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Wencke Slotnann: 

EN ANTIKVARISI(-HISTORISK SKISSE 
OMKRING AVALDSNESFUNNET 

«Det synes mig derfor gavnligt, at tænke paa en Forening imellem oplyste, for 
Videnskaberne og Konsterne i Ahnindelighed og for Historien i Særdeleshed 
nidkjere, samt for Norges Ære og Nationalitet on1.hyggelige Mænd. i det 
Øiemed, at tilveiebringe i Bergen en offentlig samling, bestaaende af Mindes
mærker fra oldtiden, eller oplysninger om og Tegninger af disse-, saavelsom af 
Konstproducter, indenlandske Naturalier m: m:. Nytten af en saadan Samling 
lader sig ikke forud i det Hele beregne; men høist sansn1ight er det: at Sam
lingen vil kunne tjene til at utbrede Lys i den norske Historie, og at redde fra 
Undergang Minder om Fortiden.» 

Utdrag av Stiftsmann W. F. K. Christies innbydelse til opprettelse av 
Bergens Museum, Bergen 25. April 1825. 

Aret 1835 ble et kostbart år for de norske statsn1.yndigheter son1 stelte 
1ned pengene til landets kultur. Foruten de vanlige bevilgninger til 
Universitet og skoler, - 111.an var inne i en kort periode hvor disse bevilg
ninger viste en jevnt økende tendens - stod det 10 år gamle Bergenske 
Museum for første gang på statens utgiftsside. Sumn1.en var ikke stor, 
100 spd. pr. år av Opplysningsfondet. Verre ting skulle kotnme. 

Samtne år ble to svære gullfunn tilbudt Staten til innløsning etter gull
verdien slik loven bestemte. Det største, fra Hoen i Eil<:er i Buskerud 
(C. 719-751) 1

), var så stort at hverken Universitetet eller departementet 
kunne ta det over løpende bevilgninger. To ordinære årsgasjer til en 
professor ekstra disponerte bare Stortinget, og dit kon1. da også ansøk
ningen. Den 20. januar 1836 ble det nødvendige beløp, 2030 spd. be
vilget, og son1. første nu1nn1.er i hovedprotokollen for Universitetets 
Sanuing af Nordiske Oldsager på året 1836 står den store gullringen fra 
Ho en på vel 1100 gr. innført. Son1 det siste nun1.n1.er på foregående år, 
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1835, står landets nest tyngste gullring, den ikke fullt 600 gr. tunge arm
ringen fra Avaldsnes på Karmøya i Rogaland. Mens Hoenfunnet var et 
depotfunn fra vikingetiden, ble funnet fra Avaldsnes gravet fram av en 
stor gravhaug. 2 ) 

Nordvestligst i Rogaland ligger Karmøya, med Karmsundet i øst, som 
hovedskipsleden den dag i dag går igjennom (fig. 1). Vest for øya er far
vannet urent og flere steder direkte farlig om n1an ikke står godt til havs. 

Fig. 1 : Kart: A: Avaldsnes kirke. B: Prestegård. C: Flagghaugen. D: Kjellerhaugen. E: Kongs
haugen. G: Den tapte Bauta. E: Jomfru Mariae Synål. 
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Fig. 2: I. C. Dalli: Tegning av kirken, med bauta. Litt av Flagghaugen sees t. h. 1811. Oppbe
vares i Bergens Billedgalleri. 

