel sotn gjerne 
er noenlunde parallell n1ed de sprikende benene. Forskjellen n1.ellon1. 
figurene i de to huler ytrer seg igrunnen bare i dimensjonene. Mens 
Solsen1.figurenes høyde varierer fra 0,30 til 1 m, er de tilsvarende tall for 
Fingal figurene bare O, 16 og 0,46 n1.. Dessuten er en del av figurene i 
Solsen1.hulen falliske, noe son1. hittil ikke er påvist i Fingalshulen. 

Det son1. gir n1alingene i Fingalshulen deres særlige betydning, er at de 
ved siden av menneskefigurene også viser utvilsotnme eksen1.pler på fir
bente dyrefigurer. Son1. paralleller n1.å en her først og fremst nevne de tele
n1arkske n1.alingene. Bare tne1111eskefigurer, men med forn1.er son1 er nær 
beslektet n1.ed den vinkelforn1.ete typen i Fingalshulen finner vi på helle
n1.alingen ved Røtmingen i Lunde. 4 De to best bevarte figurene her har en 
111.er klumpet kropp, 111.en skjemaet er i hovedsaken det san1.me med arn1.er 
på skrå ut fra kroppen og sprikende ben. Men på de to n1.alingene ved 
K vithatntneren og Ovnen i Nissedal fitmer vi akkurat son1. i Fingalshulen 
både dyre- og mem1eskefigurer. 5 De siste er nesten alle av den samme 
strekforn1.ede typen son1 i Fingalshulen, n1.en viser en variant i utfornn1.in
gen: arn1.ene i siden og benene bøyet innover i bue son1. otn de var hjul
bente. En av figurene på Ovnen-feltet hever arn1.ene over hodet sotn 
adorant. De forholdsvis sn1.å dyrefigurene er uten liv og klumpet i utforn1.
tlingen. No en sikker zoologisk besten1.melse er det vanskelig å gi. Også 
n1.alingen på Ulveneset i Seljord6 viser en sammenstilling av dyre- og 
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Sverre Marstrander Plate 

Felt Ill b innerst i hulen med palettsteinen i forgrunnen, 

Menneskefigur på felt I. 



og Fingalshulen og dyrefigurer son1 viser en sterk grad av skjematisering. 
Også i Finnland er det nylig funnet en hellen1alin_g son1 det er naturlig 

å nevne i denne san1n1enheng. Ved Juusjarvi, ca. 3 n1il vest for Helsing
fors ble det i 1963 funnet en liten hellemaling som bl. a. on1fatter 5 
menneskefigurer og gjengivelser av en hånd og en fisk. 15 En av lllenneske
figurene er av den samn1e hjulbente typen son1 vi kjenner fra n1alingen på 
Ovnen i Nissedal, Telemark. På de øvrige figurene er benene bøyet inn
over i vinkel 1nens føttene igjen går utover og danner et otnvendt V. 
De n1im1er n1est om figuren på K vithammeren n1ed sine vinkelbøyde 
ben. Ville Luho understreker selv slektskapet n1ed de norske hellemalinger 
og ristninger n1ed tilsvarende n1otiver. Sikre holdepunkter for dateringen 
av Juusjarvi-malingen foreligger ikke. Heller ikke når det gjelder de 
nordsvenske n1alingene kon11ner en utover en skjøm1smessig datering til 
slutten av yngre steinalder eller bronsealder. 

Son1 vi så, gir forekon1sten av visse skipsfigurer på de telen1arkske 
n1alingene av samn1e type sotn på jordbruksristningene et grulllllag for 
en datering til eldre eller begynnelsen av yngre bronsealder. For dater
ingen av gruppen har vi ytterligere et holdepunkt i oldsaksn1aterialet fra 
Solsemhulen. Til tross for Hallstrøn1s im1vendinger16 kan det ild<:e være 
noen grunn til å tvile på samtidigheten n1ellom funn og 1na1inger her. 
Gjessing har son1 kjent pekt på at skiferpilen fra Solsemhulen er av en 
type son1 i Trøndelag og lengre sørpå er yngre enn steinalderen og sotn 
derfor gjør det sannsynlig at også Solsem-malingene er fra bronse
alderen.17 På denne bakgrunn skulle vi ha grunnlag for å datere de nyfunne 
malingene i Fingalshulen til san1n1e tidsron1. 

Fjølvikneset hvor hulen finnes ligger ved et fjordbasseng n1ed sund 
og mange viker like innenfor leden mellon1 Leka og fastlandet. Bassenget 
går over i den lange, smale Arsetfjorden som fortsetter i nordøstlig ret
ning på innsiden av den store øya Austra med forbindelse til fjordene 
på den andre siden: Kjella og Bindalsfjord. I dette fjordsyste1net n1å den 
friske, gjennon1gående havstrøn1n1en ha skapt gunstige vilkår for fangst 
og fiske, san1tidig son1 det var nok av lune tilholdssteder langs strendene. 
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Funnene fra Gravvik viser en tydelig konsentrasjon av skifersaker i onl
rådet rundt dette ytre fjordbassenget i hulens nærhet. For det meste 
dreier det seg om bredbladete skiferspisser med mothaker og tange av 
Gjessings San1atype. Slike spisser er funnet på Fjølvika, altså nordligst på 
nesset hvor hulen ligger, på Finnsetmoen innenfor bunnen av Kallvika, 
og litt lenger inn på gårdene Dragland og Skotvik på hver sin side av 
innløpet til selve Arsetfjorden. Antagelsen on1 at slike skiferspisser i stor 
utstrekning er blitt anvendt i sjøfangsten, er blitt ytterligere bekreftet 
ved et funn so1n for noen år tilbake ble gjort i Fjølvikråsa- sundet n1ellon1 
Fjølvikneset og Austra. Her ble det med smågarn trukket opp en vakker 
skiferspiss med mothaker og noenlunde parallelle egglinjer (Gjessings 
Lyngseidtype) fra omtrent 30 favners dybde. Men slike spisser har ganske 
sikkert også vært brukt til jakt på landdyr. På Høkholn1 ytterst på nesset 
på østsiden av Kallvika er endelig funnet en liten 1neisel av grå skifer. Fra 
hele Gravvik kjennes det ellers bare et eneste skiferfunn (en spiss) utenfor 
det onwådet hvor hulen ligger og for øvrig knapt et eneste som har sikker 
tilknytning til fangstkulturen i yngste steinalder og bronsealder. Det ville 
in1idlertid være forhastet å tro at det bare er sjøfangsten som har besten1t 
livsvilkårene i traktene omkring hulen; de dyrefigurene son1 malingene 
viser eksen1pler på, indikerer at også jakten på storvilt har spilt en rolle. 

I kanskje ennå sterkere grad enn Solsen1hulen trer Fingalshulens kar
akter av kultsted tydelig fran1. Undersøkelsen har ikke bragt for dagen 
et eneste funn son1 tyder på at mennesker har brukt den som boplass til 
visse tider av året i forbindelse med jakt og fangst. Til det måtte den for 
øvrig være lite egnet slik den ligger langt fra sjøen og i svært ulendt 
terreng. De bå1rester som ifølge eldre beretninger har vært iakttatt innerst 
i hulen, har ikke noen beviskraft i denne sammenheng. A1t tyder på at 
det er ønsket, eller kanskje rettere behovet for å komme i kontakt med 
naturens veldige n1akter son1 har vært foranledningen til besøkene i 
hulen. Vi kan også tenke oss n1ed hvilken ærefryktblandet gru sjan1anen 
eller hvilken betegnelse vi nå vil gi han1, har nærn1et seg hulens innerste 
og n1ørkeste del hvor han ved seremonier og maling av magiske bilder 
skulle sikre seg maktenes hjelp til lykke på jakt og fangst. 



SUMMARY 

In 1961, the Museun1 of the Royal Norwegian Society of Sciences and 
Letters received a report stating that painted figures had been discovered 
in a large cave - Fingalshulen - on a headland west of Gravvik Church, 
in the county of Nord-Trøndelag (Fig. 3). A prelin1inary exan1ination 
in 1962 n1ade it dear that the paintings were of prehistoric origin, and a 
systen1atic investigation of the cave and the paintings \Vas therefore 
carried out during the following year. The cave (Fig. 1) is about 100 111 
deep. First one enters a large 'hall', about 10 111 -vvide by 15 111 high. 
Farther in, the cave gradually narrows, ending in a sn1all chan1ber no 
taller than a tnan. The first two groups of figures (Group I and Il, Fig. 2) 
occur about 60 111 fron1 the 111outh of the cave, on the vertical rock-faces 
on either side. These two groups consist of 11 n1ore or less con1plete 
paintings of human figures. They are all of the san1e type, vvith dot-like 
head, the trunk like a post, and sprawling arn1s and legs. There is a third 
group (Group Ill, Fig. 2) in the sn1all chan1ber which fonns the inner-
111ost part of the cave, shrouded in complete darkness. Here we have 
seven partially preserved hu111an figures, but the 111ost interesting are two 
figures of quadrupeds. One of these n1ay be a bear, the other is 111ost 
probably an elk. 

The paintings -vvere done with a reddish pign1ent, traces of -vvhich also 
occurred on son1e flat stones lying in the chan1ber: probably they were 
used as palettes (see colourplate). 

Previously, only one cave containing painted figures had been dis
covered in Norway - the Solsem Cave, on the island of Leka, also in 
Nord-Trøndelag. The Solsetn paintings all depict human beings of the 
type described above. 

The floor of the Fingal Cave was thoroughly exa11lined, but yielded 
no traces of prehistoric habitation. Pro ba bly Man can1e here pri111arily 
in order to paint these figures; we have good reason to believe that they 
are 111agic in character. Thus we 111ay perhaps conclucle that the cave 
was a place where 111agic ceretnonies were carried out, magic intended 
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to secure good hunting and catching - in fact, a cult cave of the san1e 
type as the Solsem Cave. 

These newly discovered Fingal paintings can be related to the Solsen1 
figures and to a group of rock paintings in the county of Telen1ark 
(southern Norway). This being so, we can probably assign the Fingal 
figures to the Early Nordic Bronze Age, or to the beginning of the Late 
Nordic Bronze Age (about 1500-700 B. C.). 

NOTER 

1 1. Ossians digte. Overs. af S. S. Blicher, Kbh. 1807-1809. 2. Digte af Ossian ved F. L. Mynster. 
Kbh. 1850. 3. Ossians Digte i Norsk Oversættelse af C. U. D. Foltmar. Fredrikshald 1854. -
Professor Alf Sonunerfelt som jeg har drøftet spørsmålet 1ned, erklærte seg enig i at teorien 
om litterær oppkalling er den mest sannsynlige når det gjelder å forklare navnet på hulen. 

2 V. S. Skr. 1899 nr. 8 s. 12. 
3 Skriv til Videnskapsselskapets Oldsaksamling av 26. febr. 1964. 
4 Eivind S. Engelstad. Østnorske ristninger og malinger av den arktiske gruppe. Inst. f. sml 

kulturf. Serie B XXV Oslo 1934 s. 58 f. 
5 Engelstad anf. arb. s. 63f. Engelstads tolkning av fig. 2 på K vithamn"Ieren forekommer meg 

meget søkt; figuren er ganske sikkert av vanlig type med begge armer i siden. 
6 Engelstad anf. arb. s. 61f. 
7 Engelstad anf. arb. s. 114. 
8 Sverre Marstrander. Østfolds jordbruksristninger. Skjeberg. Inst. f. sml. kulturf. Serie B. Lill. 

Oslo 1963. Pl. 64. 
9 Engelstad loe. cit. 

10 Engelstad anf. arb. s. 111. 
11 Gutorm Gjessing. Nordenfjelske ristninger og malinger av den arktiske gruppe. Inst. f. sml. 

kulturf. Serie B. XXX. Oslo 1936 s. 74f. 
12 Mårten Stenberger. Det forntida Sverige. Upps. 1964 s. 156f. 
13 Avb. Stenberger anf. arb. s. 159, fig. 69. 
14 Avb. Gustaf Hallstrøm Ymer 27, 1907, s. 226. fig. 23. 
15 Ville Luho. Klippmålningen vidJuusjarvi. Finskt Museum LXIX, 1962, s. 62-71. 
16 Gustaf Hallstrom. Monumental Art of Northern Europe I. Sth. 193 p. 8202f. 
17 Gjessing anf. arb. s. 180. 

* Ifølge meddelelse fra Materialprøveanstaltcn ved N.T.H. viser det seg at farvestoffet på palett
steinen består av hematitt (SE20 3). Det ble ikke funnet spor etter organisk stoff, men en må 
gå ut fra at pigmentet er blitt rørt ut i et fettstoff, formodentllg dyrefett. 





Ellen Karine Hougen 

HANDEL OG SAMFERDSEL 
I NORDENS VIKINGTID 

Nordens folk har aldri levet i noen fullstendig isolasjon. De har alltid 
hatt san1kven1. n1.ed landene utenfor og det har vært livlig sa1nferdsel 
n1.ellon1. de enkelte landskaper. I vikingetiden blir de1me san1.ferdselen 
livligere og spenner over et Iner vidstrakt geografisk on1.råde enn noen 
gang før. Vi hører 0111. vikingtog, kolonisasjon og sendeferder til fren1.-
111.ede fyrster, 0111. nordboere son1. ferdes over hele det Nordatlantiske 
on1.rådet fra New Foundland og Grønland til Middelhavet, og over hele 
Øst-Europa fra Østersjøen over det nåværende Russland og Ukraine til 
Svartehavet og den nære Orient. De tre nordiske land stod i nær kontakt, 
ved kriger og plyndringstokter, n1.en også i fredelig san1kven1. ved 
giftern1.ål 111.ellon1. storn1.annsættene og, selv o1n det ikke berettes Ineget 
on1. det, ved handelsferder. Det var, for eksen1.pel Norge, ikke Island, 
som ble Grønlands havn. Islendinger og grønlendinger fikk varer fra 
Norge, salt, korn, malt og jern. I sagaene hører vi ofte o1n norske skip 
n1.ed vareladninger til de norrøne bygdene vesterut. 

Innenlands var det også stor trafikk. Konger og stormenn for på 
veitsler, folk sanUet seg til blot og ting, naturlige råstoffer son1. jern og 
kleber ble utvunnet, forn1.et og ført til faste handelssentra. Nordpå gikk 
ferdene til Finnn1.ark og Lappland etter Finnskatten son1. skaffet verdi
fulle varer son1. skinn og pelsverk, hvalrosstann og skipsrep, til å begynne 
Ined var disse ferdene priviligert håløygske storn1.e1m, men senere ble 
de forbeholdt kongen og hans en1.betsn1.enn. 

Kildene til vår kunnskap er nok flere og fyldigere enn før. Likevel er 
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Fig. 1. Vikingtidens viktigste handelsveier i Europa. Etter Herbert Jankuhn. 

det vanskelig å skille n1ellon1 de ulike forn1er for san1kven1, n1ellon1 hva 
son1 skyldes n1indre private herjingstokter og hva son1 var rent økono
nlisk betinget san1ferdsel n1ed handel og varebytte son1 n1ål. De ulike 
fon11.ene for satnferdsel går ofte over i hverandre, og selv on1 vi hadde 
hatt et fyldigere kilden1ateriale enn det son1. faktisk finnes, ville det ofte 
være uråd å avgjøre sanucven1mets art og vesen. Både det arkeologiske 
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og det litterære n1aterialet har sin begrensning, bare glin1tvis g1r de 
opplysninger vi trenger for å rede ut disse problen1ene. 

Det arkeologiske n1aterialet består hovedsakelig av nordiske funn, 
utfarten og dens art lar seg n1åle ved nordiske stedsnavn, runeinnskrifter 
og graver på fren1n1ed jord. Men det er det hjemlige funnstoff son1 gir 
de beste opplysningene, der graver og skattefunn viser in1port og kultur
påvirlalinger. Fordelingen av funnene er noe tilfeldig, den skikk å gi 
fyldig utstyr n1ed i gravene er ikke ens over hele det nordiske on1rådet, 
Norge og Sverige don1inerer sterkt 111ens Dann1ark ligger talln1essig langt 
tilbake og skattefunnene skyldes nok i første rekke urolige forhold son1 
tvang eierne til å sikre sine eiendeler. Bildet av de fren1n1ede sakers for
deling på nordisk on1råde blir derfor noe skjevt og ensidig, 111en viser 
likevel hvor forbindelsene gikk, og de nordiske lands forskjellige inter
essesfærer. Dertil kon1n1er at det er vanskelig å skille 111ellon1 handels
varer og plyndret gods. Selv prin1ære handelsvarer kan være ervervet 
på krigersk vis og direkte plyndregods, son1 beslag til hellige bøker og 
skrin, har sikkert vært fren1budt til salg på 111arkedene. 

Vikingtiden onlfatter tidsron1111et 1nellon1 800 og 1050 e. Kr., 111en 
det arkeologiske 111aterialet er noe 111er begrenset. Mens 9de og 1 Ode 
århundre er rike på gravfunn og fyldig gravutstyr er den yngre viking
tiden langt fattigere og vi er hovedsakelig henvist til å supplere det 1ned 
litterære overleveringer. Det skriftlige n1aterialet er også rikt i viking
tiden, 111en gir likevel enda færre opplysninger on1 vårt en1ne. San1ferdsel 
beskriver de rilctignok, tuen skildringer av krigerske sysler overgår langt 
de fredelige, og 0111 handelen sier de svært lite. Stedsnavnene antyder 
helligsteder, tingsteder og lokale handelsentra, n1ens de nordiske rune
steinene fra slutten av 900 årene og 1000 tallet forteller on1 krigerske 
tokter til fren1n1ede land og 0111 voldson1 død hjen1n1e og ute. Bare 
sjelden nevnes fredlige sysler son1 veianlegg, brobygging og handels
ferder. 

Sagaene og lovtekstene gir 111ange viktige opplysninger, 1nen de er 
skrevet ned i langt senere tid og fjernt fra de hendelser de beretter 0111, 
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Sagaforfatterne bygger ofte på forhold son1. de selv kjente til og gir dess
uten bare glin1.tvis fyldigere beretninger on1. atmet enn konger og helters 
ferd. De utenlandske litterære kildene, krøniker og annaler, er riktignok 
ofte san1.tidige n1.ed de hendelser de skildrer, tnen forfatterne dveler for
trinnsvis ved nordboernes gruson1.heter og ødeleggelser, bare sjelden 
forteller de otn utsendte delegasjoner og fredelige forbindelser. 

Vi har ikke så få beretninger on1. nordiske forhold i reisebeskrivelser 
og helgenbiografier. Særlig viktige er Rin1.berts Ansgarbiografi fra ca. 
880, og beretninger fra arabiske reisende, som den At-Tartuschi fra kali
fatet i Cordova gav, fra sitt besøk i Hedeby på tnidten av 900-tallet, og 
n1.øter n1.ed de svenske varjagene eller rus i Russland. OnLkring 1070 
skrev Adatn av Brehn1.en historien on1. Brehn1.ens erkebiskoper hvor han 
forteller otn de nordiske lands geografi og folk, otn byen Birka og 
ten1.plet i Uppsala. Delvis bygger han på selvsyn og eldre overleveringer, 
delvis på opplysninger fra erkebiskopen av Brehn1.en og den danske 
konge Svein Estridson. 

Felles for alle disse kildene, såvel av arkeologisk son1. av historisk art, 
er det at vi får et veld av opplysninger om san1.ferdselen i vikingtiden, 
n1.en få son1. direkte belyser vikingtidens handel. Viktige unntak er her 
fortellingene i Alfred den stores on1.arbeidelse av Orosius verdenshistorie 
på slutten av 800 tallet. Han lot den supplere tned beretninger fra bereiste 
folk, og for Nordens vedkon1.n1.ende benyttet han den håløygske bonde 
og handelsn1.ann Ottars opplysninger on1. nordnorsk ervervsliv og handel 
og sin reiserute sørpå over «porten» (havnen) Sciringes heal i Sør-Norge 
til Hede by i Slesvig; og angelsakseren W ulfstans reise fra Hede by og 
østover til byen Truso ved W eichsels n1.unning. 

Det er liten grunn tilnærn1.ere å beskrive den satnferdsel son1. utfoldet 
seg i Norden og utenlands i vikingtiden, vi vil heller legge hovedvekten 
på hva kildene kan fortelle 0111. handelen, hvilke varer son1. ble otnsatt, 
hvor de ble on1.satt og hvor de kon1. fra, hven1. son1. handlet, handel
sentrene og de første byene. 

Alt det nye son1. tilsynelatende skjer ved vikingtidens begynnelse, 
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kon1111er ikke så plutselig og uforberedt son1 det kan synes, 111en skyldes 
tildels den hjenuige utviklingen og tildels den politisk-økonon1iske 
utviklingen i Vest-Europa. 