På øyas nordøstre del, litt syd for Salhusstrønunen, stikker et nes ut i 
sundet. Her ligger Avaldsnes kirke (fig. 1 A), høyt og fritt, med utsyn 
både syd- og nordover leden, og 1ned prestegården i syd (fig. 1 B). Flere 
gravfelt som til dels har gitt merkelige funn, understreker stedets be
tydning i forhistorisk tid. Nord vest og opp for neset, på hei en, finner vi 
stadig rester av de 9 svære Re- eller Risehaugene son1 før var omgitt av 
1nindre hauger, røyser og steinsetninger, n1ed bautasteiner innimellom. 
Blodheien kalles feltet oftest i arkeologisk litteratur. Syd for dette, på 
san1me høyde lå Kongsheien, særlig preget av røyser, steinsetninger og 
lave bautasteiner, nesten helt fjernet tidlig i forrige århw1dre. Litt vest 
for prestegård og kirke hever en ganske lav fjellrygg seg, og på den stod 
en krets av reiste stein med en alenhøy bauta i midten. Dette er nå borte 
(fig. 1 E). Navnet varierer noe; av enkelte lærde kalles den Kongshaugen, 
av andre Dåpshaugen. Av de øvrige fortidsminner on1kring kirken er 
bare ett bevart til våre dager, landets høyeste bautastein, den vel 6 111 
høye Jomfru Mariæ Synål (fig. 1 E).3

) Den står straks nord for kirkens 
nordvegg (fig. 2). Flere har eksistert. Thormod Thorfæus omtaler en på 
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Fig. 3: De fem dårlige Jomfruer ved Norein. Akvarell av Børge Mosgren 
(eier Haugesund Museum). 

15 alen (fig. 1 G), son1. ble skadd da prestegården brente i 1698, og brakk, 
så bare en stump ble igjen. Deru1e må ha stått straks syd for kirketårnet. 
Kraft, og etter ham Johan K. Christie omtaler ikke denne, n1.en nok en, 
son1. skulle ha stått noen skritt NNØ for Synålen, også den fjernet for 
lenge siden. On1. dette er en sammenblanding av Kraft, eller om det faktisk 
har vært tre, er vanskelig å avgjøre. Det kan godt ha vært flere. På fast
landet rett overfor Salhus, ikke langt nord for Avaldsnes, står et bauta
steinsmonument på fem høye, slanke stein, som markerte en grav, jevn
gan1.mel med de to eldste fra Flagghaugen (fig. 3). 4 ) V ed siden av 
bautasteinene lå to svære gravhauger på A valdsneset: syd for kirken, 
Kjellerhaugen, tatt til potetkjeller for prestegården en gang mot slutten 
av 1700-tallet (fig. 1 D), og NNØ for kirken, Flagghaugen, av de lærde 
ofte kalt l{oehøien, av almuen i blant Augvaldshaug (fig. 1 C). 

Middelalderens rikdom manifesterer seg i den store, gotiske stein
kirken, bygd av Haakon Haakonson ved midten av 1200-årene, men 
senere forfalt og nå restaurert. Den 1nå ha erstattet en eldre, trolig på 
sam1ne sted. Hos Peder Claussøn Friis hører vi om forfalne rester av en 
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steinkirke noen skritt syd for den nåværende.5) Omkring 1800 kunne 
disse ennå sees, n'len deres 8-kantete gnu1npl an tyder på at de ikke er 
rester av en eldre ro1nansk kirke. Det er sannsynlig at Haakon Haakonson 
beholdt den ga1nle alterplassen, og hvis han skulle ha flyttet kirken, er 
det vanskelig å forklare hvorfor den nåværende lå klint mellon'l den 
søndre bauta og Jonlfru Mariæ Synål, son1 faktisk heller inn n1ot kirkens 
nordn1ur. 

Flere ganger on1tales Avaldsnes i Hein1skringla. Det var en av de fen'l 
vestlandske kongsgårdene Harald Hårfagre helst bodde på på sine eldre 
dager. Haakon den Gode og Olav Trygvesson oppholdt seg der flere 
ganger, og nettopp der utspilte seg den dramatiske hendelse som kom til 
å føre ti] det endelige brudd n'lellom Erling Skjalgsson og Olav den 
Hellige. Også i senere sagaer nevnes stedet, og særlig under borger
krigene spilte det og Karn'lsundet en ikke ubetydelig rolle. 

For oss er ikke Snorre lenger den sikre kilde til Norges eldre historie 
son'l han var før 1850, men han kan ha besøkt Avaldsnes på sin Norges
tur i 1218-21, og i så fall ha sett den eldre kirken og fortidsn'linnene der. 
Uten tvil gjengir han tradisjoner om disse, son'l eksisterte på tidlig 1200-
tallet. Viktigst for oss her er en tradisjon on'ltalt i Olav Trygvessons 
Saga: Jeg gjengir den i Jacob Aalls oversettelse (1838). 

<<Der fortælles, at da l{ong Olaf engang var til Gjæstebud paa Aug
valdsnæs, ko1n der en Qvæld til ham en gammel og meget ordklog Mand 
n'led en bredskygget Hat paa Hovedet. Han var eenøiet og kunde fortælle 
om alle Lande. Han gav sig i Samtale n'led l{ongen, og da Kongen 
fandt stor Gammen i Gjæstens Tale, spurte han ham om mange Ting, 
som Gjæsten gav gode Svar paa, og Kongen sad længe oppe om Qvælden. 
Blandt Andet spørger Kongen ham, om han vidste, hvo den Augvald 
havde været, som Næsset og Gaarden var opkaldt efter? Gjæsten siger, 
at Augvald var Konge og en 1neget stridbar Mand, og at han gjorde 
store offringer til en Ko, son'l han førte med sig, hvor han foer, og ansaae 
det tjenligt for Helbreden at drikke af dens Melk. Denne san11ne Kong 
Augvald havde holdt et slag med en Konge, son'l hedte V aris, i hvilken 
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Strid Augvald faldt. Han blev høilagt tæt ved Gaarden, og der blev sat 
Bau tastene over han1_ son1_ endnu stande der; tnen i en anden Høi, kort 
derfra blev Koen lagt.» 

Hos Peder Claussøn Friis, son1 synes å ha benyttet et noe annet n1_anu
skript til Olav Trygvessons Saga står det: Der Kongen var til Giest paa 
Augvaldssnæs/ da kom en Mand til haru1_en1_/ son1_ havde icke uden it Øje/ 
hand sagde sig være vide kiendt on1_ Lande/ oc kunde sige Kongen alt det 
hand spurte hannen1_ on1_ forgangen Handel. Blandt andet spurde Kongen 
hannen1_ on1_ Augvald l{onge/ son1_ Næssit oc Gaarden hafde sit Navn aff. 
Manden suarede: Augvald var en n1_ectig Konge udi sin Tid/ o c offrede 
hand flitteligen til Guderne/ hand havde en Koo til sin Gud/ oc offrede til 
hende/ o c før de hende 111_et sig hu or hand drog/ o c holt hen dis Melck for 
stor Lægedon1_/ hand stridde siden n1_et en Konge som V arni hed/ o c bleff 
slagen/oc ligger begrafuen i en Høj her hos Gaarden/oc hans l{oo ligger 
begrafuen i en anden Høj der hos. Kongen hafde stor Vilie 61 at snacke 
111_et san1_n1_e Giest/ oc sad lenge om Aftenen/ indtil hans Præst varede 
hannen1_ ad/ san1_me Giest var icke god/ oc raadde l{ongen at gaa til 
Sengjoc gifue sig Gud i vold oc sofue. Anden Dagen blef san1_n1_e Giest 
ingensteds funden/thi tenckte Kongen/at det monne være en ond Aand/ 
son1_ vilde bedrage ha1men1_ i nogen 111_aadejn1_en hand lod dog begge 
Høje opkaste/oc fant Kong Augvalds Been i den ene Høj/oc l{oBeen i 
den anden.»6

) 

Også andre islandske sagaer kjem1er kong Augvald, hans ko og deres 
graver. Der er dessuten 0111_talt en rekke av Augvalds etterkotntnere.7

) 

Den betydning landets historie har for en ung og usikker nasjon, 
kjenner vi godt fra vår egen tid. I Norge gikk interessen for Snorres 
Kongesagaer tilbake til det 16. årh., og når man var knyttet til et 
sted som Avaldsnes, 0111_talt i Heitnskringla, var intet naturligere etm å 
kon1_binere de store, synJige fortidstninner på stedet 111_ed de historiske 
kjensgjerninger gjengitt her. Trolig er navn son1_ Kohøien og Blodheien 
iallfall fra 1700-tallet, 111_en da den lærde sagaforsker Thorn1_od Thorfæus 
bodde på Stangeland i slutten av 1600-årene, kan de gå tilbake til hans tid. 
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Den enøyedes fortelling otn de to gravene og bautasteinene for Aug
vald og hans ko, var ahnent knyttet til haug og steingruppe på Neset, 
oftest med fjellryggen n1ed steinsetningen Kongshaugen trukket inn. 