Hele jernalderen igjennon1 kan vi følge en indre ekspansjon i de tre 
nordiske land. På det norske Vestland utvides bosetningson1rådet inn
over fjordene og nordover til Nordland. Allerede før vikingtiden er 
ekspansjons1nulighetene sn1å, og på 111.idten av 700-tallet får vi den første 
kolonisasjon på Shetland, videre til Orknøyene, det skotske fastland, til 
Man og Irland, og derfra kunne nordboene følge den ganlle handelsvei 
til kontinentet. På Østlandet og i Sverige utvides bosetningen i de indre 
strøk og dalfører, 111ed en ekstensiv utnytting av de naturlige resurser, 
jakt, fiske og jernutvinning. Så tidlig so1n på 600 tallet drar svear og 
gotlendinger over Østersjøen og slår seg ned i Latvia, hvor store gravfelt 
ved byen Grobin viser fast bosetning, ekspansjonen on1fatter videre Vasa 
i Østerbotten og Ålandsøyene. Onlkring 800 gir de bysantinske kilder 
opplysninger 0111 herjingstokter i Svartehavson1rådet. 

I Dann1.ark er denne utviklingen vanskeligere å få tak på, 1nen steds
navnene synes å antyde sa1nn1e ekspansjonsfase i n1erovingertiden 
(6-800 e. Kr.) n1ed fortsettelse i vikingtiden. 

San1tidig foregår økono1niske og politiske forandringer på kontinentet. 
V ed slutten av borgerkrigene under Brunnhilde og Fredegunde i første 
halvpart av 7de årh., blir det politiske tyngdepulll<t i Fraill<:erriket igjen 
forskjøvet til det nordlige gern1anske on1.rådet, da 111.akten kon1 i hendene 
på den austrasiske adel. 

Rhinen, Schelde og Maas var siden ron1ertiden viktige ferdselsårer 
111ellon1. Middelhavet og Nordsjøen. Disse 111unnet ut i det flan1.sk
frisiske o1nrådet, og nettopp her oppstod en rekke havner, vicus, son1 
støttepunkter for den oppblon1strende fjernhandelen n1ed de britiske 
øyer og Nordeuropa. Denne nye organisasjonsforn1.en n1.ed støttepuittter 
for fjernhandelen, hvor kjøpn1enn kunne n1øtes og bli forsynt 111ed 
varer ble fullført i tiden før vikingtiden, og fikk on1.kring 800 innpass 
på nordisk onwåde. Vi får nå Hede by ved Schliens n1unn1ng, W ollin 
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eller Jun'lne ved Oders utløp, Truso ved Wisla og Grobin i Lettland, 
Birka i Malaren og Kaupang i Vestfold. 

De tre viktigste vikene ved Nordsjøen var Quentowic, en navnløs vik 
på W alcheren ved den senere Don'lburg og den n'lest kjente vik ved 
Dorestadt. Fra disse vikene kan vi så følge veiene nordover, til norske
kysten og inn i Østersjøen. Man kunne dra langs Jyllands vestkyst og 
rundt Skagen, n'len denne veien var ikke ufarlig. Så sent son'l i 1927 blir 
den nordvestjyske kyststrekning beskrevet son'l «eine der gefahrlichsten 
Kiistenstrecken» i den tyske Inarinehåndbok. Man la derfor heller veien 
over Jyllands fot, hvor veien Eider-Treene-Schlei ble den viktigste. Det 
gikk også an å dra lenger nord gjennon'l Limfjorden, hvor det er funnet 
spor etter en vikingtids handelsplass, Lindholn'l Høye ved Ålborg. 

Så var veien klar inn i Østersjøen til Østersjølandene, via Gotland til 
Malaren og den svenske handelsby Birka, til den svenske øst- og vestkyst 
og til strøkene on'lluing Oslofjorden hvor den tredje av de kjente tidlige 
vikingtidshandelsplassene lå, Kaupang i Skiringsal. 

Selv on'l sjøveien utvilsoint var den viktigste ferdselsveien i for
historisk tid, kan n'lan ikke undervurdere de landverts forbindelsene. 
Fra saksiske veier førte den gan'lle hærvei eller oksevei nordover gjennon'l 
Jylland, hvor n'lan kunne dra til fots, ride eller reise n'led hest og kjerre. 

Fra Oslofjorden gikk veiene innover landet, til Valdres og videre over 
Filefjell til Sogn, gjenno1n Gudbrandsdalen vestover til Ron'lsdal og 
over Dovre til Trøndelag. Fra Upland og Medelpad i Sverige dro n'lan 
gjennon1 Jan'ltland over fjellet til Trondhein'lsfjorden. Disse ferdsels
rutene og flere til kan vi følge århundrer tilbake før vikingtiden. On'l 
somn'leren dro de helst sjøveien, n'len on'l vinteren var den landverts for
bindelsen 1ned ski eller slede like viktig. Det var o1n vinteren Olav den 
Hellige dro den lange vei til Gardariket, og i sagaene hører vi ofte on'l 
reiser over land. 

De varer son'l kon'l til Norden fra det vesteuropeiske on'lrådet var av 
høyst forskjellig slag. Fra de britiske øyer finnes fortrinnsvis ornerte 
bronsesaker, av irsk eller angelsaksisk opprinnelse. Det var i første rekke 
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Fig. 2. Irsk heslag av forgylt bronse. 

beslag, delvis otngjort til smykker her hjemme i Norden, beslag til ride
tøy, bøker, og relikvieskrin, men også bronsekar og trespann, drikke
horn og våpen, son1 mer spesielle ting kan nevnes røkelseskar, bispe
staver, relikviegjen1n1.er og kors. Anglo-irske saker finner vi spredt i 
gravfunn over hele det nordiske on1.rådet, tallrikest på den skandinaviske 
halvøy, særlig i de vestnorske kystdistriktene, og på Østlandet n1.ed 
tydelig konsentrasjon i Vestfold, i mindre utstrekning i Sverige hvor de 
san1.ler seg på Gotland og omkring Birka. At de er sjeldne i Dann1.ark 
skyldes nok i første rekke gravskikken. 

Angelsaksiske mynter ligger enkeltvis eller flere san1.n1.en i gravene, 
men oftere og i større antall i skattefunnene. Skattefunn n1.ed n1.ynter og 
sølvarbeider finner vi over hele Norden, n1.en Sverige, særlig Gotland 
dominerer og de er tallrike i Datunark. Myntn1.engden øker sterkt i tiden 
mellom 980 og 1050, noe son1. delvis forklares som Danegeld. I de litterære 
kilder hører vi on1. de enorn1.e summer løsepenger son1. da ble utbetalt 
til de nordiske vikinghøvdingene. Den største ble betalt av Knut den 
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Mektige, da han etter n1aktovertagelsen i England 1018 avviklet sin store 
flåte, n1ed 72 000 pund sølv for hele landet untatt London og 10 500 pund 
for London alene. Denne utbetalingen er også nevnt på en svensk rune
stein. 

De anglo-irske in1portsakene er sannsynligvis for en stor del røvet 
gods, i hvert fall er de neppe ervervet på fredelig vis, n1en nok vært 
gjenstand for livlig on1setning på de nordeuropeiske handelsplasser. 
I alle fall er det un1ulig å avgjøre 0111 det er handelsvarer, deres fordeling 
understreker den nære forbindelsen 111ellom Norge og de britiske øyer 
so111 sagaene beretter 0111, n1en hvor plyndringstoktene overskygger 
handelsferdene, noe de sikkert også gjorde i vikingtidens to første 
hundreår. Vi n1å nok også regne n1ed at n1er direkte handelsvarer har 
funnet veien fra de angelsaksiske land til Norden, 111en de lar seg ikke 
oppspore i det arkeologiske n1aterialet. 

Den frankiske in1porten gjør seg n1indre gjeldende. Myntene, bortsett 
fra de 111ange son1 er slått under Ludvig den fron1n1e, (av Jankuhn delvis 
forklart son1 n1inner etter 111isjonsvirksonilieten) setter for alvor inn n1ed 
strø111111.en av vesteuropeisk n1ynt på slutten av 900 tallet. Ellers finnes 
beslag og sn1ykker n1ecl frankisk orna111entikk, tildels etterliln1et her 
hjen1n1e. Frankiske våpen; spyd og især sverd, son1 var verdensberø111te 
for sin høye kvalitet var tydelig ettertraktet. Dels ble bare klingen inn
ført og hjaltene påsatt i Norden, sjeldnere finnes innførte praktstykker 
n1ed da111ascerte klinger og tunge dekorerte hjalter. 

I gravene på Birka og Kaupang og i rike graver son1 Oseberg finnes 
rester av fint ullstoff, identifisert son1 det berø111te frisiske klede, og gull
baldyrete stoffer i Birkagravene kan delvis forklares son1 påvirkninger 
fra den frankiske adels klesdrakt. Gullinnvirkete klær hørte til de gaver 
son1 Ludvig den fro111me gav den danske konge Harald KJak, da han lot 
seg døpe n1ed sin dronning og stort følge i Mainz i 826. 

Mindre vanlig og n1er begrenset i sin utbredelse er glassbegre og 
dreiet rhinsk kera111ildc 

I det frankiske n1aterialet er det større 111uligheter for å skille ut det 
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son1 i hvert fall var beregnet på eksport og handel. Sverdene har sikkert 
vært otnsatt, vi hører riktignok ikke on1 våpenhandel i frankiske kilder, 
tnen til gjengjeld de tallrike forbud, tildels forbundet n1ed dødsstraff, 
mot å handle våpen n1ed slaver og nordboer, noe son1 viser like tydelig 
at våpenhandel foregikk. Til alle tider og alle steder har den illegale 
våpenhandelen florert, til tross for forbud og strenge straffer. At de 
frankiske sverdene var vidt utbredt har vi belegg for både i de arkeo
logiske og de litterære kilder. Frankiske sverd, tildels med våpensn1edens 
navn innstemplet på klingen, finnes spredt over store deler av Europa. 
Særlig vanlige er de såkalte ulfbertske klinger, son1 er funnet i Irland, 
England, Norge, Østpreussen, i de baltiske land og det slaviske Øst- og 
MeJlon1europa, tnen son1 er sjeldne i Sverige og ennå ikke funnet i 
Dann1ark. Også blant araberne var de frankiske klingene ettertraktede. 
De kunne få den1 fra frankerne selv eller fra nordiske handelsn1enn, den 
arabiske reisende Ibn Fadlan forteller onuuing 920 at de svenske rus
varjager var utstyrt n1ed brede, flate og riflede sverd etter frankisk 
n1ønster. 

Det frisiske kledet spiller en stor rolle i de skriftlige kildene. Karl den 
store sendte frisisk klede til Harun-al-Rasshid i Bagdad i bytte med en 
hvit elefant. Det har vært diskutert hvorvidt betegnelsen skyldtes pro
duksjonsområdet eller de kjøpn1enn son1 forhandlet stoffene. Funn av 
spinne og veveredskap fra det frisiske on1rådet og de skriftlige over
leveringer viser at det her var en høyt utviklet tekstil-industri. Men ved 
siden av frisiske stoffer har sannsynligvis også flan1ske og engelske vært 
omsatt av de frisiske kjøpn1ennene. Helt sikkert identifisert son1 frisisk 
klede er heller ikke de nordiske tekstilfunn, n1en synes delvis å bli under
bygget av frisiske lånord i nordisk, deriblant ord sotn klede, duker 
(hodeduker) og skredder. 

Helt siden ron1ertiden var det on1fattende in1port av glass til Norden, 
og i vikingtiden synes de fortsatt å være itnportert. Glassovner er funnet 
ved Cordel i Eifel, hvor et av produksjonssentrene har ligget. I Norden 
er fullstendig bevarte glass sjeldne. De finnes i stort antall i gravene i 
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Birka, 111en er ellers konsentrert til handelsstedene og deres nærn1este 
on'lgivelser. I Norge finner vi den1 son'l fragn1enter på bosetningson'l
rådet på Kaupang, og vi har bl. a. 2 glass fra en rik kvinnegrav på Hopper
stad i Sogn. Vanligst er enkle traktforn'lede glass, ensfarget eller n'led 
farget rand, sjeldnere finere eksen1plarer n1ed påsn'leltede glasstråder i 
flere farger. På handelsplassene opptrer også speil og vindusglass. I Hede by 
n'lener n1an at glasset delvis har vært sn'leltet on1 og brukt i perleproduk
sjonen. Vi har en rekke futm av flate, runde eller vridde glasstaver, ofte 
leddelte og i 111ange forskjellige farger både der, på Birka og på Kaupang, 
so111 kan være in1portert son'l råstoff til en hjetillig perletilvirkning. 
Enkelte uferdige perler på de san'ln'le plassene ser ut til å underbygge 
dette. Ellers finnes glass i spille brikker, glattes teiner og utallige perler, 
enkle ensfargede perler, n1osaikk- og n1illefioriperler. 

On'lkring Koln og Bonn lå et viktig produksjonssenter for keran'lisk 
fren'lstilling. Vanligst er den såkalte badorferkeranlikk n1ed rullesten'lpel
dekor, de store reliefbåndatnforene og den noe senere ben1alte pings
dorfkeramikken. Det er kar, kanner og begre av hårdbrent gods, fren'l
stilt på dreieskive. Son'l finere bordtøy finner vi sotfargede kanner n1ed 
hank og tut og pålagt tinnfoliedekor. 

Son'l glassene er også keramikken i Norden konsentrert til handels
sentrene i Birka, Hedeby og Kaupang hvor de opptrer i gravene og på 
bosetningsotnrådene. Fordelingen synes å tyde på at keran'likken ikke 
har vært gjenstand for regulær handel, n'len er kon'ln1et son'l en1ballasje. 
De store reliefbåndan'lforene har vært tolket so1n vinankere. V ed siden 
av den rhinske dreiete varen finnes også håndlaget slavisk og hjenuig 
keran'likk. På Kaupang er også denne kotnn'let utenfra, her finnes ingen 
keranlikkproduksjon på stedet eller i det nærn'leste otnland, og kera
tnikken må være kon'ln1et son'l en1ballasje for varer og skipsproviant, 
den ti1u1folierte keran'likken står i en litt atu'len stilling, og opptrer da 
også i flere gravfunn. 

On1_ vin har vært on1satt i større kvanta på det nordiske 1narked vet vi 
il<-ke. I Vita Anskarii blir det fortalt on'l en rik kjøpn'lannsenke, Fride-
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borg, son1 gir sin datter ordre om å kjøpe vin i Dorestadt. Noen stor 
itnportartikkel har det kanskje ikke vært. 

At slaver var en viktig og ettertraktet handelsvare er sikkert nok, 
kjøpt på markedene eller ført hjem som krigsfanger. Rin1bert beskriver 
selv slaveflokken i Hedeby, hvor det også var kristne slaver. På frankisk 
område var handel med kristne slaver forbudt, og de var henvist til å 
skaffe slaver fra de slaviske områdene i øst, enten til eget bruk eller for 
salg videre til den arabiske verden. 

Men varene kon1 ikke bare fra vest. Hedeby lå son1 et viktig knute
punkt for den store østlige strøm fra Russland over Østersjøområdene. 

I 839 n1ottok Ludvig den fro1n1ne i Ingolshein1 sendebud fra kongen 
i Svearike. De svenske utsendingene var på vei hjem fra keiser Thea
philos i Bysanz, men fortalte at de hadde valgt å legge veien vestover 
fordi den lange reisen gjennon1 Russland var så farefull. På denne tiden 
var veien til Konstantinopel tydeligvis kjent, men svenskeveldet hadde 
ennå ikke fått noe fast organisasjon i disse områdene. V olga var en veldig 
ferdselsåre n1ed stor trafikk og livlig handelsvirksomhet lenge før 
svearne kom. I V olgadeltaet lå Kazarenes hovedstad Itil, en viktig 
handelsby n1ed forbindelser n1ed arabere, grekere og jøder, og lenger 
n1ot nord lå de svarte bulgareres by, Bolgary, som formidlet handelen 
mellon1 Orienten og Øst-Europa. Lenger nord og vest fantes finske 
folkestammer og slaviske nomader. Da svenskene (rus eller varjager i 
de skriftlige kildene) trengte frem langs de to store hovedferdselsårene 
Valga i øst og Dnjepr i vest var det eventyrlige muligheter som åpnet 
seg for dem. Ibn Khordadbeh forteller fra 800 tallets senere del at nord
boerne dro i karavaneferd til Bagdad med sine varer, og her solgte de 
slaver, skinn og våpen. Viktigere var imidlertid leden til Bysanz, bysan
tinske kilder beretter om den russiske flåtens årlige seilas fra Krim til 
Konstantinopel (950) og om fredstraktater mellom grekerne og de 
svenske rus. 

Handelsveiene ble sikret ved å anlegge og befeste handelskolonier på 
de viktigste punktene fortrinnsvis langs den vestlige rute fra Ladoga til 
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Dnjepr. Nestorkrøniken, nedskrevet ca. 1100 i Kiev, nevner en rekke 

slike faste punkter n1.ed Novgorod i nord og Kiev i sør son1. de to vik
tigste. Svearnes ferd i østerled er belagt arkeologisk ved funn fra by
gravninger og graver, ved svenske navn i slavisk on1.skriving og i de 
tallrike litterære vitnesbyrd, tildels fra arabiske kjøpmenn som besøkte 

varjagenes on1.råder og son1. har gitt livfulle og lite sn1.igrende beret
ninger om det de så og hørte. 

Det er vanlig å se den svenske virkson1.heten i øst mer so1n utslag av 
handel eller forsøk på å sikre handelsveier enn som plyndringstokter og 
vikingtog i vanlig forstand. Sikkert nok har de handelspolitiske inter
essene vært primære, n1en det er ikke til å kon1.me forbi at plyndring og 

undertrykkelse har vært et viktig element i varjagenes n1.erkantile be
skjeftigelse. Fra de slavisk og finske stamn1.ene fikk de pelsverk og slaver. 
V ed plyndringer i handels byene ved Valga og varebytte med greske 
arabiske og jødiske kjøpmenn fikk de kostbarheter i forn1. av sølvn1.ynter, 
persiske sølvarbeider og silketøyer. 

I det 9. og delvis i det 1 O. århundre kon1.n1.er det en strøn1. av sølv til 
de nordiske land. Mesteparten av dette sølvet kom. østfra. V ed sin er o b
ring av Persia fikk araberne hånd on1. de iranske sølvminer, son1. de drev 

intenst. Det n1.este av V esteuropas sølv kom derfra, gjennom det vestlige 
kalifat over Middelhavet og over det østlige gjennon1. Russland til 
Østersjøon1.rådet. Sølvet gikk stort sett nord- og vestover som mynt. 
På det nordiske on1.rådet finnes de arabiske sølvmyntene først og fren1.st 

i skattefunnene. De har hatt lang omløpstid og derfor kan ett og san1.me 
funn bestå av n1.ynter n1.ed høyst forskjellig alder. Naturlig nok finner 
vi den største n1.engden arabisk n1.ynt i Sverige, særlig på Gotland, men 
også i Dann1.ark er det n1.ange og i Norge ikke så rent få. Betegnende 
nok er funnhyppigheten i Norge størst i Trøndelag, noe son1. er rimelig 
på bakgrunn av den direkte kontakten n1.ellom Trøndelag og Sverige. 
Draktsn1.ykker og enkle bronsebeslag son1. er fren1.stilt på østlig område, 
i traktene omkring n1.idtre V olga, Ladogaområdet og landene omkring 
Dnjepr opptrer også i nordiske funn, de fleste er funnet i Sverige. I 
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Fig. 3. Skattefunn fra Grimcstad, Stokke, Vestfold. 

gravene på Birka er det rester av orientalske silkestoffer og liknende 
stoff er funnet i Oseberggraven. En sjelden gang finnes glass og lærvarer 
i svenske graver. 

På slutten av 900 tallet avtar sølvstrømn1en fra østkalifatet. Det meste 
kommer nå fra kalifatet i vest. En refleks av dette forhold finner vi i de 
nordiske skattefunn hvor de vesteuropeiske sølvmyntene nå er i flerta11. 
På samme tid preges de første mynter på nordisk område. Riktignok ble 
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den n1.yntgruppen SOlT). kalles «Birka-Hedeby tnynt>> laget dels i n1.idten 
og på slutten av 800 tallet dels 1nellon1. 960 og 980. De er etterlikninger 
av Karl den stores Dorestadtn1.ynter, dels n1.ed nordiske Inotiver son1. dyr, 
fugler eller skip de er so1n oftest gjennon1.hullet eller forsynt n1.ed bære
hen1.pe. Nordiske vikinghøvdinger slo også n1.ynt på de britiske øyer 
allerede før 900. I Dann1.ark begynner utn1.yntingen under Svein Tjue
skjegg (988-1014), i Norge under Olav Trygvason (990-1000) og i 
Sverige under Olav Skotkonung (994-1022). 

På san1.n1.e tid svekkes også de svenske elen1.entene i Russland. De 
sla viske navn kon1.n1.er i flertall og graver n1.ed nordisk karakter forsvinner 
ved 1000 tallets begynnelse. Dette betyr ikke at de svenske interessene på 
russisk on1.råde opphører. Ivar Vidfavnes tog østerut til Serkland gikk i 
1040 og er on1talt på 111.ange svenske runesteiner. I Konstantinopel hadde 
keiseren sin livvakt av væringer, son1 blant andre Harald Hårdråde gjorde 
tjeneste i.-, 

Handel er basert på gjensidighet, 1nen vi har langt lettere for å få 
greie på hva nordboerne fikk av fren1mede varer, enn det de selv ekspor
terte av hjenuige produkter. Slaver og pelsverk er det so1n alltid nevnes 
i arkeologien når det gjelder nordiske handelsvarer. Slavene har,· son1. vi 
så, vært omsatt av de nordiske kjøpn1enn både i øst og vest, Inen det er 
ingen grunn til å tro at de ble skaffet i hjenl.landet. Nordboerne 111åtte 
selv skaffe seg sine treller so1n krigsfanger eller ved kjøp. Vi har keltiske 
trellenavn i norske sagaer og de slavinnene hos varjagene son1. on1tales i 
arabisk litteratur er åpenbart slaviske. 