For de n1enn som gravde ut Flagghaugen i 1834, og som behandlet 
fwmene i årene like etter, var Snorres Heitnskringla Historieboken on1 
Norges Storhetstid. De kunne hatn og andre islandske sagaer son1 de 
kwme Bibelen. 

Ikke desto mindre var Snorre ikke helt utvetydig. Kongesagaene 
gav rom for tolkninger i detaljer, og som vi har sett, varierer navnene noe. 
Onlkring 1830 var man dessuten blitt klar over at det hadde sneket seg 
inn noe galt en gang. Rehaugene og Blodheien var blitt satt samn1en n1ed 
et stort slag Snorre lar Håkon den Gode utkjetnpe 111ed Eirikssøtmene på 
Avaldsnes, og en av storhaugene gikk under navnet Kong Gutorms Haug, 
etter den av Eiriks01mene son1 skulle ha falt her. En utgravning av nettopp 
denne haugen hadde in1idlertid gitt en grav med bl. a. et bronsesverd og 
ikke en ting av jern. Man var alt da klar over at slike funn n1ed bronse 
som eneste metall, måtte være vesentlig eldre enn Håkon den Gode. 

Mot denne bakgrunn var det derfor ikke merkelig at da den nye, 
unge soknepresten på Avaldsnes, Lyder Brun, trengte fyllmasser til kirke
gården, bestetnte han seg til å ta disse av den eneste urørte haugen på 
Neset, Flagghaugen (fig. 1 C). Biskopen i Bergen, Jacob Neun1a1m har 
tilskyndet ham til dette. Neun1anns interesser for w1dersøkelser av grav
hauger var velkjente nok, og han hadde klart vist at han ikke vek tilbake 
for selv de største. I årene 1824-27 hadde han latt undersøke den n1eget 
store V alder haugen ved Ålesund, hvis fine fu1u1 hørte til det 1 O år gatnle 
Bergenske Museums store skatter. Man kunne derfor n1ed gnum for
mode at også Flagghaugen ville gi lønn for møden, og kaste lys over 
enkelte usikre partier i Snorre, foruten at den klart inneholdt store 
n1engder fylln1asse. 

Arbeidet ble begynt i noven1ber 1834, og funnene n1å ha overtruffet 
alle forventninger. 

Før vi går itu1 på fwuiliistorien, skal jeg kort gjennon1gå det vi sikkert 
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Fig. 4: Tegning av Avaldsnes kirke med Flagghaugen t.v. Nils Herzberg 1828. 
Eier: Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 

vet om funnforholdene og funnene. 8
) Flagghaugen var vel 43 n1 tvn1. 

og omtrent 5 m h. (fig. 4). Den var noe skadd ved tidligere gravning. 
Man fant tre graver med gravgods: en stor kiste av nagle te eikeplanker, 
muligens støttet av skiferheller, og to urner, hver med brente bein. I 
midten av haugen var en kjernerøys, som ytterst var o1ngitt av en ring 
med reiste stein. Over sentralrøysen og fotkjeden var lagt en svær kappe 
av aurjord. 

I eikekisten var en mann blitt begravd, ubrent, trolig 1ned klær på, 
skjønt tekstiler hverken nevnes eller er bevart nå. Han hadde full bevep
ning: et sverd med sølv knapp, i treslire dekket av lær 111ed påsatte sølv
plater, delvis forgylte (fig. 5), et skjold n1ed en stangskjoldbule, hvis stang, 
og trolig også det n1este av selve bulen, var dekket av tykke sølvplater, 
en lanse og et spyd som nå er tapt. I bandolæret kan det ha sittet en 
kraftig knapp, hvis nedsenkete 1nidtparti kan ha vært dekket av det 
pressete gull blikket ( Shetelig 1912, fig. 124), som i så fall er det eneste 



Fig. 5: Sverdet fra grav I. Foto Historisk Museum, Universitetet i 
Bergen. Str ca. 1/5 

bevarte av denne knappen. Hans smykker bestod av 
en arn1ring av massivt gull, som veier vel 590 gr. 
(fig. 6), en kraftig gull fingerring, vekt vel 24 gr. 
(fig. 7), dessuten trolig tre gull fingerringer <<af almin
delig Fa~on>> og en liten fin gullnål med riller øverst, 
som nå er tapt. Til det personlige utstyret må vi 
regne: et lite rundt speil av fortinnet bronse, vel 30 

glass-spillebrikker og en skålvekt av bronse. Til hans 
bordservise hører: et hengefat av bronse, et spann av 
bronse 1ned sølvinnlegning, en sil av bronse, alt 
provinsialron1ersk arbeid (fig. 8); n1.unningsranden til 
et sølvbeger og munningsbeslagene til et drikkehorn 
derimot kan være nordisk arbeid. Endelig fantes det 
eikeplanker, nagler og spiker til kisten, nå tapt, et taug 
av nauthår og et av bast, hvorav det første er bevart. 
Begge de andre gravene er brent. Den ene hadde som 
urne nok et spam1 av bronse (fig. 9), og på toppen 
av de brente bein lå trolig tre gull fingerringer « af 
ahnindelig Fa~on>>. Både disse og de brente bein 
mangler nå.- Den andre hadde som urne en vest
landskjel av bronse (fig. 10), og blant beinmassen her 
lå noen spillebrikker av brent bein, hvor mange vet 
vi ikke, men to finnes etmå i Bergen og et par skal 
være sendt til n1.useet i Trondheim san1men med to 
av glass-spillebrikkene. Den ubrente graven og den 
ene branngraven må settes til meget tidlig 4. årh., 
mens vestlandskjelen daterer den andre branngraven 
til folkevandringstiden. 

Det er ganske omsonst nå å drømme om hva en 
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Fig. 6: Gullarmxingen fra grav I. Foto Universitetets Oldsaksam1ing, Oslo. 
Litt over 1/2 str. 

111oderne utgravning ville ha fått fran1 av skjørere saker, eller hva en god 
innberetning tned planer og fotografier ville ha lært oss. Det viktigste er 
at futmet ble tatt vare på og ennå finnes, og at vi vet noe on1 funn
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on1stendighetene. 
Sett under ett er A valdsnesfunnet et 

av våre merkeligste gravfunn fra eldre 
jernalder, rikt på tildels enestående 
in1portsaker, rikt på nordisk hånd
verk av høy kvalitet og- N ordeuropas 
gullrikeste gravfunn fra romertiden. 

I noven1ber 1834 begynte sokne
prest Lyder Brun utgravningen, son1 

Fig. 7: Gullfingerringen fra grav I. Foto Historisk 
Musemn, Universitetet i Bergen. Str 9:7. 



Fig. 8: lin port fra Romerriket, fra grav I; sil, fat, spann, speil og spille brikker. 
Foto Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 

Fig. 9: Spann fra grav II. Foto Historisk Museum, Universitetet i Bergen. Str. ca. 1j3. 



Fig.10: Vestlandskjelfra grav Ill. Foto HistoriskMusemn, UniversitetetiBergen. Str.ca.1j3. 

fortsatte med avbrudd utover vinteren og våren 1835. Da var hoved
mengden av fum1et kommet for dagen. Bare noen få saker, viktigst her 
den vesle gullnålen, ble funnet da de 
siste rester av den svære haugen ble 
fjernet i 1840. 