Skinn og finere pelsverk var en viktig nordisk handelsvare. På 500 

tallet nevner Jordanis svearnes pelshandel og senere hørte finere pelsverk 
son1 sobel til varjagenes varebehoJdning, n1.en skinnet var nok her er
vervet på slavisk område. Men også i Norden var det rik tilgang på 
feller og pelsverk, dels fra de indre distrikter i det svensk-norske skog og 
fjellon1rådet, dels fra Firuunark og Lappland. Finnskatten ble for det 
Ineste utredet i feller og pelsverk og Ottar nevner andre varer S0111. 
skipsrep av sel, hvalhud og hvalrosstann. Hvalrosstann bragte han med 
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seg son1 gave til den engelske kongen. Det er 1nange andre vareslag son1 
er nevnt i sene kilder n1en uten arkeologisk belegg, tøn1n1er, korn, salt, 
fisk, jaktfalker og edderdun. Ottar nevner Fugela feorun1 son1 en del av 
finnskatten og Charlotte Blindhein1 viser til at det er funnet edderdun i 
en grav i Hedrun1, nær Kaupang. Saltet har sikkert vært salgsvare, ført 
fra kystdistriktene til innlandet og byttet n1ed huder, pels og jern. Store 
deler av Norge var lite skikket til kornavl, Gulatingsloven anser korn 
og n1atførseln1ellon1 fylkene son1 aln1innelig og nødvendig, og det var 
forbudt å legge utførselsforbud på korn og 111at fylkene in1ellon1. De 
rike jordbruksdistriktene i Dann1ark og Sør-Sverige har sikkert også 
hatt et større kornoverskudd son1 ble on1satt. 

Det har in1idlertid neppe vært noen on1fattende tøn1n1ereksport før 
1niddelalderen, og det er uenighet on1 hvorvidt den nordnorske fiske
eksporten går tilbake til vikingtid. Ottar nevner fisk 111en ikke fiske
hande], noe Guton11 Gjessing hevder kan skyldes at det var så aln1.en
kjent at det av den grunn ikke ble on1talt. 

Vi har derin1ot to nordiske handels- eller rettere industriartikler son1 
er arkeologisk og delvis litterært belagt, kleberstein- og n1ynnaln1s
produkter. Arne Skjølsvold har undersøkt og behandlet en rekke kleber
brudd fra vikingtiden og hevder at det n1å dreie seg on1. en virkelig 
industri, båret av profesjonelle steinhuggere, og sannsynligvis drevet av 
gårder i nærheten av bruddstedene. Fordelingen av kleberkar og andre 
produkter so111 spinnehjul, vevlodd, fiskesøkk og støpeforn1er viser at 
on1råder 111ed rike kleberforekon1ster ikke nødvendigvis har flest funn. 
Det forekon1.n1er distrikter uten naturlige forekon1ster av kleber hvor 
det er funnet store mengder kleberkar. Dette er særlig tilfelle i Vestfold, 
således inneholder annenhver grav på Kaupang kleber, og brott finnes 
spredt over hele bosetningson1.rådet. Kaupang har tydeligvis tjent son1 
lasteplass for kleberprodukter. Herfra ble de så ført ut av landet og on1-
satt. I første rekke til Dann1ark son1 ikke har egne kleberforekon1ster, 
n1en hvor klebersakene ikke er uvanlige. De er sterkt konsentrert til 
Hedeby hvor det er funnet store n1engder brott av kar og støpeforn1er. 
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Fig. 4. Depotfunn av kleberstenskar fra Havstad, Landvik, Aust-Agder. 

I Sverige er kleber sjeldnere, men forholdsvis vanlig på Birka, denne 
kan godt komn1e fra svenske brudd, n1en noen undersøkelse over kleber
industrien er ennå ikke foretatt på svensk side. 

V el så vjktig har jernutvinningen vært. Den synes å øke voldsomt 
allerede før vikingtiden. I V aldres og Gudbrandsdalen, Sn1åland Gastrike
land og Dalarna får vi en sterk økning av bosetningen, noe som tildels 
forklares ut fra jernvinna. Her er det rike myrma1mforekomster og 
n1inner fra jerndriften, blestergroper, kullmiletufter og slagghauger sotn 
for en stor del går tilbake til vikingtiden. Store og sn1å depoter i form av 
jernbarrer, økser, ljåblad, plogjern og annet er funnet, de fleste i nær 
tHknytting til de jernproduserende on1rådene. Jernvinna har tydelig vært 
en viktig del av ervervslivet, på linje med gårdsdrift, fangst og fiske, og 
neppe basert på det lokale behov alene. Vi har flere belegg for jerneksport. 
Analyser av jernslagg i Hedeby viser at den n1å stamn1e fra svensk 1naln1. 
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I et funn fra Gjerrild Grenaa i Nordjylland er funnet tolv uferdige økse
hoder tredd inn på en stokk. Stokken er av gran, en tresort man n1ener 
ikke fantes i Dann1ark på denne tid, og jernanalyser viser at jernet er 
.kon1n1et fra Norge eller Sverige. I Olav den Helliges saga fortelles det 
at Knut den Mektige i England sender bud til Kalv Arnesson i Norge 
og ber han1 sende tre tylfter økser av beste slag. 

Det var utvilson1t et stort behov for jern i vikingtiden, noe særlig de 
norske gravenes jernrikdon1 vitner on1, san1tidig son1 de viser at det ikke 
har vært noen tnangelvare. Utrustningen til vikingferdene og nagler til 
båtbyggingen har krevet stor jerntilgang. Analyser av norskproduserte 
sverd har vist at de n1aktet å fremstille jern av utn1erket kvalitet. Men 
vi har også historien on1 frankerkongen Ludvig den tyske son1 får 
hyldningsgaver fra «Norn1annernes konge>>. Blant gavene er også nor
diske sverd, hvis kvalitet kongen selv prøver, n1ed det resultat at bare 
ett eneste består prøven. Hvilke og i hvor stor utstrekning nordiske 
produkter ble fren1lagt på det utenlandske marked vet vi lite on1. De 
har sikkert supplert sine varebeholdninger n1ed røvet gods fra sine 
herjingstokter. I Vita Ans.karri står det at kristne kjøpn1enn fulgte 111ed 
på røverferd fra Birka til det slaviske Østersjøon1rådet. 

Skattefunnenes sølv og n1ynter, vekter og vektlodd fra gravene har 
gitt oss verdin1ål og betalingstnidler, 1nen vi vet ikke noe 0111 priser og 
prisutvikling. Handelsvarene var san1tidig betalingsmidler, og n1yntene 
hadde ingen verdi son1 mynter før de nordiske kongene selv begynte 
n1yntpregning, og selv da i forholdsvis liten grad. Sølvet ble delt og 
veiet etter bestemte regler, og vektenhetene ln1ark= 8 øre= 24 ortuger 
= 240 pe1u1inger synes kjent allerede i vikingtiden. Om andre vekt og 
n1ålenheter vet vi ingenting, n1en de har sikkert forekomtnet. 

Vi vet i grunnen heller ikke så 111eget 0111 de nordiske kjøpn1enn i 
denne tid. Forskningen deler den1 gjerne inn i to kategorier, profesjonelle 
kjøpmenn uten annen beskjeftigelse og handelsbønder eller farn1enn. 
Sagaene nevner både kjøpn1ann og farn1a1u1, n1en uten å skille n1ellon1 
de to begrepene, noe son1 vel også blir litt kunstig. 
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Fjg, 5. Depotfunn av jern.barrer fra Kjørstad, Løten. 

Det fortelles i Eigas saga otn Toralv K veldulvson at han hadde folk 
på fiske i Vågan, og sendte skip n1.ed fisk, huder og gråverk til England 
for å kjøpe klær og andre ting. Harald Hårfagres sønn, Bjørn Farn1.ann 
hadde n1.ange skip på ferder til fren1.n1.ede land for å skaffe seg kostbar
heter. Islendingene drar stadig på kjøpferder, og vi hører i sagaene on1. 
n1.ange som har handel som levevei, både storættede menn og sn1.åkårs
folk. Sverre Steen fremhever son1. det vanlige i vikingtiden at fredelig 
handelsvirke utenlands var forbundet n1.ed vikingenes krigerliv. Han ser 
det som sannsynlig at det har vært profesjonelle kjøptnenn son1. stod for 
innenlandshandelen allerede før borgerkrigenes tid selv om vi ikke vet 
noe med sikkerhet. Vi n1.å vel regne tned on1.reisende handlende og 
håndverkere i vikingtiden son1 senere. 
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Ottar fra Hålogaland, Alfred den stores hjen1n1elsn1ann, står son1 selve 
prototypen på en farmann. Han har kyr, sauer, griser og tan1rein, og 
pløyer sin åker n1ed hest og plog. Men sine viktigste inntekter får han 
gjennon1 Finnskatten og han drar på langferd nordover til Bjarn1land 
og sørover til Hedeby og England. 

Utenlandske kjøpn1enn ferdes på de nordiske handelsplassene, både 
fra arabiske land og fra V esteuropa. Ansgar fulgte den gan1le handels
ruten fra Dorestadt til Hede by på sin første kristningsferd nordover, 
sa1nn1e vei kon1 saksiske, frisiske og engelske kjøpn1enn. Adan1 av 
Brehn1en nevner uttrykkelig en saksisk kjøpn1annskoloni i Hedeby på 
slutten av 900 tallet. Men vanligere var det vel at frisere og saksere son1 
i sine hjen1land drev handel, tildels n1ed keiserlige privilegier og n1ed 
sete i byer son1 Mainz og Køln dro nordover på handelsferder 0111 
son1n1eren. I Ansgarkrøniken nevnes at kjøptnenn fra Sachsen og 
Dorestadt nå, dvs. etter Ansgars kon1111e, uten frykt kunne dra til Sliasvik. 
Rin1bert betegner Hedeby son1 UBI EX OMNI P ARTE CONVENTUS 
FIEBAT NEGOTIARUM (= dit strøn1n1et kjøpmenn til fra alle kanter). 
Forbindelsen n1ellon1 Dorestadt og Birka nevnes også. Vi får høre on1 
kristne der son1 før Ansgars n1isjonsvirkson1het er døpt i Dorestadt. 
Kjøpmannsenken Friedeburg hadde saksisk navn, datterens var frisisk 
og hun testamenterte alle sine eiendeler til de få fattige i Birka og de 
tallrike fattige i Dorestadt. 

Byenes oppkon1st er et nytt trekk i vikingtiden i Norden. De tre 
eldste, kjent både gjennon1 skriftlige og arkeologiske kilder er de oftere 
on1talte Hedeby, Birka og kaupangen i Skiringsal. 

Birka og Hedeby er best kjent gjennon1 tallrike beretninger og on1-
fattende arkeologiske undersøkelser. De er begge on1gitt av beskyttende 
jordvoller, i Birka fantes også et kastell. I Hedeby er selve byon1rådet 
gravet fren1, og her ble funnet rester av hus, boliger, varebygninger og 
tnindre verksteder. Iflg. Rin1bert skal det også ha vært en kirke på stedet, 
tnen den er ikke gjenfunnet. Funnene viser at det ble drevet forskjellige 
håndverk i byen. Her ble fren1stilt bronsearbeider i nordisk stil eller son1 
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etterlikninger av frankiske og anglo-irske n1etallarbeider; her var kera
mjkkproduksjon, glassn'lelting, kan'ln'lakeri, s1nedvirkso1nhet og annet. 

Birkas byon'lråde er bare delvis undersøkt i eldre tid, n'len løsfunnene 
herfra viser de san'ln'le virkso1nheter son'l i Hedeby. 

Kirkebygget i Hedeby og de tallrike gravene utenfor byn'lurene 
vitner on1_ en bofast befolkning. I Birka er funnet islegger og isbrodder 
son'l viser at den ikke bare var en son'ln'lerby, og Rin'lbert skiller n'lellon'l 
den bofaste befolkningen POPOLUS og de fren'ln'lede eller svenske 
kjøpn'lenn NEGOCIARIUS. Gravene på Birka har gitt et n'leget rikt og 
verdifullt n'lateriale. Her er store gravfelt n'led tildels enkelt utstyrte 
skjelettgraver hvor de døde er lagt n'led hodet i vest. Disse er blitt for
klart so1n kristne begravelser. Tildels foreko1n1ner gravhauger og rikt 
utstyrte kiste- eller kan'ln'lergraver under flat n'lark n'led in'lportsaker og 
vekter, og disse har n'lan da tolket son1_ fannannsgraver. 

Hedeby var den største og langt den viktigste av byene. Ved jord
voller var den forbundet n'led havnen Hollingstedt på den andre siden 
av halvøya og behersket på denne n'låten den viktigste ferdselsveien 
n'lellon'l Nordsjøen og Østersjøen. Byen lå dels under dansk dels under 
tysk og en kortere periode under svensk herredøn'ln'le. Det var nettopp 
son'l transitthavn og formidler av san'lferdselen n'lellom vest og øst at 
Hedeby fikk sin store betydning. Landet on'lkring var tynt befolket og 
her finnes ingen fren'ln'lede i1nportsaker. 

Birka derin1ot hadde et rikt og tett folksatt oppland. In'lportvarene 
konsentrerer seg sterkt i landskapene on'lkring og på Gotland. Innlands
handelen har sikkert spilt en like vesentlig rolle son'l fjernhandelen fra 
Bagdad, Bysanz og nordsjøon'lrådet, selv Oll'l andre veier også førte 
innover i Sverige. Gotlands rolle son'l handelssentrun'l i vikingtiden kan 
ikke undervurderes, øya overtok sannsynligvis Birkas rolle son'l sentrun'l 
for fjernhandelen over Østersjøen. Det er n'lulig at vinteren var den 
beste tiden for innlandshandelen, noe vi kjenner fra senere norske lov
besten'linelser on1_ n'larkedstidene. Bøndene foretrakk den tid de kunne 
benytte vinterveien, de sjøfarende distrikter foretrakk son'ln'lerhalvåret. 
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Men Birka hadde sikkert sin livligste og n1.est tnaleriske tid on1. son1.111.eren 
når kjøpn1.ennene strømmet til fra alle verdens kanter. 

Kaupangs rolle er langt n1.er beskjeden, son1. en handelsplass av n1.er 
lokal art. Her var en naturlig havn, beskyttet av otnkringliggende 
høyder, n1.en sannsynligvis uten virkelige befestninger. De n1.ange 
gravene onLkring, dels enkle begravelser i hauger, dels flatn1.arksgraver 
i båt og kiste n1.ed fyldig utstyr og n1.ange anglo-irske in1.portsaker, 
synes å tyde på en viss bofast befolkning, son1. drev jordbruk og fiske. 
De senere års undersøkelser i svartjordson1.rådet har vist at også på 
Kaupang ble det drevet de san1.me former for håndverk son1. i Hedeby, 
n1.en i n1.indre n1.ålestokk. De mange funn fra herredene onLkring med 
anglo-irske saker og et betydelig antall vekter understreker den intin1.e 
kontakten n1.ellon1. markedsplassen og opplandet, og kaupangens mer 
lokale karakter. Men det faktum at en storhandelsmann son1. Ottar 
nevner stedet og besøker det på sin vei sørover tyder på at den var av en 
viss betydning. De arkeologiske funnene og Ottars beretning viser klart 
at Kaupangs hovedinteresser var rettet vestover, 1nens bl. a. enkelte 
sn1.ykkeformer viser kontakten øst til Birka og Sverige. 

U ten om disse tre markedsplassene må vi regne med en rekke n1.indre 
handelssentra rundt om. Lindholn1. Hoye ved Lin1.fjorden er alt nevnt. 
Vi har den nylig undersøkte Lillo i Malaren, og andre plasser i Finnland 
og på Gotland. Stedsnavn som Koping eller Kaupang i Sverige og 
Norge, tallrike Bjarkoyer i Sverige og Finnland (en sikkert belagt i 
Norge) og navn son1. Torgar eller samn1.ensatt n1.ed -helle, n1.arkerer 
rin1.eligvis slike steder. 

Hverken Kaupang eller Birka fikk noen lang levetid. Så langt det 
arkeologiske materialet rekker ser det ut til at begge forsvinner ut av 
bildet en gang på n1idten av 900 tallet; heller ikke Hede by fortsetter som 
by i n1iddelalderen. Da Hedeby ble jevnet med jorden av Harald Hård
råde i 1050 var byens rolle utspilt. Og ingen av vikingtidens kjente viker 
vokste fren1. til virkelige byer. «- son1. blinde øyne ligger vikingernes for
svundne byen> sier Johannes Brøndsted. 
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Men en rekke av Nordens byer kan følges tilbake til vikingtiden, 
son1 Lund, Sodertalje og Sigtuna i Sverige, Ribe, Aarhus, Odense og 
Roskilde i Dann1ark; Tønsberg, Oslo, Bergen og Trondheim i Norge. 
Kanskje har Tønsberg overtatt Kaupangs rolle son1 handelsplass. Det 
synes nå å være enighet 0111 at de norske byer ikke er anlagt på kongelig 
befaling, og likeså at Edvard Bull neppe har rett i at de oppstod on1kring 
bispesetene. De fleste av den1lå ved gode havner, og i ett tilfelle- Oslo -
har Halvdan Koht påvist at n1arkedet her fulgte en hedensk kalender og 
følgelig har sine røtter lenger bakover i vikingtiden enn det påståtte by
anlegg. Det er neppe for dristig å forutsette liknende n1arkedsdannelser 
på Øren og ved Vågen. 

Men kongene ga byene egne rettigheter og egen rett, og 111uligens har 
denne kongenes bevågenhet for byene røtter langt tilbake i vikingtiden. 
Navnet på byretten- Bjarkøyretten- synes å kunne ha sin opprinnelse i 
Birkanavnet og den rett Birka har hatt i vikingtiden. Ifølge Rin1bert hadde 
Birka en egen høvedsn1ann PREFECTUS, sotn blant annet var leder av 
Birkatinget i kongens sted. Dette tinget avgjorde alt vedkon1n1ende de 
lokale forhold, n1en i saker son1 angikk n1er enn selve byen var Birka
tinget underlagt et ting i en annen del av landet. 

Den svenske kongen har tydelig hatt en viss innflytelse over handels
plassen. (Like i nærheten ligger den ganue kongsgården på Adelso), i 
hvert fall virker det slik ved Ansgars første besøk, neste gang han komn1er 
er kongens tnakt langt n1er begrenset. Når det gjelder Hedeby viser for
såvidt den ting at konger fra forskjellige land søkte å underlegge seg 
byen, at den ikke stod helt utenfor hans n1aktområde. Det var i følge 
overleveringene den danske kongen Godfred son1 i 808 brente den 
vendiske byen Reric og flyttet kjøpn1ennene til Sliasvic, uten tvil for å 
få hånd 0111 transitthandelen n1ellon1 øst og vest. Kongen gir selv Ansgar 
plass til bolig og kirke. Det er sannsynlig at byene har hatt besten1te 
regler 0111 kjøpn1ennenes rettigheter og om toll. 

Vi vet ikke noe 0111 de politiske forholdene i Kaupang. Men like ved 
lå kultstedet son1 gav kaupangen navnet Skiringsal og gården Husaby 

188 



son1 ifølge Asgaut Steinnes' undersøkelser har vært kongsgård for 
ynglingeætten. Det har sikkert vært nær kontakt n1ellon1 n1arkedsplass, 
kultsted og kongsgård, hvor kongen og hans representant har hatt en 
viss innflytelse i kaupangen. Det er ingen un1.ulig tanke at n1arkeds
plassen kan ha ligget på kongsgårdens grunn, n1ed de rettigheter det har 
gitt kongen. 

I de forsøk som her har vært gjort på å belyse handel og samferdsel i 
Nordens vikingtid har det ikke vært til å unngå at vi har n1åttet legge 
større vekt på 800 og 900 årene enn det 11. århundre. Paradoksalt nok 
er vi bedre underrettet on1 den forhistoriske delen av vikingtiden enn 
den historiske. I det 11. århundre svikter det arkeologiske materialet, 
n1.er og tner jo lenger ut i hundreåret vi kon1mer. Arsaken er først og 
fremst at hedensk gravskikk med rikt utstyr opphører. Til gjengjeld er 
skattefunnene mange og store. 

De egentlige bygravninger kan heller ikke underrette oss synderlig 
on1 handelsforholdene fra tusenårskiftet og fretnover. Birka og Kaupang 
hadde allerede utspilt sin rolle og Hedeby skulle snart friste san1n1e 
skjebne. De nye bysamfunn fra vikingtidens siste hundreår har riktiguok 
vist seg tner livskraftige, men nettopp derfor gir de ikke arkeologen 
større muligheter, for her ligger det 20. århundres by direkte over viking
tidens handelsplass. Likevel ser det ut til at det tomrum som 1000-årene 
utgjør i bysan1fum1ets historie i Norden, etterhvert kan fylles med viten. 
Det er nok å minne on1. de forventninger son1 stilles til utgravningene av 
Bryggen i Bergen, og det er kanskje riktig til slutt å peke på at også 
denne delen av vikingtiden har fått sine «blinde øyne>> son1 Borgund og 
Konghelle. 