Man finner ikke over 600 gran1 gull 
i jorden uten at det spørs. På og 111el
lon1 skisseblad oppbevart i Bergens 
Billedgalleri gir maleren L C. Dahl 
uttrykk for sine følelser da han fikk 
høre at l{oehøien ikke var mere (fig. 
11). 9 ) Avaldsnes kjente han. På sin 
første reise til København i 1811 hadde 
han ligget der et par dager og nettopp 
fra Koehøien var en av hans skisser av 
kirken. I juni 1834 gjenså han stedet 
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på en reise fra Christiansand til Bergen. Om funnet kan han ha hørt da 
han kom hje1n til Dresden. Han er opprørt. Setningene henger ikke alltid 
sam1nen: 

«Det der er andre helligt bør ogsaa i det minste agtes, selv var det in1.od 
vor Anskuelse, bør 1nan dog vogte sig for Egoisme. -

Der var en Tid hvor jeg efter min Anskuelse fandt det for en umulig
hed at et sandt moralsk religiøst Menneske, ville antaste eller legge Haand 
paa Ting der gie1mem aarhundreder havde været betragtet med en hellig 
Ærefrøgt, var dette ofte nesten bleven til en overtro, saa har og denne 
sit gode. 

I den hedenske Tid, der ogsaa vist havde sit gode, ? vare de dødes 
Gravhøye nesten hellige- og hos Germanerne var allerede i det 6 aar
hundrede love imod at berøve Gravhøyene noget af deres Indhold. -
noget lignende har sikkert ogsaa vært tilfælde i vort Norden. - De første 
Christne synes og at have fulgt denne Lov, af Pollitik eller Tilbøyelighed 
og ærkiendelse af det gode vil jeg ei bestemme? Dog vore senere og 
luterske Geistlighed for største Delen, har ei giordt sig den nrindste 
Samvittighed derover da det vare hedninger hvorom det handlede sig, 
deels af Egennøtte, ogsaa af nysgiærrighed- undertiden af virkelig viden
skabelig og historisk Interesse - men selv i sidste tilfælde kan dog dette 
have sine Grændser, og burde man igien lægge Høyen i Aarden igien
ja endog lade noget blive tilbage der dog ei er synderlig N øtte og om 
mulig vedlægge en Indskrift eller sligt der ved, der kum1.e sige en senere 
Efterslægt at den eller de have Aaret 18 .. Aabnet Høyen Ex: Ex:- Dog 
dette har hverken de Herrer Geistlige eller Antiquarerne beagtet - men 
de værdigste Levninger af navnkundige Mænd ere barbariskere behand
lede i vor Christelige Tid end i Aar tusind. 

Saaledes har Presten Brun en Sønnesøn af Biskop Bruun i Bergen, 
ladet udgrave den store oldgamle gravhøy ved Augwaldsnes Kierke paa 
I{armøen, - hvor han skal have fundet Guldringe og deslige ting af 
betydelig værd, og vel neppe har giordt sig umage at anmærke noget 
for Efterslægten og lagt Høyen igien i aarden! - De fundne Sager har 
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han ei ydet Staten, tnen betragter sligt som sin Eiendom. Hvorvidt dette 
er ret vil jeg ei bedøtne; thi ieg kiender ei de norske Love i den henseende, 
- Dog siger mig n1.in Føllelse, at sligt burde ydes Staten, thi eiendommen 
tilhører ei Presten? -I sommeren 1811, paa tnin første udflugtsreise til 
I{jøbenhavn, laa vi i havn der et par Dage, hvor jeg giorde nogle Thurer 
omkring paa Øen og nogle Tegninger af Stedet med Kierken og dens 
ærværdige Ruin, den ene Tegning tog jeg fra den omtalte Kætnpehøy 
som hoslagte ganlie Tegning viser, den anden fra Blodheien, hvor der i 
Oldtiden har staaet et Slag, og hvor der ere flere Gravhøye og Bauta
stene. 

Den daværende Præst Hr. I{ormuntan, der kom, min Ukyndighed i 
den norske Historie til Hiælp, og førte mig om i nærheden af Kierken 
og Præstegaarden - fortalte mig adskilligt om Kong Augwald og hans 
Koe- Olaf Trygvesen der har ladet Augwalds Gravhøy undersøge og 
vel mulig fløttet den store Bautasten der staar ved Kierkemuren - der 
hen? Ex: ex:-

Denne værdige Præst viste mere Agtelse for Stedet og dets historiske 
111ærkværdigheder end vor Bruun. - der har begaaet en sand W andalisme 
ved ei at kaste Gravhøjen til igjen -Ja legge en Tavle til, for at melde 
Efterslægten at graven var aabnet anno 18 . . - samt de historiske Data 
og det Fundne, dog nok om slige Ran.-

<<Et tusind Aar og mere ? 

Laae Heltens Been i Roe, 
Ei Længer respecterer 
ham nu den christne Troe. 
Hvad længe helligt var 
Ei W indesygen skaaner, 
sin egen (navn?) forhaaner 
hvor Gu ld hans Afgud var.» 

I en del av dette kan man nok gi Dahl rett. Men på to viktige punkter 
hadde han urett. En del av funnet var lovn1.essig beskyttet, og sokne-
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presten synes å ha forholdt seg helt korrekt. I Bergens Museums arkiver 
er følgende brev bevart, datert Augvaldsnæs den 11 December 1834: 10) 

Høivelbaarne, Høiærværdige 
Herr Biskop Dr. Neumann, l{ommandeur af 
Nordstjerneordenen m.m. 