Litteraturfortegnelse- se neste side. 
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Kristen R. Møllenhus 

SPRÅK, ETNOGENETIKI\. 
OG ARKEOLOGI 

Noen prinsipielle synspunkter i sovjetrussisk arheologi 

Den arkeologiske forskning i Sovjetunionen er en vitenskap son1 støttes 
av store resurser både når det gjelder økonomi og rekruttering. Under
søkelsene spenner over et stort felt, son1 det kan være vanskelig nok for 
en utenforstående å ha oversikt over. 

Disse vanskeligheter skyldes ikke bare språklige barrierer. Det er også 
andre faktorer son1 gjør den sovjetrussiske arkeologi mer innviklet enn 
vi skulle vente. Det gjelder dens n1etodiske syste1ner, dens ternlinologi 
og n1.ålsetting. Dette siste punkt er ikke nlinst viktig og bør tillegges en 
stor vekt ved bedøn1.n1.elsen av de russiske arkeologers arbeid. 

Man bør ha for øye de uatskillelige bånd son1. i Sovjetunionen knytter 
alle vitenskaper samn1.en n1ed det politiske system og de herskende 
politiske læresetninger. Dette blir stadig slått fast i de russiske arkeologiske 
tidsskrifter, i de dekreter og 1neddelelser on1. arkeologiske oppgaver og 
retningslinjer son1 utgår fra det sovjetiske ko1nn1unistpartis kongresser. 

I denne korte artikkel er det ikke min tanke å komn1.e nærn1.ere inn på 
de generelle synspunkter i den kon1.n1.unistiske historieoppfatning og dens 
syn på kulturutviklingen, slik den først ble lagt til rette av Engels og 
Marx, og hvor den amerikanske etnograf Morgans teorier har spilt en 
betydningsfull rolle. Jeg ønsker å berøre noen spesielle oppgaver og 
problemer son1. den russiske arkeologi i den senere tid har beskjeftiget 
seg med, nenuig de såkalte etnogenetiske spørsn1.ål. Det er forsøk på å 
klarlegge hvilke folk og stan1.mer som skjuler seg under de forskjellige 
kul tur betegnelser. 
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Denne diskusjon er særlig dukket opp blant russiske arkeologer etter 
detroniseringen av den tidligere don'linerende språk- og kulturteoretiker 
N.]. Marr. Marrs teorier var ortodoks lære helt fra 1920-årene og fram 
til 1951, da Josef Stalin publiserte sin berømn'lelige artikkel «Marxisrnen 
og de lingvistiske problen'ler».1 

Marr, son'l forøvrig døde i 1934, utviklet den teori son1 vi kan kalle 
teorien on'l «den stadiære historieutvikling>>. Han hevdet at språkntvik
lingen i verdensn1~Uestokk berodde på en felles lovmessighet og at de 
forskjellige språktyper tilsvarte forskjellige etapper eller stadier i den 
sosialøkonon'liske utvikling. En eventuell likhet rnellotn forskjellige 
kulturer mente han ikke hadde sin forklaring i en felles opprinnelse, men 
i at disse kulturer representerte et felles trinn i den stadiære utvikling. 2 

Det er ikke til å unngå at kultnrimpulser har krysset hverandre gjen
nonl n'lenneskehetens lange historie. Marr benektet heller ikke denne 
kjennsgjerning. Men denne prosess med gjensidige kulturkrysninger 
resulterte ifølge hans teori i en helt ny kultur med en ny etnisk san'ln'len
setning og et nytt språk. 3 

Marr skilte rnellon'l 3 hovedstadier, nen1lig 1 : det totemistiske stadiun1, 
2: det kosrniske stadium, og 3: det teknologiske stadiun'l. Det første, 
toten'listiske, var karakteristisk for den «prelogiske» tenkning, da n'len
neskets tenkende evne så å si manglet, og da man oppfattet on'lverdenen 
i en mytologisk tilskikkelse. Lingvistisk befant man seg ifølge Marr på 
det kinetiske språkstadium, da all meddelelse menneskene in'lellotn fore
gikk ved hjelp av mimikk og geberder. 

L ydspråket ble skapt i begynnelsen av øvre paleolitikun'l samtidig 
n'led dannelsen av en ny mennesketype, <<hon'lo sapiens>>, altså n'leget sent 
i n'lenneskets utviklingshistorie. 4 Imidlertid var dette lydspråk til å 
begynne n1ed n1eget fattig og uutviklet, og son'l hjelpemiddel skaptes 
da ifølge Marr den paleolitiske billedkunst for å berike og utfylle det 
n'lenneskelige samkven'l. 

Marrisn'len ble som nevnt forkastet i 1951 gjennon1 Stalins artikkel, 
og det er sikkert at det nå begynte en ny periode i den sovjetrussiske 
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arkeologiske forskning. Forandringen var gjennon1gripende. Kjente 
arkeologer son1 hittil hadde gått i bresjen for de 1111rristiske teorier, 
finner vi like etter son1 forfattere til artikler og debattinnlegg n1ed 1110t
satt synspunkt. Flere av detn har etter hvert vedkjent seg sin «feiltakelse>> 
og sluttet opp on1 de retningslinjer for de arkeologiske, historiske og 
lingvistiske vitenskaper son1 ble fastlagt gjennom artikkelen av 1951. 
Mest bekjennende er Kiseljev, son1 lover nye, reviderte utgaver av sine 
verker. Han avholder seg heller ikke fra å navngi flere av sine kolleger 
son1 i forskjellige arbeider har gått inn for eller vært påvirket av Marrs 
ideer. 5 Ravdonikas er den første av disse son1 nevnes. Forøvrig er det 
tydelig at Kiseljevs kritikk særlig går ut over arkeologene i Leningrad, 
n1ens han selv arbeider i Moskva. 

Direl~tøren for Eren1itasjetnuseet, professor Artan1onov, uttrykker 
selv den nye situasjon slik i 1951, etter å ha påpekt den n1angel på fri og 
åpen kritikk son1 hadde hersket i det arkeologiske institutt: «Inspirert av 
sin lærer og venns eksetnpel, vitenskapens geniale koryfe, folkenes fører 
J. V. Stalin, skal de sovjetiske arkeologer overvinne sine feil og arbeide 
for en hittil ukjent blon1string av den arkeologiske vitenskap>>. 6 

I Stalins artikkel heter det, i 111otsetning til hos Marr, at språket ikke 
kan betraktes son1 produkt av en enkel epoke. Dets struktur og opp
bygning er resultat av en lang utvikling. Elen1entene i vårt nåværende 
språk har sin oppritmelse langt tilbake, n1en har gjennom tidene under
gått en utvikling uten sprangvise, skarpe brudd. Marrs kinetiske stadiun1 
vrakes. Med hensyn til språkets generelle utvikling taler imidlertid også 
Stalin on1 en trinnvis skala. De eldste og enkle språk kaller han <<slekts
språkene», son1 tilhørte de enkelte slekter. Utviklingen gikk så over i de 
såkalte <<stan1n1espråk>> til «folkespråkene>>, og endelig fra disse til de 
<<nasjonale» språk. 7 

Av all den litteratur over en1net son1 har blon1stret opp etter Stalins 
artikkel, synes det å tre klart fran1 at den er blitt grunnsteinen i et storstilt 
arbeide på å skape et bilde av de etniske forhold i russisk forhistorie og 
føre de nåværende folk itmenfor Sovjetunionen tilbake ikke bare til deres 
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kulturelle, n1en også deres etniske opprinnelse. Marrs utviklingslære var 
naturlig nok en hindring i dette arbeide, i virkeligheten un1uliggjorde 
den slike forsøk. 

Her son1 på andre felter er in1idlertid Stalins innsats blitt søkt redusert 
i de senere år. Det blir hevdet at den sterke personkultus son1 otnga han1 
selv og hans artikkel, hadde en negativ virkning på det vitenskapelige 
arbeide. Artikkelen ble betraktet son1 et siste og endelige ord i saken, 
slik at den bandt den videre forskning, og den sies å ha hatt en skadelig 
virkning på enkelte lingvisters forhold til arkeologien. 8 I hovedsaken 
fortsetter allikevel 50-årenes linje. 

Tretjakov oppstiller visse grunnleggende forn1er for den etnogenetiske 
prosess. I den tidligste periode, i paleo1itikunl og n1esolitikun1, var 
differentiasjon det n1est fren1tredende trekk. Her bygger Tretjakov på 
Engels og Marx, son1 i sine arbeider over san1futu1sstrukturens historie 
betegner denne periode sotn den klasseløse periode. De hevder videre at 
det foregikk en spredning av den eksisterende, fåtallige befolkning, da det 
dannet seg egne dialekter son1 i sin tur førte til fratnvokster av nye språk. 

I neolitikun1 og overgangen til bronsealder kon1n1er son1 n1.otvekt 
n1ot differentiasj01~en en integrasjonsprosess, på gru1u1 av de stadig 
voksende stan1.n1er son1 ved utvidelse av sine otnråder kon1 i nærn1ere 
kontakt n1.ed hverandre. DelUle 111.er eller nundre fredelige integrasjon 
førte så ofte til hel eller delvis assinulasjon av stan1n1.er son1 kjennetegner 
tnetalltiden og det såkalte «tidlige klassesan1.funn». Antallet av sta1nn1.er 
nunket, og ifølge den tnarxistiske lære var det utover i n1.etalltid at 
nasjonalitetsda1u1elsen tok sin begytulelse. 

Det er særlig Brjusov son1 beskjeftiger seg n1ed de etniske problen1er 
i neolitilcun1 og første n1etalltid. Men det er påfallende hvor lite han i 
virkeligheten får ut av n1aterien på bakgrutm av det voldson1n1.e opp
gjør n1.ed n1arrisn1en. Brjusov innrønuner også selv at det for disse 
perioder er 111eget vanskelig å sette opp en etnisk gruppering av det 
arkeologiske n1.ateriale, og han ser helt bort fra n1uligheten for paleo
litikunls vedkon1.n1ende. 
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Det 3. og 2. årtusen f. Kr. har tydeligvis vært en n1obil tid for en 
tnengde folkegrupper, og i flere geografiske on1råder er det ikke så 
enkelt å holde trådene fra hverandre. Språket er det i alle fall vanskelig 
å bruke son1 identifikasjonsnuddel for denne periode. Allikevel disku
terer Brjusov på rent teoretisk grunnlag språkets avhengighet av de 
etniske forhold i neolitikun1, n1en hevder at en besten1t arkeologisk 
kultur gje1mon1 assin1ilasjon kan bæres oppe av folk som taler forskjellig 
språk. Språket beste1n1ner på denne n1åte hverken den etniske eller 
kulturelle enhet. 9 

Derin1ot setter Brjusov fran1 en annen teori son1 bør nevnes i denne 
forbindelse. Han hevder nemlig at ornan1entikken på den neolitiske 
keratnikk er en gjengivelse av slekts- og stan11nesyn1boler og at den 
derved også er etnisk bestetnmende. Når n1an i atskillig større grad kan 
finne en kulturs redskaper utbredt over et videre on1råde enn keranukken 
fra san11ne kultur, n1ener han dette kan forklares ut ifra geografiske og 
næringsn1essige forhold. Redskapsinventaret kan få utbredelse blant 
fronmede stan1mer son1 er underlagt san1111e geografiske vilkår og 
næringstnessige behov, 111ens keran1ikken er stedbundet og gjennon1 sin 
ornan1entikk knyttet til den enkelte stan1n1e. Ornan1entale n1otiver son1 
1nan fitmer utenfor den opprilmelige, etniske kjerne, skulle derfor være 
vitnen1ål on1 eksogan1e ekteskap. 10 

I prinsippet er dette det san1me synspunkt son1 vi stort sett har i Vest
Europa, hvor vi helst lar keranukken bære bevisbyrden i spørsn1ål on1 
folkeflytninger og innvandringer. Derimot kan det ikke sies å være på 
linje med oppfatningen hos en annen av teoretikerne innenfor sovjet
arkeologien, nen1lig Mong2-it. Han ser bort fra de geografiske vilkår ved 
utviklingen av en arkeologisk kultur. I hans artikkel «Den bursjoastiske 
arkeologis krise>> blir dette brukt son1 argun1ent n1ot førende vest
europeiske arkeologer, bl. a. <<den norske arkeolog Brøgger».11 

Trass i at stridsøkskulturen og det indoeuropeiske prob1en1 etter vår 
oppfatning skulle ligge i blinken for etnogenetiske og språkhistoriske 
studier, har en1net vært n1eget sparsotnt behandlet fra russisk side. Dette 
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kan kanskje forklares ved at sovjetarkeologien fører en sterk kamp mot 
migrasjonsteorien, son1 de n1ener behersker den såkalte bursjoastiske 
arkeologi. Riktignok forkastes ikke nligrasjonsteorien i prinsippet, men 
de tror ikke den spiller noen særlig rolle i historien. Den russiske teori 
on1 indoeuropeerproblemet går ut på at indoeuropeerne alt i mesolitisk 
tid var utbredt over hele Mellom- og Øst-Europa fra Rhinen til Don og 
midtre Volga. Stridsøksfolkenes vandringer sies å ha berørt bare en del 
av disse indoeuropeisk talende n1asser i Europa, og Brjusov mener at 
stridsøkskulturen utgikk fra katakon1bekulturen i Syd-Russland.12 Deri
n1ot tar han avstand fra den vanlige oppfatning av stridsøksfolkene som 
krigere eller krigerske handelsn1enn. Dette er en <<vulgær» forestilling, 
heter det, son1 er skapt for å tjene erobringstanken og teorien om kriger
folkenes store kulturelle rolle.13 

Jernalderen blir derin1ot enme for mer intensive etnogenetiske studier. 
Særlig gjelder dette romertiden og folkevandringstiden, hvor man har 
søkt opprinnelsen til den tidligste slaviske kultur. 

Det er neppe til å komme forbi at slavistiske tendenser har fått en 
stadig mer don1inerende plass innenfor den sovjetrussiske arkeologi etter 
Stalins artikkel. En n1engde bidrag som behandler slavernes historie er 
siden den tid blitt trykt i russiske tidsskrifter. Det er enighet om at en 
slavisk kultur eksisterer i det nlinste fra det 5. århundre av. 14 Fra visse 
hold er det gjort atskillig dristigere forsøk. Tretjakov holdt i 1951 på et 
møte i Vitenskapsakaden1iets institutt for tnateriell kulturhistorie et 
foredrag hvor han søker å påvise gamn1elslaviske grupper alt i 3. år
tusen f. Kr. 15 

V ed Svartehavets nordlige kyster lå son1 vi vet flere byer som sto i 
nær kontakt med den antikke verden rundt Middelhavet. For sovjetisk 
arkeologi er det nå meget om å gjøre å påpeke at disse byer ikke bare 
var fornlidlere av klassiske impulser til barbariske områder, n1en at de 
også spilte en stor rolle ved dannelsen av selve den klassiske kultur. 16 

Som en av de viktigere oppgaver ansees også spørsmålet om den 
etnogenetiske forbindelse mellon1 Dnjepronuådets kultur i skytisk-

196 



sarn1atisk tid og i siste instans den før nevnte tidligslaviske kultur i n1idten 
av 1. årtusen e. Kr. 17 På san1n1e 111åte søker man en linje fra de snorkera
nliske folk over Lausitzerkulturen og fran1 til de første spor av slavisk 
kultur. 18 Videre overlates det til arkeologene å utforske differentiasjonen 
i russere, ukrainere og hviterussere og årsakene til den. 19 

V el kjent er den nå så ganue, innbitte strid on1 hvordan dannelsen av 
det eldste russiske rike gikk for seg og hvilken rolle de nordiske vikinger 
spilte i den san1n1enheng. De sovjetrussiske arkeologer hevder uavkortet 
slavernes egenhendige og selvstendige innsats og gir den1 all ære for 
verket, 111ens varjagerne bare tildeles en n1isjon son1leietropper. Rybakovs 
avhandling «Drevnije rusy» er et karakteristisk eksen1pel på den sterke 
tendens i nasjonal retning son1 vi n1øter i publikasjoner fra vitenskapelig 
sovjetrussisk hold over en1ner fra slavisk og særlig russisk forhistorie. 
Her søker han å vise at navnet <<rus>> skriver seg fra det sydlige Russland, 
hvor det betegnet en slavisk folkestamn1e son1 ifølge Rybakov kan etter
spores i det arkeologiske n1ateriale helt tilbake til 5. århundre. 20 Under 
denne stan1n1es hegen1oni skal det så ha dannet seg et forbund hvorfra 
senere utgikk <<det gan1n1elrussiske folkeslag og det gammelrussiske rike 
- Kievs Rus.>> 

Innenfor Sovjetunionens grenser fins son1 kjent en n1engde innbyrdes 
svært ulike folkegrupper. Det skulle derfor være et on1råde son1 egnet 
seg utn1erket for etnogenetiske studier. På faglig hold er det også pekt 
på de store oppgaver son1 venter når det gjelder studiet av de tidligere 
tilbakeliggende folks historie i den nordlige del av landet.21 I forhold til 
den intense utforsknjng av slavisk kulturhistorie synes in1idlertid disse 
oppgaver ennå å innta en sekundær plass. 
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SUJVIMARY 

In 1951]. Stalin published his artide "Marxisn1 and the linguistic pro
bletns", where the peculiar theories of N. ]. Marr, which had been ortho
dox doctrines since the 1920-ies, were abolished. Marr had n1.aintained 
that the different types of languages correspond to certain, separated 
stages in the social econon1.ic developn1.ent. According to hin1. there werc 
three ll'l::Jin such stages: the totetnic, the cosmic, and the technologic. In 
Marr' s c pit1.ion the kinetic language was in use by n'lan for a very lang 
tin1.e until the phonetic language was created in the Upper Palaeolithi
cun1.. 

On the basis of Stalin' s artide the Soviet archaeologists at once re
jected their old theories and subscribed the new doctrines of Stalin, ac
cording to which the language underwent an unbroken development 
fron1. the "fan1ily languages" to the n1.odern "national languages". 

By n'leans of the new adopted doctt·ine the Soviet archaeologists saw 
the possibility of finding out not only the cultural, but also the ethnic 
origin of the russian people. One 111.ay say that fron1. now on the study 
of slavic, and especially russian, prehistory got a touch of nationalistic 
athn1.osphere. 

One of the leading theorists is P. N. Tretjakov, who tries to set up 
the fundan1.ental principles of the process of ethnogenetics, stressing the 
reciprocal action of differentiation and integration. Other archaeologists 
tnake use of these theories in dealing with the periods of prehistory. As 
to the neolithic and early Bronze Age cultures, A.]. Brjusov maintains 
that the ornan'lentation on ceramics fron1. that tin1.e represents certain 
fan1.ily and tribe syn1.bols, being thus of in1.portance for the ethnic ques
tion. Brjusov' s theory a bo ut the Indoeuropean pro blen1. is that the Indo
europeans were spread all over the n1.iddle and east Europe already in 
111.esolithic tin1.es, and he calls the opinion on the Battle Axe peoples as 
warriors or warlike 111.erchants, a "vulgar" idea. 

The Soviet archaeologists assert that a slavic culture existed from the 
5th century on, but Tretjakov has also tried to point out the existence of 
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slavic population groups already in the 3. 111_ill. B. C. As is well known, 
the Soviet historians reject the "norn1_an" theory as to the establishn1_ent 

of the first Russian kingdom by Scandinavians. B. A. Rybakov tries to 
prove that the nan1_e of "rus" 111_ust be attached to a slavic tribe in southern 

Russia, where it early becan1_e the leading partner in a strong tribal alli

ance. 
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Knut Odner 

VIVIK VED HOLMEVATN 
PÅ HAUKELIFJELL 

Arkeologiske undersøkelser i Røldal-Suldal I 

«Alle som en gang har fart langs den uforlignelige linje som Haukeliveien 
trekker over Hardangerviddas sydlige bølger, vil sikkert hefte sig ved det 
panorama som åpner sig i syd og vest når man vel er kommet opp på 
fjellet. Det ser nesten ut som. om veien er lagt langs en grenselinje som 
naturen selv har stukket ut. Den skiller ad et fjellparti som. på mange n1åter 
er noe for sig selv, et majestetisk landskap, bølgende vidder vekslende med 
brede nuter og ruvende koller, et stykke natur så skjønt og uberørt som 
man ellers vanskelig kan finne det i vårt land. Det ligger fra 600 til 1400 
meter over havet. Det er som om Hardangerviddas mange utløpere har 
samlet sig til et slags repos, en mektig sammenhengende masse på snesevis 
av kvadrat m.il før den i øst stuper ned i Setesdalen eller i vest skråner like 
bratt ned mot Suldal og Lyse. Her finnes fra gam.melt av landets rikeste 
villreins trakter.)) 

Slik skildret Thv. Heiberg i 1936 Setesdal- og Suldals-heiene. 1 Fullt så 
uberørt son1 dengang ligger ikke traktene i dag. På grunn av elektrisitets
utbyggingen blir vann etter vann regulert. I slutten av 50-årene og i 
begynnelsen av 60-årene ble en del vann n1ellon1 Haukelivegen og vann
skillet n1ellon1 Øst- og Vestlandet regulert. 2 Fra 1962 har det også på
gått reguleringsarbeider i Røldal/Suldal-vassdragene. Disse ligger unlid
delbart vest for vannskillet. Blant annet skal elven 1nellon1 Vasstølsvatnet 
og Suldalsvatnet tørrlegges og vannet ledes i tunnel gjennon1 fjellet til 
Røldalsvatn. I Valldalen blir bygget en 94 111eter høy den1ning, og også 
Holn1evatn og Sandvatn skal den1n1es opp (se fig. 1). 

En har nå gj ennon1ført den praksis at et on1råde skal undersøkes 
arkeologisk før det settes under vann. For den :ukeologiske forskning 
har det betydd at vi nå begynner å få geografisk kontinuitet i en del av 
våre fjellundersøkelser. I forbindelse 111.ed Røldal/Suldal-reguleringene 
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Fig. 2. Holmevatn. Juli 1962. (Foto R. Utne). 

har vi undersøkt en rekke forhistoriske hustufter og boplasser. Det bilde 
son1. vi kunne skin1.te etter de første års undersøkelser begynner nå å 
tegne seg klarere. Her skal en bare ta for seg to av boplassene, nemlig 
steinalder boplassene ved Knut Haukeli' s gamle og nye hytte i Vi vik på 
Hohnevatn. Kronologi er ikke forn1.ålet med arkeologisk forskning. 
Men n1.angler en kje1mskap til boplassenes alder mister en ofte også 
mulighetene for å plasere den1. i den riktige kulturelle san1.n1.enheng. 
Derfor skal jeg her vesentlig beskjeftige Ineg med kronologiske spørs1nål. 
Meningen er at de to boplassene ved en senere anledning skal settes inn i 
en større kulturell ra1nme. Det kan innskytes at funnforholdene var slik 
at naturvitenskaplige hjelpemidler for datering ikke kunne nyttes. 

Hohnevatn (fig. 2) ligger 1053,5 111eter over havet og er 6,5 kn1langt. 
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Fig. 3. Bamsebu, Holmevatn. 
(Foto R. Utne) 

Fig. 4. Vivik, Hohnevatn. 
(Foto R. Utne) 



Til tross for sin sentrale posisjon mellom Teletnark, Setesdal og Suldal 
er det ikke mange mennesker son1 årlig besøker Holn1evatn. Sabotørene 
ved tungtvannsaksjonen klarte derfor å holde seg skjult ved Hohnevatn 
i lange perioder under krigen (fig. 3). Mangelen på beskyttende fjell
tnassiver i vest, i forbindelse med høyden over havet, gjør at regn, sludd 
og kald kuling også om sommeren lett komn1er inn over landet. Isen på 
vatnet går sjeldent opp før i begynnelsen av juli, og vegetasjonen er 
karrig. Bortsett fra rik fiskebestand og godt reinveide er det ikke tneget 
som frister en vanlig turist. Men har en vært her noen ganger blir en glad 
i dette vakre, tnen ville og øde landskapet. 

Den forhistoriske bosetningen har vært omfattende. I de fire år sotn 
undersøkelsene har pågått, har vi registrert og/ eller undersøkt n1ange 
boplasser og hustufter. Flere av disse er tnesolitiske eller tidlig neo li tiske. 

Vivik ligger i nordenden av vatnet (fig. 4 og 5). Det er en bred, åpen 
vik og flere elver og bekker re1u1er ut her. Den største av elvene kalles 
Langvasselva. Nærmest vatnet er det grus og sandstrand. Innenfor er 
det gressvoller. Disse er stort sett fuktige, n1en med enkelte ganske lave 
rygger av tørrere partier. Ca. 50 meter fra vatnet begynner terrenget å 
bli mer kupert. Her ligger flere lyngkledde grushauger. Det er to hytter 
i Vivik. Disse tilhører oberstløytnant Knut Haukeli. Hyttene ligger på 
hver sin grushaug. Den ene av hyttene, Gamlehytta, ligger bare noen 
få meter fra elven. Den andre, Nyhytta, ligger 150 meter lengre vest. 
Begge steinalderboplassene ligger i nær tilknytning til de to hyttene. 

Boplassen ved Knut Hauke li' s nye hytte. (Fig. 6). 

Boplassen ligger på en av de lave, tørre ryggene ca. 20-30 n1eter SØ for 
Nyhytta. Boplassområdet ble funnet ved prøvestikking. Feltet ble delt 
inn i ruter hver på 1 m 2 og funnene fra hver rute ble holdt atskilt. Bo
plassområdet var n1eget lite, tilsanunen ca. 6 n12

• En serie prøves tikk 
utenfor det utgravde on1råde gav ikke funn, n1en i det utgravde on1rådet 
ble funnet 142 avslag og redskaper. Av disse var 132 stykker av berg
krystall, 6 stykker av hvit kvarts og bare 2 stykker av flint. Funnfordel-
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Fig. 5. 
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ingen er vist på fig. Midt i det utgravde on1rådet var en trekullkonsentra
sjon. Funnene grupperer seg tydelig rundt denne. Funnene lå ikke strati
fisert. Et skjo11atisk sanln'lendrag av katalogen gir følgende funn :3 

Typologisk kbssifikasjon 

Mulige forstykker til 
tangepil(r 

Mikrolitt 

Antall 

2 

Materiale 

Bergkrystall 

Bergkrystall 

Mål 
Cl11 

2,2 
1,8 

1,3 

Avbildet 
fig. 

7 

De øvrige funnene var knuter og avslag, tilsynelatende av tilfeldige 
forn'ler. Til tross for det spinkle n'lateriale er det flere strukturelle trekk 
ved boplassen son'l det er verdt å n'lerke seg. De vik6gste av disse trekkene 
finner en igjen på den andre steinalderboplassen i Vivik. En vil derfor 
behandle disse san'llet. 

VI VIK J KNUT HAUKtu's NYE HYTTE. 

total fordeli~ av 2 3 4- 5 
avslag og re skaper. 

signaturer: B 

o c 

1-10 D 

E 

51-100 F 

Q stein 

® kull konsentr-asjon 

~ bergskråning 
o Sm 

Fig. 6. 
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Boplassen ved Knut Haukeli's gamle hytte. 

Også denne boplassen ligger på en av de lave tørre ryggene. Den 
ligger umiddelbart vest for Langvasselva, ca. 50 n'leter fra dennes utløp 
i vatnet og foran kollen n'led hytta (se fig. 4). Boplassen ble lokalisert 
ved prøvestikking. Til sa11'ln'len ble ca. 60 11'1 2 gravet ut, 11'len boplassens 
totale utstrekning blir vurdert til 300 11'1 2 • Futmene var av flint, berg
krystall og skifer. Lagdelingen var enkel. Under et tynt torvlag var et 
vanligvis tDello111_ 8 og 15 C11'1 tykt funnførende lag. Det ble gjort forsøk 
på å holde funnene atskilt i horisontale lag. Denne for111 for inndeling 
ble senere sløyfet son1_ hensiktsløs. Av større interesse var fordelingen av 
antall avslag og redskaper i det utgravde område. Etter vanlig praksis 
ble funnene fra hver 11'1 2 holdt atskilt. So111_ vist på fig. 8 var antall funn i 
hver rute 111eget varierende. Tendensen er at konsentrasjonene av tilslått 
stein ligger i nærheten av kullkonsentrasjonene. Forholdene var analoge 
på boplassene ved nyhytta. En må anta at forbindelsen mellom kull
konsentrasjonene og avslagskonsentrasjonene er et strukturelt trekk son'l 
kan gjøres gjeldende for hele boplasso11wådet, også utenfor der vi har 
gravd. Dette gir et område på 300 n'l2 med n'lange konsentrasjoner både 
av tilslått stein og kull. Den rent menneskelige forklaringen på forholdet 
er sikkert 111_eget enkel. Uvilkårlig danner en seg et bilde av en gruppe 
111ennesker rundt et bål. En eller flere har syslet med tilhugging av stein
redskaper. En kunne selvfølgelig tenke seg tDange metmesker san'ltidig 
rundt n1ange bål. En mer nærliggende forklaring er imidlertid at sn'lå 
grupper n1ennesker har vært her på forskjellige tidspunkter. Forholdene 
på boplassene ved Nyhytta sannsynliggjør denne forklaringen. Hvis 
teorien er riktig blir neste spørs11'lål: Hva er det innbyrdes kronologiske 
forhold n'lellotD tidspunktene? 

De senere års fjellundersøkelser synes å vise at råstoffvalget har krono-

Fig, 7. K. Haukcli's nye hytte, Mikrolit, (] ("New l111t"- Micro/itc) 
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V l V l K l KNUT HAUKELI)S GAMLE HYTTE. 

signaturey-: 

o 

1-10 

101-200 

201-250 ~kull konsentrasjol1 

total fordeling av alle 
sorter avslag pr. mz.. 

5 
1 

b 
1 

7 1 B 
1 

9 1 10 1 
11 1 12 1 1'3

1 
H 1 15 

1 
16 1 17

1 

o 5m 

fordeling av avslag av 
beY"gkrystall og kvarts pr: m2.. 

l 4 l 5 l <:, l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l H l 15 l 1b ' 17 l 

Fig. 8 og 9. 
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logisk betydning. Irn1elin Martens og Anders Hagen har antydet at det 
dreier seg om en eldre periode hvor bergkrystall dominerer, 4 en noe 
yngre periode med don1inans av flint, 5 og en enda yngre periode hvor 
en har lagt hovedvekten på skifer.6 Alle de nevnte steinartene forekon1n1er 
på boplassen ved Gamlehytta. Men som vist på figurene 9, 1 O og 11 
fantes i hvert fall bergkrystall/hvit kvarts og skifer i tydelige konsentra
sjoner. En slik fordeling er naturlig ved periodevise besøk i et tidsrom 
hvor dominansen av de forskjellige steinslag har skiftet. På den lille 
boplassen ved Nyhytta, derimot, var det nesten bare bergkrystall. Her 
har det antakelig bare vært et enkelt besøk. 

De viktigste kronologiske holdepunktene får en likevel gjennon1 
funnene. Fullstendig katalog vil komme i tilveksten til Universitetets 
Oldsaksamlings årbok. Her skal gis et skjematisk samn1endrag av 
katalogen: 

Typologisk klassifikasjon !Antall l Materiale 

Avslag 
Tverrpiler 
Med skjev egg 

Med rett egg 
Eneggete piler: 

Tangepilespisser: 
A. Gruppe I 

(se nedenfor s. 218) 

B. Gruppe Il 
(se nedenfor s. 218)7 

Tangens sidekanter 
tildannet fra flekkens 
underside (A 1) 

Tangens sidekanter 
tildannet fra 2 motstående 
sider (A 2) 
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3 l Flint 

2 Kvarts 
Bergkrystall 

1 Kvarts 
6 4 av flint 

2 av bergkrystall 

5 A Bergkrystall 
B Kvarts 
C Flint 
D » 
E 

Flint 

Flint 

l Mål cm l Merknad 

1,8 
2,8 
1,6 

1,8, 2,2 . 
2,4 gl. 
2 51smtt 
2:6 2,4 
3,1 

l Spor etter sliping 

spiss nakke 
tverr nakke 

Avbildet 
fig. 

12/I-II 
12/III 
12/IV-VIII 

2,1 gj. fra 2 motstående 13/I-III 
1,81 A. Tangen tilhugd 

3,3 snitt sider 
3,3 2,5 
2,2 B,C,D,E, Tangens 

sidekanter tilhugd 
fra oversiden 

4,1 Brukket ved spissen 13/IV 

Fragmentarisk 13/V 



Typologisk klassifikasjon IAntalll Materiale l Mål cm l Merknad Avbildet 
fig. 

l 
Tangens sidekanter til-
dannet fra flekkens 
overside (A 3) 2 Flint A. 5.0 13/IV-VII 

B. 3.0 Bare tangen og 
nederste del av 
bladet bevart 

C. Høyryggete og 1ned 3 Flint A 4,8 13/VIII-IX 
tilnærmet trekantet B 4,0 
tverrsnitt. Tresidig c 2,7 Bare tangen og 
tilhugging av tangen (C) 8 nederste del av 

bladet bevart 
Skiferpiler 3 Fragmenter: 14/I 

Forarbeid, tange-
fragm.ent, blad-
fragment. 

Bor 2 Flint A 4,8 A. Bor-spissens 14/II-III 
B 4,2 sidekanter tildannet 

fra undersiden 
B. Borspissens 
sidekanter tildannet 
fra oversiden. 

Skrapere: 
FleHeskrapere: 
Utbuet egg, avbrudt bak 2 Flint A 1,8 14/IV-V 

B 1,5 
Massiv, avlang Flint 3,0 14/IV 
med bor i motsatt ende Flint 3,2 
Atdagskrapere: 
Med rett(e) eller utbuct(e) 6 Flint og berg- Mellom 
skra peregg( er) krystall 1,0 og 

2,8 
Med innbuet(e) 3 Flint og berg-
skraperegg(er) krystall Mellom 

2 og 2,5 
Med både inn- og utbuete Flint og Mellom 
skraperegger 4 bergkrystall 1 og 2,5 

Flekkekniver 2 Flint 5,0 
3,4 

Avslag meisler 4 Flint og Mellom. 
bergkrystall 1,9 og 

2,5 
Retusjerte n1ikrostykker 4 Flint 14/VII-IX 
Flekkefragmenter med Begge 
kantre tusj 2 Flint 2,0 
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V l V l K , KNUT HAUKELI's GAMLE HYTTE. 

signaturer: 
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skifer pr mz. 
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Dessuten ble funnet 39 vanlige flekker, 2 ryggflekker og 19 mikro
flekker. Også av skifer var det «halvfabrikata», plater som viste spor etter 
rissing og brekking. De vanlige flekkene var alle i prinsippet plane i 
lengdesnittet. Son1 på alle steinalderboplasser var det også avfall etter 
steinarbcidet: Knuter og avslag av flint, bergkrystall, kvarts og skifer. 

I det etterfølgende vil det bli referert til periodebetegnelser og kera
mikkstiler. Kronologien, slik den vanligvis oppfattes, er som følger: 
Neolitikurn (yngre steinalder) 2600/2500-1500 f. Kr. Man skjelner mellom 
tre hoved perioder: Tidligneolitikunl, mellon1neolitikum, senneolitikum. 

Tidligneolitikum 2600/2500-2300 f. Kr. 
Mellomneolitikum 2300/1800 f. Kr. 
Senneolitikum 1800/1500 f. Kr. 
Mellon1neolitikum deles igjen inn i fem perioder. Periodene er datert 

i forhold til hverandre. En kan ikke her gå inn på alle kronologiske 
usikkerhetsn1omenter i forbindelse med periodeinndelingen, men som en 
arbeidshypotese kan en anta at hver periode har vart i 100 år. 

Keramikkstiler: 

«Gropkeramiske» boplasser l 
l l 

Båtøkskultur 
Sater Fagervik Jonstorp 

Mellomneolit I l 
Mellomneolit II Il Il 

MH 

Mellonmeolit III III III Stil I 

Mellomneolit IV IV M2 
Stil II og --------------- ········IV 

M3 III 

Mellomneolit V 

Det er atskillig finkronologiske uoverensstemmelser blant arkeologene 
når det gjelder stilfasene. Forfatteren har derfor vært nødt til, i enkelte 
tilfeller, å foreta en personlig vurdering son1 ikke alle er enige i. Små 
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kronologiske forskyvninger får liten konsekvens i den etterfølgende kro
nologiske argun1entasjon. 

Det vil også bli henvist til mål og fordeling av pilespisstyper på noen ka
rakteristiske norske steinalder boplasser. Denne oversikten er blittsatt opp: 9 

l 
Tverrpiler 

l 
En-eggete Med tange 

l 
Bog C Skifer-

A-typ- Rett Skjev Gj.- Gj.- piler piler 
iske egg egg An- sn. An- sn. Ant. Ant. 

l Ant. Ant. tall 
l 

Cnl tall Clll 
l 

Gyrinos III 12 l 2 14 l 13 2,6 l 16 3,0 
Gyrinos IV 5 5 10 2,3 8 2,75 X 
Skyrvenut V 1 2 1 2,2 X 
Finse øya 5 1 2,4 9 2,5 
Digernes 9 1 
N. Sandvika 10 4,5 
Drag;Jrosen 22 4,0 
Finnroi ? 5 4,0 1 X 
Narestø Il 

l l 
27 3,85 

l 
1 

Det oppgitte antall eneggete piler og piler med tange refererer seg til de 
hele eller ubetydelige skadete ekse1nplarer på de nevnte boplassene. 
Gjennomsnittslengden er beregnet på grunnlag av disse alene. Hvis det 
hadde vært snakk on1 å typebestemme pilespissene ville antall eksen1-
plarer ofte blitt større. Til dette formål kunne en ha nyttet også sn1å 
fragmenter. X i en rubrikk viser at det er funnet fragmenter, n1.en ingen 
hele eksemplarer. I oversikten er ikke tatt med noen få sen-neolitiske piler. 

Dateringsgrunnlag for boplass ved Knut Haukeli's gamle hytte. 
Alle ledeformer son1 vanligvis regnes som sen-neolitiske mangler. Et 

foreløpig utgangspunkt er derfor at hele materialet er mellom-neolitisk 
eller eldre. Fonner son1 bør dateres til Mellon1-neolitikum er: 

I De tre avslagene av flint n1ed slipespor. 
Il Flekkeborene (fig. 14/II, Ill) og flekkepilene (fig. 13/IV-IX). 

Ill Flekkene n1ed plane lengdesnitt 
IV Skifer 
V Massiv, avlang skraper (fig. 14/VI. 
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Il m IV 

Fig. 12. Vivik. K. Haukeli's gamle hytte ("Old lmt"). 

V VI VII 

På nesten alle større boplasser fra n1.ellon1.-neolitisk tid har det blitt 
funnet avslag med spor etter sliping. Eksempler er: Blånut IV,1° Nordre 
Fjarefit, 11 Finnroi, 12 Narestø, 13 Siretorp. 14 De tre første boplassene 
ligger på høyfjellet 1nellon1. Øst- og Vestlandet. Narestø ligger på sør
landskysten, og Siretorp i Blekinge i Sverige. Flintavslag n1.ed slipespor 
n1.å regnes som en av ledeforn1.ene i Mellomneolitikum især innenfor 
det gropkeranuske kulturkompleks. 15 Fenomenet henger san1n1en med 
en omfattende flinthandel i en forholdsvis kort periode i Mellonmeo
litikum. 16 Fra de flintrike on1.råder i Sør-Skandinavia har flint i forn1. av 
slipte eller uslipte flintøkser blitt distribuert som råmateriale til store 
deler av Skandinavia. For Viviks vedko1nmende peker Jylland seg ut som 
on1.rådet hvor flinten var komn1.et fra. Flintmaterialet for avslagene med 
slipespor er klart med karakteristiske hvite flekker. Dette er typisk for 
den jyske skrivekrittflinten. 17 Også flekkene tned plane lengdesnitt er 
vesentlig laget av samn1e 1nateriale. 
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De høyryggete pilene n1ed tilnærmet trekantet tverrsnitt er også en 
av ledeformene innenfor den gropkeranuske kultur. 18 Ifølge Becker19 

og Li den 20 er dette en forholdsvis sen forn1 i Dann1ark og Sørvestre 
Sverige. Meinander21 har nylig vist at flekkepiler av B og C-typen i 
Øst-Sverige hovedsakelig fins samn1en med Sater IV keran1ikk. Bare 
meget sjeldent fins de samn1en n1ed keranllkk fra eldre perioder. 

Også flekkepilene av Al, A2 og A3 typene er mellon1neolitiske og 
tilhører det gropkeran1iske kulturkon1pleks. Slike piler kan ikke lages 
uten at lange rette flekker blir benyttet. En av kjem1etegnene for den 
gropkeranuske kultur er sylindriske flekkeblokker son1 gjør det n1ulig 
å lage slike flekker. San1n1enhengen 111ellom de sylindriske flekkeblokker 
og flekkepilene har Becker22 uttrykt på denne n1åten: 

«Det er nærliggende at tænke sig at det først og fre1nn1est er hensynet 
til lange flækkepile, son1 ligger bag ved den grubekeramiske kulturs 
udstrakte anvendelse af saadanne blokke. V ed den lille tekniske 
finesse at bruge to slagflader i stedet for een udligner n1an i praksis 
flintens tendens til spaltning efter en let buet linie og gjør herved 
flækken bedre egnet til fren1stilling af saadanne pilespidser.>> 

På Vivik 111angler sylindriske flekkeblokker. Flekkepilene, flekke
borene og flekkene med plane lengdesnitt er imidlertid talende bevis for 
at slike blokker har vært benyttet. Fra svensk side har det vært antydet 
at sylindriske flekke blokker også kan ha vært brukt i tidlig-neolitikun1. 23 

På de tre boplasser son1 det siktes til er in1idlertid også funnet yngre 
gjenstander. Tidfestingen er derfor usikker. 

I Norge har det vært en viss vilkårlighet i type betegnelsene for de 
mellon1neolitiske flekkepilene. De har gått under navnet Garnespiler, 
flekkepiler av sen type osv. Man har i1nidlertid 111anglet objektive 
kriterier til å skille den1 ut fra andre typer av tang epiler. I denne for
bindelse tenker jeg særlig på de s1nå <<bladfornlete>> tangespissene i Fosna
kulturen, og på de eldste boplassene på Hardangervidda. Det er blant 
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Fig. 13. Vivik. K. Haukeli's gamle hytte ("Old hut"). 



annet for å finne fren1 til n1_ålbare kriterier at en på s. 21 O har 111_ålt tange
pilespissene på en del, karakteristiske steinalderboplasser. Gruppen son1_ 
on1_fatter Gyrinos Ill, Gyrinos IV, Skyrvenut V og Finseøya har Hagen 
i flere publikasjoner datert til å være 111_esolitiske. 24 Dette har nylig blitt 
betvilt av Meinander. 25 Spørsn1_ålet on1 den virkelige alder skal foreløpig 
utelates. Det kan i111_idlertid ikke herske tvil on1_ at den kulturelt er rela
tivt eldre enn en annen gruppe son1_ on1_fatter N. Sandvika, Dragarosen, 
Finnroi og Narestø IL Alle kriterier viser at disse nesten totalt er H1_ellon1_
neolitiske. Gjetmomsnittslengden på tangepilespissene i den første 
gruppen er 2, 75 cn1_ og i den andre gruppen 4,1 cn1_. En 111_å gå ut fra at 
forskjell i gjelU10l11_Snittslengder avspeiler kronologiske forskjeller. 
Beregninger av disse synes å være en brukbar tnetode til å avgjøre alder 
eller bosetningsfaser på en boplass. Det hefter seg selvfølgelig usikker
hetsl110H1_enter til en statistisk 111_etode son1 de1u1e. Gjennon1_gangen av 
Narestø-n1_aterialet viste for eks. at enkelte sn1_å pilespisser også ble laget 
i 111_ellon1neolitikun1_. Det kreves derfor et visst antall pilespisser for at 
111_etoden kan nyttes. Til gjengjeld vil da nyanser i tidligere eller senere 
innblanding gå tapt. 

Rent subjektivt har en også festet seg ved følgende forskjeller på pile
spissene i de to grupper: 

Eldre gruppe Svakt krummet 
Forholdet («Gruppe I») lengdesnitt %-vis bruk av av-

slag uten flekke- bredde/lengde 

Mellomneolitisk 
form > i gruppe I > i gruppe I enn 

gruppe («Gruppe Il») 
Plant lengdesnitt enn i gruppe Il i gruppe Il 

Forskjellen går tilbake på flekketeknikken n1_ed sylindriske blokker. 
Det kan ikke være tvil 0111 at tangepilespissene på boplassen ved 

Gan1_lehytta i Vivik representerer begge kronologiske skikt. Gjeru10ll1_
snittslengden på tangepilespissene av gruppe I er 2,5 cn1 og på de tre 
n1_ålbare A-pilene i gruppe Il 4,4 cn1. Også de øvrige kriterier sten1111er 
n1ed dette. 
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Fig. 14. Vivik. K. Hmkeli's gamle hytte ("Old hut"). 

Flekkeborene er av den type son1 fins på de gropkeran1iske boplassene. 
Også disse er laget på flekker, hvis utgangspunkt er de sylindriske flekke
blokker. De er vanlige på de sørsvenske og vest-svenske gropkeranuske 
boplassene, 26 og er også funnet på de 111ellonu1eolitiske boplassene på 
høyfjellet. 27 Borspissenes sidekanter er laget på san1111e n1åte so111 side
kantene på tangene av flekkepilene. Av de to borene i Vi vik har det ene 
sidekantene retusjert fra flekkens underside (kan sidestilles 111ed pilespiss
type A 1). Det andre har sidekantene retusjert fra de n1otstående sider 
(kan sidestilles 111ed pilespisstype A2). Hvis en ser på borene og pilespissene 
av gropkeran1isk type under ett, får n1an følgende gruppering: 

Al 
2 

A2 
2 

A3 
2 

B c 
3 
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Pilespiss-spektret i den gropkeramiske kultur har vært gjenstand for 
kronologiske vurderinger ved synkronisering n1ed keran1ikkstiler. 28 

Hovedprinsippet er at A-pilene (særlig Al og A2) er eldre enn B og C
pilene. De fleste A-pilene faller sa1nn1en 111ed Jonstorp MH29 og Saterll, 
Ill stadiet.30 B og C-pilene forekon1mer vesentlig sa1nn1en med Sater IV, 
Fagervik IV, Jonstorp M2 og M3.31 En liknende analyse har ikke vært 
foretatt 111ed de norske gropkeran1iske boplassene. Vi skal kort undersøke 
0111 de inn vunne svenske og finske kronologiske resultater også kan brukes 
for Holn1evatn. Boplasser 1ned n1ellon1neolitisk keramikk er ikke funnet 
på høyfjellet.32 På sørlandskysten, i Aust-Agder og Telen1ark har rnan 
i1nidlertid undersøkt en del boplasser som har gitt slik kera1nikk. Hvis 
forholdet mellon1 keramikken og pilespissene på disse boplassene gir 
samn1e resultater son1 de nevnte svenske, vil en ha en kronologisk nøkkel 
son1 også kan brukes på boplasser uten keran1ikk. Forutsetningen er da 
selvfølgelig at n1an n1ed rimelighet kan si at det har vært kontakt 111ellon1 
boplassene 111ed og uten keran1ikk. En har tatt for seg tre boplasser, 
Narestø Il, Viten og Slupp an. Disse representerer tre kronologiske faser. 
Pilespissene på Narestø Il ble av Bjørn33 betegnet som eneggete. Mei
nander34 ben1erker at de avbildete figurer ikke bekrefter hans utsagn. 
Jeg har derfor på nytt gått gjennon1 materialet. Bjørn oppgir at i alt ble 
172 pilespisser eller pilespissfragmenter funnet. Av disse var 104 identifi
serbare. Typemessig fordeler de seg slik: 

Al 

32 

A2 

48 

A3 

3 

B 

15 

Eksen1pler er avbildet på fig. 15. 

C Enegget 

3 2 

Hjerteforn1et 

1 

Keramikken blir av Hinsch35 karakterisert son1 1nellonu1eolitisk -
periode Il. En fornyet gje1u1omgang av 111aterialet synes i store trekk å 
bekrefte uttalelsen. De dekorerte skår er ornert n1ed pinn, beviklet snor, 
ka1n og kardiun1-skjell. De 111est fren1tredende 111ønstre er: groper i 
kon1binasjon n1ed stående eller lutende streker, vertikal avstripning av 
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buk, vinkelbånd under mum1ingsranden. 36 Så vidt jeg kjenner til fore
kotnn1er ikke kardiun1-dekor på annen gropkeramikk enn her. Den er 
itnidlertid karakteristisk for de tidligere perioder av mellonmeolitisk 
traktbegerkultur, n1en opphører ved begynnelsen av MN IV.37 Større 
betydning har in1idlertid likheten med visse faser av keran1ikken på 
Fagervik. Ornering med beviklet tråd forekon1mer her i periode I og II.38 

Vertikal avstriping fins både i periode I, Il og IIL39 Avstripningen på 
Narestø-keramikken san1svarer in1idlertid i sin utførelse vesentlig med 
II/III-fasen. Kamorneringen opptrer først i periode IL 40 Også vinkel
båndene finner en på Fagervik. De er karakteristiske for periode II/III. 41 

Lutende eller stående streker er alminnelig på Fagervik IlL 42 Motivet 
fins in1idlertid i tilsynelatende noe tidligere kontekst andre steder i Øst
Skandinavia for eks. Kollsvidja. 43 

Bortsett fra visse lokalvariasjoner synes Narestø II-keranUkken i dekor 
å utvise de sa1nn1e trekk son1 en finner igjen i de tidlige fasene på Fagervik. 
Mest samsvar er det med sen Fagervik Il eller overgangen II/IIL 

I nærheten av Narestø ligger en annen gropkeramisk boplass, Viten. 44 

Her ble blant annet funnet 14 fragn1enter av ornerte leirkarskår og 20 

pilespisser. On1 pilespissene skriver Bjørn at 17 av dem er av den en
eggete type og at 2 er flekkepiler tned ta1u1ete egger. Gje1u1on1gangen av 
materialet ga imidlertid et helt annet bilde. Av de 20 pilene var det mulig 
å type bestemme 15. De fordelte seg på denne måte: 

Al 
5 

A2 

3 
B 

5 

c 
2 

Et utvalg av pilespissene er vist på fig. 16. På san11ne plansje er også 
avbildet 3 ornerte potteskår. De ornerte skårene hadde et tneget ensartet 
preg. Majoriteten av den1 var dekorert med et gaffelformet instrument, 
son1 ved trykk har avsatt rader av ca. 1 n1n1 store runde huller. Mønsteret 
er godt kjent fra øst-svensk gropkeranukk. Det regnes son1 et av de 
viktigste n1otiver i Sater IV -keramikken. 45 Tilsvarende ornering fins på 
keramikken på Korartorpet. 46 Iflg. Meinander47 danner Korartorpet og 
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Fig. 15 a (b se nwtst. side). Narestø Il. Pilespisser. De samme spissene 
fotografert fra over- og underside. 

Jonstorp M2 san1n1en n1_ed Glan1_ilders på Alandsøyene en kronologisk 
horisont. 

Anne Stine Ingstad skriver on1 Sluppan i dette nun1_mer av Viking. 
Bare de trekk son1_ er viktig for pilespisskronologien skal derfor behandles 
her. En rekke trekk viser at Sluppan ligger sent i Mellomneolitikum. Av 
slike trekk kan en nevne: Den hårdt brente, lys brune overflate, snoror-
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Fig. 15 b. 

nering og bruk av flatedekkende tannstokksten1pler og fravær av groper. 
På grunnlag av keramikken sier Hinsch48 at boplassen skriver seg fra 
overgangsperioden mellomneolitisk/senneolitisk tid. Anne Stine Ingstad 
daterer boplassen til slutten av MN. 

Etter Becker' s skjema fordelte pilespissene seg på denne n1åten: 
A B C 
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I tillegg kon1n1er en del pilespisser hvor en nærn1ere typologisering er 
vanskelig. Magasingje1111on1gangen indikerte inudlertid at en vesentlig 
del av den1 tilhørte B og C-typen. 

V ed en oppsun1n1ering av de inn vunne data får en følgende: 

Boplassenes navn Periode i 
%-vis sammensetning av pilespisstyper 

Mellonmeolitikmn 

l l 
A B c 

Narestø Il l Sen Il Tidlig III 82 l 15 3 
Viten IV 53 33,5 13,5 
Sluppan IV/V 

l 
18 31 51 

Forholdet 1nellon1 kera1nikk og pilespisstyper viser 1narkert den 
san1n1e utvikling son1 i Sverige. Da kontakten mellom kyst- og høgfjell 
i n1ellonu1eolitikun1 etter alt å døn1me har vært meget god52 synes det 
å være forsvarlig å bruke pilespissene son1 en kronologisk nøkkel for 
bosetningen på høgfjellet i Mellon1neolitikum. 

Selv 0111 en bør utvise en viss forsiktighet53 indikerer likevel den jevne 
fordelingen av de forskjellige typer pilespisser ved Ga1nlehytta i Vivik 
at det har vært kontinuerlig bosetning i alle faser av den gropkeranuske 
kultur, d.v.s. fra MN II/III til MN V. Statistisk kan det se ut son1 om 
hovedtyngden av bosetningen var i den første del av denne perioden. 
Skiferpilene kommer imidlertid i1111 som et sent elen1ent, antakelig først 
i MN IV. De er derfor vesentlig sa1ntidig n1ed C-pilene. Vi får følgende 
fordeling: 

6 A-piler og bor - (Vesentlig MN Il og Ill) 
6 C-piler og skiferpiler - (Vesentlig MN IV og tidlig MN V) 
Dette bestyrker antakelsen av kontinuerlig bosetning. 

Skifer fins på en 111engde boplasser over hele den skandinaviske halvøy. 
Dette gjelder såvel boplasser i Skåne og Østfold som i det nordlige 
Skandinavia.54 Det er i1nidlertid stor forskjell i fornunventaret. I de 
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Fig. 16 (a og b). Viten. Pilespisser og keramikk. De samme spissene fotografert fra over-og underside. 



nordlige grupper er det en n1_engde forn1_er av piler, spydspisser, kniver, 
syler etc. Med få unntak fins i sør bare piler og av forholdsvis få forn1er. 
Det sørlige on1_rådet faller sa111_1nen 111_ed otnrådet for den gropkeramiske 
kultur. Etter alt å døtntne tilhører de 111_ellon1_neolitiske boplassene på 

Hardangervidda denne gruppen. Det er her de kronologiske san1_n1_en
likninger n1_å gjøres. 

Man har funnet skifer på det sene M3-otnrådet på Jonstorp,54 tnen 
ikke på de kronologisk tidligere on1_rådene san1_me sted. På boplassene 
Kollsvidja og Sn1_ikarr, Alandsøyene fins ikke skifer. Keran1_ikken er sen 
Sater III. 55 Det gjør det deritnot på Glan1_ilders og Korartorpet, son1_ 
tidligere er sagt, danner en kronologisk horisont san1_tidig med Sater IV. 56 

I en grav på Vasterbjers (grav nr. 2) på Gotland ble det ftnmet skifer
pilespisser57 av san1_n1_e type son1_ basis-fragn1_entet på Vivik. Graven 

dateres av Maln1_er58 til Fagervik IV. I gravene på denne del av boplassene 
fantes også C-piler. Ingen av delene fantes på den del av gravplassen sotn 
Maln1_er mener er san1_tidig tned Fagervik III. Konklusjon: Skifer synes 
følgelig å kotnn1_e inn i øst- og sør-skandinavisk gropkeratnisk kultur ved 
overgangen n1_ellon1_ MN III og MN IV. I denne forbindelse kan nevnes at 
Bagge allerede i 1923 skrev at skiferspisstilvirkning i Mellom-Sverige 

begynte i «Korartorpstid».59 

Fullt så entydige er ikke funnforholdene på de tre keranUkkførende 
norske boplassene son1_ det tidligere er sa1n111_enliknet tned (Narestø Il, 
Viten, Sluppan). På alle tre boplassene er funnet skifer.60 Det er itnidler
tid verdt å 111_erke seg at tallet av skiferstykker på Narestø Il er helt ube
tydelig i forhold til antallet av stykker av de andre steinartene son1_ ble 
brukt. Ikke 111er enn 25 stykker av skifer ble funnet, 61 og disse var ves
entlig sn1_å spaltestykker. De lå øverst i kulturlagene, og kan, slik som 
den hjerteforn1_ete pilespissen, være en senere innblanding. Son1 også 
Hinsch anfører6 2 spiller skifer en langt større rolle på den hovedsakelig 
yngre gropkeranuske boplassen Narestø I. Dette kan in1.idlertid ikke 
tillegges bindende kronologisk verdi, da de kronologiske forhold på 
Narestø I synes å være svært uklare. 
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Det er av interesse å se on1 skifer forekomn1er på de tre høyfjellsbo
pbssene sotn tidligere er utskilt son1 1nellon1neolitiske: Dragarosen, 
Finnroi og Nordre Sandvika. Fordelingen av pilespisstyper av flint på 
disse boplassene er: 

Dragarosen 

Finnroi 
Nordre Sandvika 

A 
7 

1 

A1 

5 
4 

A2 

23 

2 
4 

A3 

3 

B c 

1 

I følge pilespisskronologien må aJle tre boplasser dateres til MN Il 
eller Ill, n1en sannsynligvis er Fitmroi den yngste av dem. Verken på 
Dragarosen eller Nordre Sandvika ble funnet skifer. På Finnroi, derimot, 
var et ganske lite innslag av dette råmateriale.64 Hele forholdet indikerer 
at skifer kom inn on1trent san1tidig på de norske høyfjellsboplasser som 
i Sør- og Øst-Sverige. Det er vanskeligere å fastslå yngste bruk av skifer. 
For Nord-Noro-e 65 Trøndelag 66 Nord-Sverige67 Nord-Finnland 68 har 

o' ' ' ' 
det vært hevdet at skifer ble brukt gjennon1 hele bronsealderen og til 
dels i eldre jernalder. Når det gjelder skiferspisser med mothaker, slik 
son1 fig. 14/I, vet vi at disse har hatt en forholdsvis kort levetid. Mein
ander69 har nylig vist at typen i hele Norden bare finnes i sen del av 
Mellon1-Neolitikum og muligens i begynnelsen av sen-neolitikun1. 
I Sør-Skandinavia mangler skifer i alle daterte funn som er yngre enn de 
gropkeramiske. 70 Jeg kjenner ikke et eneste funn hvor skifer har blitt 
funnet i sikkert daterte sen-neolitiske hellekister71 eller flatmarksgraver. 
In1idlertid skal en legge tnerke til at det er et kronologisk tomrom 
tnellom siste fase av gropkeramisk kultur og senneolitikum. 

For skiferbrukens kronologiske stilling har det liten betydning at skifer 
enkelte steder har blitt funnet sammen med gjenstander fra sen-neolitikun1 
eller yngre perioder. Går man igjennon1 materialet viser det seg alltid at 
funnforholdene er uklare. Dette gjelder for eks. Ruskeneset, 72 Skips
helleren73 og Straume.74 På Hardangervidda er gjort viktige iakttagelser. 
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På Blånut IV hvor skifer spiller betydelig rolle er det ikke funnet «sen
neolitiske» gjenstander son1 bladfonnete pilespisser, dolker etc. 75 På Sun1-
tangen, n1ed rester etter over 250 skiferpilespisser, 76 er bare funnet en 
eneste pilespiss som kan regnes son1 senneolitisk eller yngre. 77 Også på 
Søndre-Sandvika var liknende forhold. 7 8 Omvendt har n1an ikke funnet 
skifer i Bordalshelleren79 hvor de karakteristiske senere pilespisser var 
vanlige. I 1962 og 1964 grov vi ut Gauthelleren i Nøvlevassdraget80 (se 
fig. 1). Det ble funnet flathugde dolkefragmenter, ildslagningstein, over 
60 hele eller fragn1entariske trekantete pilespisser, n1en ikke en bit skifer. 
De senere års forskning har tydelig vist at de nevnte typer redskaper har 
en lang levetid utover sen-neolitikutn. 81 Men i sin oppritmelse er de i 
hvertfall karakteristiske for dem1e periode. Når de i Sør-Skandinavia 
ikke fins san1n1en med skifer i sikre kronologiske kontekster, tnå en 
anta at bruk av skifer hadde opphørt ved begym1elsen til sen-neolitil<:un1. 
Dette gir en kronologisk grense for yngste bosetning på steinalderbo
plassen ved Ganllehytta i Vivilc Bruk av skifer kan in1idlertid ha fortsatt 
i tiden 111e1lom gropkeramisk kulturs opphør og begynnelsen av sen
neolitikunl. Muligens tilhører bosetningen på Blånut IV dem1e mellom
fasen. Her var ingen av de gjenstander son1 er karakteristisk for den 
gropkeran1iske kultur (A-B-C-piler, flekkebor etc.) 

Den avlange n1assive skraperen er en av ledeformene i tidljg grop
keramisk kultur82 (Jonstorp MH). 

Fum1 so1n bør dateres til en periode eldre enn n1ellomneolitikun1 er: 

I. Tangepilespissene av gruppe I, de eneggete pilene, tverrpilene. 
Il. Mikrolitter og tnikroflekker. 

Ill. En vesentlig del av bergkrystallavslagene, særlig de son1 ligger 
konsentrasjoner. 

Pilespisstypene nevnt under I er ledeformer for en gruppe boplasser 
på høyfjellet son1 er forskjellig fra de 111ellomneolitiske. Forskjellen frenl
går tydelig av oversikten på s. 

På Gyrinos Ill og Finseøya fins utelukkende tverrpiler, eneggete piler 
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og tangepiler av gruppe I. Helt don'linerende er de også på Gyrinos IV 
og Skyrvenut V. På de n'lellon'lneolitiske boplassene n'langler de san'ln'le 
typene, bortsett fra en tven·pil og en tvilson'l enegget pil på Finnroi. Det 
hersker full enighet blant arkeologer at boplasser av Gyrinos/Finse
øygruppen representerer en eldre bosetningsfase enn den mellomneo
litiske. Uregeln'lessige n'likrolitter og tnikroflekker er former son'l asso
sieres n'led denne gruppen alene. 83 Forholdene er forlengst påpekt av 
Hagen, 84 og eksen'lplene er hentet fra hans egne publikasjoner. Den 
eneste boplassen son'l skiller seg ut i denne eldre gruppen er Digernes. 
Hagen anser da også Digernes for å tilhøre en kultur son'l er forskjellig 
fra de andre, 85 for øvrig n'lå den eldre gruppen sies å være hon'logen og 
nyanseløs. I forn1inventaret knytter boplassene seg til Fosnakulturen. 
Men selv n1ed denne tilknytningen har en få virkelige kronologiske 
holdepunkter. Vår viten o1n Fosnakulturen er n'leget begrenset. I et 
annet arbeid 86 har forfatteren hevdet at Fosnakulturen antakelig varer 
gjennon'l alle faser av n'lesolitil(uln (ca. 8000-2600 f. Kr.). Men vi n'langler 
fren'ldeles n'luligheter til å avgjøre hvor i denne lange perioden en gjen
stand eller en boplass hører hjemme. 

Det kotnpliseres enda 1nere ved at Fosnakulturens spesielle redskaps
fonner antakelig også har vært i bruk i tidlig-neolitikun'l. Gjessing87 

hevder at Fosnakulturen og N østvetkulturen i sine yngre faser går over 
i hverandre, og at denne blandingskulturen varer til1nellonu1eolitisk tid. 
Gjessings utsagn synes ikke å være særlig godt fundert, da våre to eneste 
sikre sør-norske tidligneolitiske boplasser, Vistehåla nedre lag88 og Skips
helleren nedre lag89 har gitt få funn av steinredskaper. Egil Bakka har 
in'lidlertid drevet undersøkelser over tidlig neolitikum på Vestlandet. 
Før n'laterialet er publisert kan en ikke gå i detaljer, n'len en har inntrykk 
av at Gjessing var på riktig spor. In1plisit i Gjessings utsagn er at deler av 
Fosnakulturens redskapsforn'ler fins i tidlig-neolitikun'l. Det er naturlig 
å tenke på pilespissene. 

Vi ville ha hatt visse kronologiske holdepunkter hvis vi kunne godta 
de svenske dateringer for Hensbacka-kulturen. Langs den svenske vest-
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kyst fins en del høytliggende boplasser son1 n1ed et sanllenavn går 
under dette navnet. 90 Son1 de fleste andre steder i Skandinavia, har også 
den svenske vestkyst hevet seg etter istiden. Svenske arkeologer har stort 
sett gått ut fra at Hensbackakulturen var strand bundet, 91 og datert bo
plassene etter høyden over havet. Hensbacka-kulturen dateres til1nellon1 
8000 og 7000 f. Kr. 9 2 

Særlig danske arkeologer har aldri riktig kunnet godta disse høye 
dateringene. 93 I sitt eget hjenlland har danskene ved en blanding av 
arkeologi og naturvitenskap kon1n1et fren1 til en vel fundert kronologi 
for visse oldsaksformer, særlig økser. Kronologisk ligger disse vesentlig 
i det fjerde årtusen f. Kr. De san1n1e formene er imidlertid også kjenne
tegnene for Hensbacka-kulturen. Fra et dansk synspunkt ser det 1nerkelig 
ut at forholdene skal være så forskjellig i Danmark og det ikke særlig 
fjerntliggende Vest-Sverige. En n1å også itu1rø1nme at dateringer etter 
strandlinjer alltid vil være usikre. Selv on1 n1eget gode resultater har 
vært oppnådd (for eks. ved Suon1isjarvi-kulturen i Finnland) 94 fins også 
tilfeller hvor dateringer etter disse kriterier ville ha vært direkte n1is
visende. 95 I denne forbindelse er noen iakttagelser av professor Mo berg 
for Hensbacka-kulturen av betydning. 96 Ved diagramn1er har han vist 
at bo p lassene ikke bare ligger høyt, n1en også forskyver seg mot inn
landet. Han antyder at det er økologiske hensyn som her kan ha spilt inn. 
Hvis n1enneskene har orientert seg bort fra kyst bundne erverv vil selv
følgelig bosetningsmønstret også farges av dette. I slike tilfeller blir en 
datering etter høyde over havet enda 1nere betenkelig. Ved den utvil
somt riktige parallellisering 1nellon1 Fosnakulturen og eldste bosetnings
fase på høyfjellet er alle Fosnakulturens kronologiske usikkerhetsmo
menter ført over til høyfjellet. Dette er bakgrunnen til de n1eget for
skjellige aldersbesten1n1elser son1 er gitt. En skal kort referere noen syns
punkter: 

Johs. Bøe 1942: 3000-2300 f. Kr. 97 

Anders Hagen 1961: Ca. 6000 f.Kr.- yngre steinalder. 98 

C. F. Meinander 1962 : ? 9 9 
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En del C-14 prøver har gitt resultater son1. synes å understøtte Hagens 
dateringer. 100 Erfaringene n1.ed C-14 i Skandinavia har in1idlerticl ikke 
alltid vært gode, 101 og resultatene n1.å foreløpig tas n1.ed et visst forbehold. 

Den eldste bosetningen i Vivik assosieres n1ed eldste arkeologiske 
gruppe på Hardangervidda. Det er fristende å ta opp enkelte sider av 
dateringsproblen1.et på nytt. 

Sntå tangepiler og eneggete piler: Meinander har nylig gitt en nttøn1.
n1.ende oversikt over utbredelsen av de sn1.å tangepilene. 102 Også for
fatteren har berørt san1.1ne en1.ne. 103 En skal spare en altfor detaljert 
gjennon1.gang. !{ort kan sies at begge forn1.er fins i Nord-Tyskland 
allerede i sen-paleolitikun1.. 104 I Norge, Sverige og Finland fins de i en del 
n1.esolitiske kulturer. 104 

b På enkelte steder synes de å forsvinne i løpet av 
n1esolitisk tid. Således 111.angler de i de sen-n1.esolitiske kulturer i Sør
Sverige og Finnland. Senere, i n1.ellon1-neolitikun1., dukker de opp igjen 
og i nesten tilsvarende forn1.er. 105 Enkelte forskere n1.ener at de nå er 
«funnet opp på nytt». 106 En annen n1.ulighet er in1.idlertid at forn1.ene kan 
ha vært i bruk i andre steder i den 1nellon1.liggende periode og så på nytt 
ha spredt seg. Hvis dette er tilfelle er det naturlig å tenke at Norge har 
vært et slikt o1nråde. Son1. forklart tidligere har en i Norge ikke kunnet 
gi svar on1. det er ubrudt tradisjon n1.ellon1. Fosnakulturen og de grop
keranliske kulturer. Den forn1.n1.essige likheten 111.ellon1. de sn1.å tange
pilespissene («gruppe l») og de mellon1-neolitiske tangepilespissene 
(«Gruppe Il») er så stor at en jevn typen1.essig utvikling er sannsynlig. 
Når også eneggete piler fins i n1ellon1.-neolitikun1. foreko1n111.er det 1neg 
at en n1.å regne n1.ed tradisjoner fra n1.esolitikun1. og tidlig-neolitikun1.. 
Meinander107 sier at på de gropkeran1.iske boplassene er pilespisser 1ned 
<<forstarkningsretusch inte alis sallsynt>>. Dette n1.å være i Sverige. I Norge 
er det bare i unntakstilfelle at de fins på gropkera1niske boplasser. Men de 
kjennes. På Narestø Il var to eksen1.plarer (se s. 220). På Garnes ved 
Bergen, 10 8 son1. alltid har vært regnet son1. en n1.eget typisk n1.ellonu1.eolitisk 
boplass, er også et lite elen1.ent av eneggete pilespisser. 109 I Øst-Filu1.n1.ark 
fins begge forn1.ene både i Sæleneshøgda-stadiet og i N ordli-stadiet. 110 
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Uvahengig av hverandre har Sin1onsen111 og jeg kon1n1et til at dette 
skyldes tradisjoner fra Komsakulturen. Forholdene kan tjene son1 en 
n1odell for hvordan det kan ha foregått også sør i landet. 

Tven-piler. I forhold til de andre pilespisstypene er tverrpilene i sin 
opprinnelse en sen form. I Dann1ark savnes de på Klosterlund. 112 På de 
noenlunde sikkert daterte Maglen1oseboplassene n1angler de også, bort
sett fra et eksen1plar på Sværdborg. 113 På Jylland er de ikke kjenneteg
nende for borealtidens Gudenåboplasser.114 Derin1ot for de boplasser 
son1 vanligvis henføres til atlantisk tid (n1ellon1 5000 og 3000 f. Kr.). 
Fra dansk side har det inlidlertid vært reist tvil 0111 de såkalte atlantiske 
boplasser virkelig skal henføres til dem1e periode. 115 Derfor skal en 
nærn1ere on1tale av tven·pilene i dem1e kultur utelates. Ellers kon1n1er 
tverrpilene for alvor inn i Dann1ark 111ed Kongen1ose og variantene av 
Ertebøllekultur. Tverrpiler kjennes også fra yngre steinalder. Her er 
forn1ene særlig knyttet til traktbegerkulturen, 116 n1en kjem1es også fra 
jysk enkeltgravs-kultur.117 På gru1u1lag av tidligere arbeider skjelner 
Becker i sitt siterte arbeide n1ellon1 kronologisk besten1te varianter av 
tverrpiler. - Senere er dette li tdypet særlig av Troels Sn1ith. Oversikten 
på s. 233 er satt opp på grunnlag av Beckers og Troels Smith' s arbeider. 118 

Den viser den °/0 -vise san1n1ensetning av tverrpiler med rett og tverr egg 
på noen karakteristiske danske «Erte bølle»-boplasser. 

Periodene er pollenanalytisk datert i forhold til de atlantiske trans gre
s joner. Carstensnlinde son1 nært slutter seg til Kongen1osefunnet er 
tidlig atlantisk (anslagsvis 5000 til 4000 f. Kr.). Vedbæk boldbaner er 
antakelig samtidjg med eller noe eldre eim den høyatlantiske transgresjon 
(ca. 4000 f. Kr.). Boplassene fra periode Il er fra siste del av atlantisk tid 
d.v.s. århundrene før 3000 f. Kr. 

Den yngste danske Ertebolle-boplassen son1 skal trekkes inn i denne 
forbindelse er Mulbjerg 1.119 Pollenanalyse, C-14 og kryssfu1u1 111ed 
Traktbegerkulturen daterer denne til tidlig subboreal tid ca. 2700 f. Kr. 
Av Troels Smith' s artikkel fren1går at det her bare fantes tverrpiler. 
Det er ikke opplyst on1 forholdet n1ellon1 piler n1ed rett og n1ed skjev 
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l l Tverrpiler 

Periode Andre typer l 1ned skjev med rett 
egg l egg 

l Kongemose/Carstensminde 100 l l 
l l l 

V edbæk bold baner 80 10 10 

I Bloksbjerg (nedre del) 46,9 53,1 

II Henrikshohn 
Bloksbjerg øvre 
Nivågård 65 35 
Erte bolle 

egg. Av avbildningene120 fren1går inudlertid at tverrpiler fins, n1en at de 
er sjeldne. I dansk traktbegerkultur og enkeltgravkulturer forekon1n1er 
ikke tverrpiler n1ed skjev egg. 121 Sidekantene er konvekse. 

I Sverige fins ikke tverrpiler i Sandarne, undre lag. 122 Dette er den 
eneste sikkert daterte vestsvenske boplass fra borealtiden.123 I Ertebolle
kulturen i Skåne er forholdene analoge til Ertebollekulturen i Dan
n1ark.124 Althin har utskilt boplasser av karakter son1 Carstensnunde, 
Vedbæk, Bloksbjerg og Ertebolle. Han finner at det innbyrdes forhold 
111ellon1 tverrpilene er det samme son1 på de danske boplassene. Tverr
piler følger n1ed i yngre steinalders kulturer og fins i traktbegerkulturen 
både i dysser, jettestuer og hellekister.125 I Sør-Sverige fins de også på 
gropkeran1iske boplasser. 126 En n1å regne 111ed at det her er den nære 
kontakten 111ed de store sentra for traktbegerkulturen son1 gjør seg 
gjeldende. På Sveriges vestkyst forsvinner tverrpilene fra de grop
keran1iske boplassene. 

De ganue typer tverrpiler, son1 inkluderer piler n1ed skjev egg, er til-
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synelatende i bruk litt lengre i Sverige enn i Dann1ark. På Jonstorp128 og 
Siretorp129 ble slike pilespisser fortrinnsvis fu1met i lag son1 var san1tidig 
n1ed Ertebøllekulturens siste faser. Lidens oppfatning var at disse lå i 
tidlig-neolitikutn. 12 9 Av geologiske og arkeologiske grunner n1ener 
Freundt at Jonstorps første bebyggelse bør settes san1tidig 111ed den 
111eget sene Dyrholn1en Il i Dann1ark. 130 Erte bølle- (og den snorkera
nliske) bebyggelsen på Siretorp har Bagge av geologiske grunner datert 
til begynnelsen av 111ellon1neolitikutn.131 Becker, derimot, har på et 
mer arkeologisk grunnlag, datert san1n1e fase til tidligneolitikun1. 132 

Ca. 20°/o av tverrpilene på de «gan1le>> boplassene på Siretorp hadde 
skjev egg. På de gropkeranliske boplassene og i 111egalittgravene er 
tverrpilene av san11ne type sotn de san1tidige danske. Til slutt skal en 
nevne at det også fins tverrpiler på Hensbacka-kulturens boplasser. Det 
fins både piler med rett og n1ed skjev egg. De skjeveggete er de van
ligste.132b 

I Finnland kjennes tverrpiler i sen Suon1isjarvil<:ultur (Kiskostadiet -
århundrene før 3000 f. Kr.) 133 og i tidlig kan1-keranusk kultur (3000-

2300 f. Kr.) 134 Både piler n1ed rett og tned skjev egg kjennes. Hvis det 
er tillatt å døn1111e etter det store funnet ved Alajarvi don1inerer piler 
1ned skjev egg i Suon1isjarvikulturen. For øvrig svarer typene til det son1 
kjennes fra de tnesolitiske kulturer i Dann1ark og Sverige. Kronologisk 
svarer tverrpilene i Finnland n1eget godt til den allerede skisserte krono
logi i Skandinavia. Tverrpiler kjennes ikke fra Finnlands naboland i 
Baltikun1 eller Russland. 135 Det n1å være en forn1 son1 er difusert fra 
Skandinavia. 

I Norge fins begge typer tven·piler i Fosnakulturen. 136 Forholdene i 
det godt undersøkte Varangeron1råde i Finnn1ark er interessante. Funn 
av tverrpiler fra noen typiske boplasser skal kort refereres. 137 
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Karlebotn sydvest: 

Med rett egg 

1 
Ovenfor Gropbakkeengen 
Sæleneshøgda: 
Nordli: 3 

Med skjev egg 

7 
6 
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Sæleneshøgda daterer Sin1onsen til n1ellon1 2500 og 2200 f. Kr. 138 

På Nordli fantes nesten utelukkende tidlig <<typisk» finsk kan1keran1ikk 
(Stil Il 1). <<Typisk>> finsk keratnikk dateres til n1ellom 2300 og 2000 
f. Kr. 13 9 De to første boplassene n1å betraktes son1 representative for en 
overgangsfase n1ellon1 den egentlige Kotnsakulturen og de subneolitiske 
kulturene. En n1angler holdepunkter for nærn1ere datering. Forsøksvis 
kan en antyde n1ellon1 3000 og 2500 f. Kr. I de tidligere faser Konlsa
kultur fins ikke tverrpiler. Det kan kanskje synes fjernt å trekke inn for
holdene i Finnn1ark i dem1e forbindelse. Freundt hevdet allerede i 1948140 

at det var full identitet n1ellon1 Kotnsakulturen og Fosnakulturen. Etter 
selv å ha drevet undersøkelser over dette problen1ko1npleks har jeg 
kon1n1et til at dette syn er riktig. Heller ikke for Sæleneshøgdastadiet 
synes in1pulser fra Finnland/Russland å ha gjort seg gjeldende i særlig 
grad. Da en ikke kan peke på andre on1råder er det rimelig å anta at ut
viklingen skyldes in1pulser langs norskekysten. Typologisk utviser tverr
pilene på høyfjellet og i Hensbackakulturen de trekk sotn var karakter
istisk for de eldre kulturene i Dann1ark og Sverige og for tverrpilene i 
Finland og Fi1mn1ark. I daterte samn1enhenger har disse i Norden en 
kronologisk horisont son1 ligger n1ellon1 ca. 4000 f. Kr. og 2000 f. Kr. 
Forholdet n1ed tverrpiler i Hensbackakulturen er analogt til de tidligere 
on1talte økseformene. En tvinges til å se at dette er et ungt elen1ent son1 
n1eget dårlig passer inn i dateringene til preboreal og tidlig borealtid. 
Når flere elen1enter i Hensbackakulturen på de1u1e n1åten faller san1men 
1ned unge elen1enter i det øvrige Skandinavia bør en se i øynene at ut
gangspunktet for datering etter strandlinjer var galt. En finner at en 
datering n1ellon1 4000 og 2200 f. Kr. er n1er sannsynlig. En kunne selv
følgelig tenke seg at tverrpiler hørte hjen1n1e i hypotetisk eldre faser av 
Fosna/Hensbackakultur, og at de til Sør-Skandinavia har kon1n1et nord
fra. En fi1u1er dette ikke n1eget satu1Synlig da fonnen har en vid utbredelse 
i Europa og Nord-Afril<:a. Selv til Dann1ark har tverrpilene sikkert 
kon1n1et sørfra. 

Mikroflekker kjennes fra Maglen1osekulturens Sværdborgfase ( 6000-
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5000 f. Kr.) og i Kongen1.ose (6000-4500 f. Kr.). De fins dessuten på 
Carstensn1.inde139 og Vedbæk140 og på tilsvarende skånske boplasser 
(Haljarp og Aggerod V). 141 Flere arkeologer, blant annet Althin142 tenker 
seg at n1.ikroflekker vesentlig ble laget for innsetting i flinteggspyd. 
Teorien virker sannsynlig. I dette on1.råde fins flinteggspydene nesten 
utelukkende i de san1.n1.e kulturer. 143 

I Sør-Norge var det flinteggspyd i Vistehåla og Skipshellerens undre 
lag. 144 Disse funnene dateres til tidligneolitikun1.. I tråd n1.ed Althin' s 
teori n1.å dette oppfattes son1. en indikasjon på bruk av n1.ikroflekker i 
denne periode. Bakkas undersøkelser over yngre steinalder i Midthorda
land bestyrker dette. På Ran1.svikneset i Straun1.e har han gravet ut en 
1nellon1.neolitisk boplass. Eldste lag daterer han til MN II/III. Her fant 
han blant annet trinnøkser og slipte økser n1.ed ovalt tverrsnitt (Linilian1.n
økser). De san1.n1.e øksetypene finner han igjen på noen andre boplasser 
på Sunn- og Midthordaland, n1.en nå san1.1nen n1.ed sn1.å koniske flekke
blokker og nukroflekker. 145 Bakkas konklusjon synes å være at også disse 
boplassene er <<subneolitiske>>, n1en eldre enn MN II/III. Dette vil si tidlig 
neolitikun1. eller begynnelsen av n1.ellon1.neolitikun1. Ingen av de arkeo
loger son1. har drevet prin1.ærstudier over Fosnakulturen (Nun1.medal, 
Bøe, Mathiassen, Freundt) regner tnikroflekker son1. karakteristiske for 
Fosnakulturen. I Øst-Fitmtnark er n1.ikroflekker og sn1.å koniske flekke
blokker ledefonner i Sæleneshøgdastadiet. 146 Sin1.onsen sier uttrykkelig 
at dette er første og siste gang en i nordnorsk steinalder har en utviklet 
tnikroflekketeknikk. 147 San1.n1.e teknikk kjennes itnidlertid også fra 
«Karlebotn sydvest>> og <<ovenfor Gropbakkeengen>>. 148 Alderen på disse to 
boplasser er tidligere forsøksvis vurdert til n1.ellon1. ca. 3000 og 2500 

f. Kr. Son1. forklart under omtalen av tverrpiler n1.ener en at de krono
logiske forhold i Finnn1ark i 1nesolitikun1. og tidligneolitikun1. er av en 
viss betydning for vurderingen av de kronologiske forhold i Sør-Norge 
i de san1.me perioder. En total vurdering er at nnkroflekke-teknikk i 
Norge først ble vanlig i sen del av 1nesolitikun1. og når sitt høydepunkt 
i tidlig-neolitikun1.. 
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Etter denne gjennomgangen av den skandinaviske kronologi for tverr
piler og n1ikroflekker skal jeg forsøke å datere eldste bosetningsfase på 
høyfjellet. Arkeologisk finner jeg det n1est sannsynlig, at det kon1pleks 
som er utskilt, ligger i sen-mesolitikum, tidlig-neolitikunl, eventuelt også 
i den tidligste del av n1ellonu1eolitikun1. For Vivik vil det si at boplassen 
ved Nyhytta og eldste bosetning ved Gan1lehytta bør ligge innenfor 
dette tidsrom. Det kan ikke reises alvorlige innvendinger 111ot en teori 
at bosetningen har funnet sted un1iddelbart før den gropkeran1iske. 

SUMMARY 

This artide deals with the excavation of two settlen1ents at Vivik by the 
shores of Lake Holn1evatn (Fig. 1). The lake lies 1053.5 111 above sea
levd, and the din1ate here is arctic. Conditions for fishing and reindeer 
hunting are good. Other settle1nents and housegrounds by the lake have 
als o be en investigated, 111ost of then1 N eolithic. The settle1nents at Vi vik 
are known as 'K. Haukeli' s old hut' and 'K. Haukeli' s new hut'. The 
settlen1ent by the new hut is very s1nall, only about 6 square n1etres. 
Hardly any n1.ateriaJ except rock crystal was used at this site. By the old 
hut, about 60 square 1netres have been excavated, but the entire settle
nlent covered 300 square metres. The raw 111aterials en1ployed here were 
flint, rock crystal and slate. The finds are concentrated around the re
mains of ancient bonfires (Fig. 8). The chippings and tools of each type 
of stone occur in separate concentrations. Earlier investigations on the 
high mountains indicate that a predon1inating use of special types of 
stone is of valne in dating the finds. It is assumed that the Vivik area 
was periodically inhabited for a long period of tin1e. 

Figs. 12, 13 and 14 illustrate some examples of the Vivik finds. They 
fall into two groups: one Middle Neolithic, the other earlier than this. 
The Middle Neolithic finds (2300-1800 B. C.) consist of: tanged arrow
heads (Fig. 13/IV-IX), a slate arrow-head (Fig. 141/), borers (Fig. 14/II-III), 
sct·apers (Fjg. 14/IV); also chippings with traces of polishing, and flakes 
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and blad es flat in section. The pre-Middle N eolithic gro up consists of: 
tanged arrow-heads (Fig. 13/I-III), one-edged arrow-heads (Fig. 13/IV
VIII), n1.icrolithes (Fig. 14/VII-IX); n1.oreover, n1.icrolithic blades and a 
substantial part of the rock ct·ystal chippings. 

An attempt is being n1.ade at arriving at objective criteria for detern1.in
ing tanged arrows of the Fosna type and of the 'Pitted ware culture' type. 
For this purpose, son1.e Middle N eolithic settletnents, and some typical 
of an earlier group, have been selected for study. The average length of 
the arrow-heads frotn the Middle Neolithic settlen1.ents is 4.1 cm, while 
that of those fron1. the earl y settlen1.ents is 2. 75 cn1.. The arrow-heads of 
the 'Pitted ware culture' have, in Sweden and on the Aland islands, been 
dated by 111.eans of a synchronisation with styles in pottery. The n1.ain 
conclusion is that the arrows Fig. 13/IV-VII are earlier than those Fig. 13/ 
VIII-IX. No sin1.ilar analysis had previously been carried out in Norway. 
The Middle Neolithic settlen1.ents on the high n1.ountains have yielded no 
pottery, though son1.e pottery has been found at South coast settlen1.ents 
fron1. this period. 

A study of the pottery and arrow-heads fron1. the coastal settlements 
has led to the san1.e results as those arrived at in Sweden. As the contact 
betvveen the high n1.ountains and the coastal districts was fairly dose 
during Middle Neolithic, it is assun1.ed that this key to dating may be 
applied also to the tnountain settlen1.ents. The even distribution of the 
different types of arrow-head at Vivik would seen1 to indicate continuous 
inhabitation during all the phases of the 'Pitted ware culture' (MNII/III 
to MN V). It seen1.s that sla te was introduced in to the 'Pitted ware' 
cultural area of eastern Scandinavia during the transition MN III/IV. 
A number of n1ountain settlen1.ents which have been dated by their 
arrow-heads show very sin1ilar conditions. It seems that slate was not 
us ed during Late N eolithic in southern Scandinavia, and this pro vides us 
with a lower chronologicallin1.it for the latest settlements. 

The age of the group which has been dated to pre-Middle Neolithic 
is also discussed. The n1.ain forms of the industry of this group occur at 
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a nutnber of settlen1_ents on the high l11_0Untains (Hagen 1960-61). It is 
related to Fosna/ Sandarna/Hensbacka. The author considers this cul
tural con1_plex to be Mesolithic, possibly Early Neolithic. There js a 
con1plete lack of chronologic nuance. As the earliest phase of settlen1_ent 
in the n1ountains is equated with the Fosna Culture, the points of chro
nological uncertainty pertaining to the Fosna Culture, are transferred 
also to the lll_OUntain settletnents. Several attetnpts at dating have been 
made, but no agreen1_ent has been reached. The sn1_all tanged arrows and 
the one-edged arrows provide few chronological dues, though it is as
sunl_ed that these types continued in use into Neolithic. Transverse arrows 
of the type known fron1_ the high l11_0Untains are, in the rest of Scandi
navia, tnostly dated to the period c. 4000-2000 B. C. The chronology of 
the n1icrolith blade technique is sin1_ilar, but conditions in Denn1_ark and 
Scania differ son1_ewhat from those in other parts of Scandinavia. In 
Norway, this technique is presun1_ably typical especially of Early Neo
lithic. The earliest phase of settlen1_ent on the high n1_ountain is tenta
tively dated to Late Mesolithic or Early Neolithic. The entire settlements 
by the New Hut, and the oldest phase of the settlen1_ent by the Old Hut, 
should be assigned to this period. It is possible that these phases of settle-
111ent imn1_ediately preceded the 'Pitted ware culture' settletnent. 
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NORSK ARKEOLOGIS!( SELSKAP 

Styrets årsberetning 1965 og regnskap 1964 

Representantskapsn'løte ble holdt i Oslo Handelstands Forening onsdag 
25. noven'lber 1964 Id. 18.00. Preses, fabrikkeier Richard Fuglesang, 
orienterte om Selskapets arbeide i de foregående 12 n'låneder, og gjen
non'lgikk revisors innberetning og fremla regnskapet, son1_ ble anbefalt 
til godkjennelse. 

San'ltlige styren'ledlen'ln'ler son'l var på valg samt revisor ble foreslått 
gjenvalgt. 

Generalforsan'lling ble holdt samn'le sted un'liddelbart etter Represen
tantskapsmøtets slutt, kl. 19.15. Ca. 300 n'ledlemmer var til stede. 

Preses ønsket velkon'lmen og innledet n'led å si at selv on'l Selskapets 
vedtekter ikke påla adnunistrasjoen noen besten'lt instruks n'led hensyn 
til innkallelse til årsn'løte, ville han gjerne høre on'l noen hadde noe å 
anføre i den anledning - ønsker eller kritikk - men da dette ikke syntes 
å være tilfelle, erklærte preses det 29. ordinære årsmøte for åpnet. 

Til å undertegne protokollen ble valgt fru Signe Undset Thon'las og 
frøken Augusta Helliesen. 

Preses berettet fra foregående år. Det har i beretningsåret vært holdt 
flere styretnøter hvor Selskapets virkson'lhet og økonon'li har vært 
drøftet. Virkson'lheten og omfanget av denne er avhengig av økonomien. 
Styret har derfor bestemt at Selskapets fond n'lå søkes bygget opp. 

Preses underrettet generalforsamlingen otn at de 2 første fretnstøt til 
styrkelse av fondet var kronet med hell, nen'llig A/S Borregaards gave 
på kr. 25 000.- ved generaldirektør Rein Henriksen, og konsul Leiv 
He11y-Hansens gave på kr. 5 000.-. Spontan applaus fra medlen'ln'lene. 
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Preses uttrykte håpet on1 at flere glade g1vere ville kunne hedres på 
neste årsn1øte. 

Med hensyn til Viking 1965 n1eddelte preses at styret hadde til hen
sikt å presentere noe nytt, nen1lig billedannonser av høy kvalitet. Vi 
viser i denne anledning til årets Viking og retter en hjertelig takk til de 
velvillige annonsører, som er å betrakte son1 rene kulturbærere. 

Man støttet n1uligheten av tilleggsekskursjoner utover den tradisjonelle 
vårturen, således ble Grønland nevnt som et n1ulig alternativ, uten at 
saken ble nærn1ere drøftet. 

Preses gjennomgikk regnskapet og leste revisors innberetning og ba 
on1 at styret n1åtte gis ansvarsfrihet for regnskapene, og takket revisor 
for hans arbeide. 

Man gikk deretter over til valget. Generalforsanuingen godkjente re
presentantskapets innstilling son1 gikk ut på gjenvalg av visepreses, fylkes
n1alm H. Gabrielsen, høyesterettsadvokat Eiliv Fougner, bonde Pål Gihle 
og banksjef Sjur Lindebrække. Revisor ble gjenvalgt. 

Aftenens foredragsholder, forfatteren Helge Ingstad, ble introdusert. 
Foredraget, som hadde tittelen: <<Den norrøne oppdagelse av Amerika», 
var ledsaget av en rekke ypperlige lysbilder, og foredragsholderen høstet 
langvarig applaus for sitt interessante foredrag. 

Professor Hougen takket Helge Ingstad i hjertelige ord og berøn1n1et 
også fru Anne-Stine Ingstads innsats. 

De som hadde n1eldt seg til samn1enkon1sten i Universitetets Oldsak
salnling, ca. 85 1nedlen1mer, gikk så over dit, hvor kaffe og snitter ble 
servert. 

Den 2. mars 1965 fikk vår preses en n1eget gledelig meddelelse, nen1-
lig at Hans K. H. Kronprins Harald gjerne ville stå son1 representant
skapsn1edlen1 i vårt Selskap. Vi er n1eget glad for den interesse vårt 
kongehus på denne n1åte viser Selskapet. Våre nyere 111edlen1111er vil vi 
gjerne få orientere on1 at både Kong Olav V og Kong Gustaf 6te Adolf av 
Sverige siden n1ange år tilbake er medle1n1ner av vårt representantskap. 
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Det var n1_ed dyp sorg vi n1_ottok budskapet on1_ vår avholdte vise
preses fylkesn1_ann H. Gabrielsens bortgang. Fylkesn1_alU1_ Gabrielsen 
hadde vært n1_edlen1_ av Selskapet fra stiftelsen for ca. 30 år siden. Han 
var visepreses fra 1949. 

Ved den gentile gave på kr. 5 000.- son1 vår preses har n1_ottatt fra 
skipsreder Odd Gogstad til Norsk Arkeologisk Selskaps fond, vil det bli 
n1ulig for Selskapet å få realisert den drøn1_ professor Bjørn Hougen har 
hatt i n1ange år on1_ å lage en kopi av den n1_inste av sn1åbåtene fra Gok
stadfunnet. Hensikten er å studere de praktiske sider ved bruken og sjø
dyktigheten av denne båt i sin tid. For skipsreder Odd Gogstads inter
esse og støtte er vi 1neget takknen1_lig. - Det er inspirerende å 111_øte 
sådan forståelse - og på en så hyggelig n1åte. 

Vårturen gikk i 1965 til Gotland i dagene 28.-31. n1ai. Det første 
sirkulæret son1_ ble sendt ut 20/2 1965 resulterte i full tegning (90 personer). 
Avdelingssjef Sverre Lindeberg i Winge & Co.'s Reisebureau A/S hadde 
ansvaret for det tekniske arrange1nent. Fly fra Braathens Safe var char
tret og turen startet kl.19.30 fra Fornebu den 28.n1ai. Ved ankon1sten til 
Visby (kl. 20.20) ble Selskapet n1_øtt n1_ed janitsjarn1usikk fren1_ført av et 
skoleorkester. Alle dan1_ene fikk en praktfull, dyp rød rose. 3 busser 
brakte deltakerne til de respektive hoteller. På alle hotellro111_111_ene hadde 
Winge' s reise bureau plassert nydelige blon1ster i rødt, hvitt og blått. 
Solhen1 Hotell som hadde de fleste deltakerne, ønsket velkon1_111en n1ed 
et glass sherry. Aftenen ble disponert etter den enkeltes ønske. Lørdag 
29. n1ai kl. 9.30: Sanuing i Gotlands Fornsal hvor landsantikvarie Gunnar 
Svahnstron1 ga en introduksjon i Gotlands historie. Foredraget var led
saget av lysbilder. Deretter besøk i de forhistoriske og Iniddelalderske 
sanuinger. On1_ ettern1_iddagen var det rundtur n1ed buss og guides i 
Visby og on1egn. Man besøkte professor Gustafsons grav, hvor professor 
Hougen la ned blon1_ster fra Selskapet og holdt en nlliu1etale. Professor 
Gustafsons datter, fru Susanne Freyn1ond, son1 var invitert n1ed på turen, 
takket for de vakre ord son1 ble sagt 0111 hennes far. On1 aftenen fest
nliddag på Solhen1_ Hotell. Gotlands turistsjef, Jan G :son Ljndberg, son1 
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hadde vært behjelpelig n"led det utmerkede opplegg, hadde sørget for at 
det ble vist Selskapet en stor ære, nemlig flagging på bymuren og folk
loreprogram ved festn"liddagen. Søndag 30. n"lai var det heldagsutflukt 
n"led ekskursjon til bl. a. Vestergarn, Gannarve, Frojel Kastel, Hablingbo, 
Lunch på Hen"lse Hotell og videre til: Duckarve, Lojsta K yrka, Lojsta 
Slott, Alskog og Roma Kloster. Aftenen var fri ti] egne arrangen"lents. 
Avreise fra Vis by n"landag 31. n"lai. V æret var godt og deltakerne en stor 
opplevelse rikere. 

I tiden 9. til15. september besøkte ca. 50 n"ledlemn"ler av vårt engelske 
søsterselskap, The Society for Medieval Archaeology, Norge. Det var 
vårt Selskap en ære og glede å få lov å gi en avslutningslunsj for ca. 60 
personer etter endt Oslobesøk. 

Styret har i beretningsåret hatt følgende san"ln"lensetning: 

Preses: Fabrikkeier Richard Fuglesang, 
Visepreses: Fylkesmann H. Gabrielsen, 
Generalsekretær: Professor Bjørn Hougen. 

Øvrige styren"ledlen"lmer : 

Høyesterettsadvokat Frithjof Bettutn, Sandefjord, 
Høyesterettsadvokat Eiliv Fougner, Oslo, 
Bonde Pål Gihle, Toten, 
Direktør Wilhelm Kavli, Stavanger, 
Banksjef Sjur Lindebrække, Bergen, 
Disponent Alf B. Lund, Trondhein"l, 
Rektor fru Margit Rogne, Oslo. 
Revisor: Kunsthandler Arnstein Berntsen, Oslo. 
Redaksjonssekretær: Førstekonservator Arne Skjølsvold. 
Sekretær: Fru Erna Aasheim. 



REGNSKAP FOR 1964 



NORSK ARKEOLOGISK 

Tap- og Vinningskonto 

Utgifter: 

Gasjer .......................................... . 
Porto- og kontorutgifter ......................... . 
Diverse utgifter ................................. . 
Utestående kontingenter: 
Tidligere år . . . . . . . . . . . . . . Kr. 1 435,00 
Betalt i 1964 . . . . . . . . . . . . . » 50,00 Kr. 1 385,00 

1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 465,00 

Kr. 3 850,00 

Kr. 8 000,00 
)) 779,94 

» 1 789,04 

Betalt i 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 284,00 » 1 566.00 

Avsatt til Viking 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Overskudd ..................................... . 

STATUS 

Aktiva: 

Bank .......................................... . 
Postgiro ........................................ . 
Kassabeholdning ................................ . 
Forskudd Viking 1964 ........................... . 
Skyldige kontingenter: 
Vanlige 1nedlen1n1er . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 3 705,00 
Fan1ilien1edlemn1er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 330,00 

Til gode for bøker ............................... . 

» 25 000,00 
» 1 318,92 

Kr. 38 453,90 

Kr. 11 441,47 
)) 13 324,95 

» 31,63 
» 278,00 

» 4 035,00 

» 926,70 

Kr. 30 037,75 



SELSKAP 

pr. 31. ok to ber 1964 

Inntekter: 

Medlemskontingenter 1964: 
Vanlige n1.edlen1.mer ............... . 

Fan1.ilien1.edlemn1.er . . . . . . . . . . . ...... . 

Representantskaps1nedlen1.1ner ....... . 

Betalt i 1963 ...................... . 

Kr. 17 660,00 

» 4 200,00 

)) 10 500,00 

» 40,00 

Salg ........................................... . 

For meget avsatt Viking .......................... . 

Avskrevet kontingent .................. , .......... . 

Passiva: 

Forskuddsbetalt kontingent 1965 ................... . 

Avsatt til Viking 1965 ............................ . 

Kapital pr. 1/11 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 3 673,83 

Overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 318,92 

Kr. 32 400,00 

)) 4 397.35 

» 271,55 

» 1 385,00 

Kr. 38 453,90 

Kr. 45,00 

» 25 000,00 

» 4 992,75 

Kr. 30 037,75 



NORSK ARKEOLOGISK 

Al:tiva: 

2 obl. Hypotekbanken 21/ 2°/0 1947 
pål. kr. 1 000,- kurs 891

/ 4 °/0 •••••••••••••••••• 

5 >> Bykreditt 21
/ 2°/o 3. serie 

pål. kr. 1 000,-, kurs 62% ................... . 
1 » Norske Stat 4°/0 1955 

pål. kr. 1 000,-, kurs 971/ 8% ................. . 
7 » Bykreditt So/0 1. serie 

pål. kr. 1 000,-, kurs 963
/ 4°/0 •••••••••••••••••• 

1 » Andel av pantobligasjon i eiendon1 gnr. 27, 
bnr. 83, Langkrokveien 11, Asker, 
pål. kr. 31 000,-, kurs 981

/ 2°/0 ••••••••••••••••• 

Innestående i bank ............................... . 

STATUS 

Kr. 1 785,00 

)) 3 100,00 

)) 971,25 

)) 6 772.50 

)) 30 535,00 
)) 5 731,66 

Kr. 48 895,41 



SELSKAPS FOND 

pr. 31. oktober 1964 

Passiva: 

Kapital ......................................... . 
Renter ......................................... . 
Kursgevinst i året ................................ . 
On1satt 1 obl. Norske Stat 4°/0 1955 . . Kr. 1 040,00 

Gaver: 
Aktieselskapet Borregaard .......... . 
Konsul Helly-Hansen .............. . 
Betalt av Norsk Arkeologisk Selskap .. 

+ renter av ny obl. 6% 1/6-1/10 1964 

+ >> 970,00 

Kr. 25 000,00 
» 5 000,00 
» 115,00 

Kr. 30 115,00 
» 620,00 

Kr. 18 503,97 
» 707,69 
» 118.75 

» 70,00 

» 29 495,00 

Kr. 48 895,41 





ARKEOLOGISKE 
PRAKTSTYKKER 

En presentasjon 

Ved tJelvilj'e fra norske finnaer 



Hengesrnykke av gull, såkalt berlokk. Funnet på et stort gravfelt på 
Fevang i Sandar, Vestfold. Nordisk kunstindustri fra 1 DO-årene e. Kr.f 
Et uvanlig fint filigranarbeid, her gjengitt i rner en dobbelt tnålestokk. 

NORGES GULLSivlEDFORBUND- OSLO 





Økser fra vikingtiden. Ofte er det vanskelig å trekke noe skille ntellont 
arbeids- og stridsøkser i oldtidsfunn. Disse, og særlig den øverste, 
er sikkert våpenøkser. 

O. MUSTAD & SØN- OSLO 



17- Viking 1965 



Skip fra en helleristning på Bakkehaugen, Skjeberg, Østfold. 
Yngre bronsealder, ca.1000JKr.J Et av de eleganteste 
av bergskurdens skipsbilder. Merkelig at slil~e store skuter synes å 
være bygget lnerfor årer enn for seil. 

WILH. WILHELMSEN- SKIPSREDER!- OSLO 



17a -Viking 1965 



Betalingsgull_{i'afoll~evandringstiden (ca. 400-600 e.Kr.). 
Før preget Jll)'l1t ble vanlig, var gullringer verditnåler, kansl1e enda 
Jner i rettsvesenet enn i næringslivet. De var fint justert etter 
et veldsystern sotn bygget direkte på det romerske. 

DEN NORSKE CREDITBANK-OSLO 





Pokal av grønt glass funnet i en rikt utstyrt grav på Roligheden i 
Hedrwn, Vestfold. Begeret er et frankisk arbeid_fi'a 400-årene, og er 
et m; de n1ange vitnernål on1 Nordsjøhandelens gande tradisjoner. 

CHRISTIANIA GLASMAGASIN A/S- OSLO 





Detalj_[!'a vognen i Osebergfurmet. En ung datne med stort halsbårtd 
og rutet skjørt. Trolig etter tidens tnote. 

AjS SOLBERG SPINDERI- DRAMMEN 





1\!Iiddelaldersk lysestal<e fra Askøy kirke, Rennesøy, Rogaland. 
Sannsynligvis fra et nord tysk verksted_(i'a 11 00-årene. 

AjS TYRI FABRIKKER- DRAMMEN 





Middelaldersk drikl~ehornfra Elingård, Onsøy, Østfold. 
Rester av drikkehorn er kjent_{l'a 111a11ge o/tids-gravfunn. Men først 
fra Jniddelalderen har vi i Norge hele horn. 

FRYDENLUNDS BRYGGERI 

A/S RINGNES BRYGGERI 

A/S SCHOUS BRYGGERI 

OSLO 





Trespader fra vikingtidens store skipsfunn. Arbeidsredskap glant 
igjen ved byggingen av gravhaugene. Spader av sanune slag har vært 
brukt til torvskjæring langt opp nwt vår egen tid. 

CHRISTIANIA SPIGERVERK- OSLO 





Runestein på Helland, Sola, Rogaland. Innskr~{ten, trolig fra første 
del av 1 000-årene, blir i oversettelse denne: S!~arde reiste denne stein 
etter Bjalve sin sønn en tneget god 1nann. 

JOHS. GRØNSETH & CO.A/S- OSLO 