Deres Høivelbaarne Høiærværdighed er formodentlig allerede gjennen1 
1nin Fader underrettet om, at jeg har ladet grave i den ved Augvaldsnæs 
IGrke beliggende store Kæmpehøi og der fundet adskillige Sager af 
megen Rarhed. Efter Deres gode Anvisning begynte jeg Gravningen i 
den østlige Kant og ved Poden af Høien indad mot Centrum. 
To Tin1.ers Arbeide af 6 Mand var nok for at bringe os til Gravkammeret, 
der er 5 3/4 alen langt, 1 7/8 alen bredt og 2 1/4 al. høit. (ca. 3,60 m langt, 
ca. 1,20 11.1. bredt og ca. 1,40 m høyt). I dette befandt sig, foruten om
skrevne Ring, hvoraf jeg vover at indslutte Tegning, og tvende mindre 
Ringe, 2 Messing-kjedler, der begge vare fyldte med Been og Aske samt 
en heel Hoben Knappeformige Stene af Glasflus, deels sorte, deels blaa
grønne, og et stykke av et Sværd, hvis Skede har været beslaaet n1.ed 
tyndt Guld af udmærket smukt Arbeide. De øvrige Sager ere saa ilde 
n1.edhandterede af den Alt, undtagen ( Guld fortærende Tid ? ) at man har 
Møie for at see, hvad det har været. Dog synes det ufeilbarligt, at nogle 
af de 1nange stærkt forrustede og opsvolmede Jernstykker ere Dele af en 
Dolk og en Pil, tildeels vel ogsaa af Sværdet. Saa er det heller ikke 
uri1neligt at flere tynde Sølvstykker have hørt til et Pilekogger og at 
der har staaet en Urne i Kammeret af hvilken Bunden er bleven sparet 
for Ødelæggelsens V ederstyggelighed. Det i mine Øine formedelst dets 
Skjønhed, Rareste af alt det Fundne, bliver saa forskjelligen bedøn1.t af 
de paa l{armøen .......... , at jeg ikke tør yttre nogen Mening 0111., 
hva det kan have været. Nogle, og det de Lærdeste, ville sværge paa, at 
det har været et Madkar, hvoraf Augvald har søbet sin Suppe. Andre at 
det har været en Gryde, atter andre at det har været et Røgelseskar og 
...... en saare li den og det den eenfoldigste ( ? ) Deel, at det har været 
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en Hjelm. Det vil alt aabenbares, naar De og Deres Colleger faaer det 
at see. Der Gud vil, har jeg tænkt at gjøre en Tour til Bergen hen paa 
V aarparten og da medtage det Altsamn~en. Med Hensyn paa den store 
Ring i Besynderlighed anseer jeg det for Pligt ifølge Loven at gjøre !nd
beretning derom til Øvrigheden. Det er vel endog tvilsomt, hvorvidt 
jeg har Ret til at disponere over det Fundne, hvis, som sikkert formodes, 
det skulde agtes at være af fortrinligt V ærd. I det Tilfælde, at det skulde 
være mig uformeent at byde samtlige fundne Sager til hvem jeg vil, kan 
jeg naturligvis, især paa Grund af, at Deres Høivelbaarne Høiærværdig
heds Opmuntring fornemmelig har foranlediget Gravningen og Deres 
gode Veiledning til Udførelsen af Samn~e bevirket dens hastige og 
heldige Resultat, ikke være Tvil om, hvor jeg skal henvende mig. 
For at komme tilbage til Ringen igjen, maa jeg ben~ærke, at det vel 
neppe har været, hva man i begyndelsen var saa tilbøielig til at antage, 
Klaven til den af l{ong Augvald tilbedte l{oe, men snarere en Armring, 
hvorpaa han har hægtet sit Skjold. Detme Formodning opvakte hos mig 
en synderlig, ja uimodstaaelig Lyst til at fortsætte Gravningen for om 
n~ulig at finde ogsaa den vidtberømte Klave. Min Hu stod da først til 
den saakaldte Kongshaug, hvor Sagnet rigtig nok siger at Augvald selv 
skal være begraven, men hvor jeg nu, efter at have fundet Augvalds 
G(uld ?) tror at Sagnet saaledes kunde have forvekslet Navnene paa de 
tvende Høie. V ed nøiagtig Undersøgelse befandt jeg, eller rettere troer 
at have befundet at der i den saakaldte Kongshaug ingen Grav er, men 
at det har været et Thingsted eller noget lignende. Dette Forslag forgjæves 
gjort, begav jeg mig med al min Styrke tilbage til Koehougen, der alle
rede havde givet saa rigt Udbytte og idet jeg erindrede Deres Høiær
værdigheds Ord, hvorefter man aldrig kan være sikker paa, at der Intet 
er tilbage i en Høi, førend man har gandske gjennemgravet den, gav jeg 
ordre til at udføre dette h .... ? • • Arbeide. Det er endnu ikke færdigt. 
I 9 san~fulde Dage have 5 Mand og 2 Heste været i fuld Virksomhed og 
endda kunne vi neppe siges at være mere end vel begyndt. Skjøndt der 
er gaaet til en Dybde af 8 Alen, kunde vi endnu ikke naae Bunden med 
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en lang Jernstang. Gud spaar Intet, uden Muld og Muld og atter Muld. 
Det er en uhyre Muldmasse, hvoraf den ganske Høi bestaar. Idag har jeg 
paa Grund af flere Omstændigheder maattet indstille al Gravning indtil 
Videre. Mine Vogne protesterer mod at lade sig trække over de vaade 
Agre, mine Heste have paadraget sig Hoste, mine Folk Snue og jeg har 
faaet et Sting i Ryggen formedelst den samme Gravning paa saa ublid 
Aarsenstid. Til Vaaren, d. v., vilde vi begynde paa en Frisk n1ed nyt 
Mod og Kraft. 

Skade, at min Virksomhed rimeligvis ikke kan strække sig længer end 
til Præstegaardens Grændser. Hver Mand er nu bleven besat af en unlaa
delig Gravningslyst, saa det ikke er at tænke paa at anholde N og ens Til
ladelse til at gaae paa deres Eiendomn1er. Her tales og drømtnes vel ikke 
on1 andet end Guld i Jordens Skjød og man lader sig ikke skrække ved 
de fæle Historier fra Augvaldsnæs Præstegaard, hvor N a boerne den første 
Aften efter Gravens Aabning skal have seet brændende Lys skræve over 
Hougen (det var n1in Tjenestedreng, der kom fra Møllen seent paa 
Qvelden og havde lyst til at se derhen, n1en da det var 1nørkt, tog han 
Lygte med sig) og hvor der i Midnatstimen hørtes hule Stemtner drønne 
over Jordens Overflade, saa een af Huusmændene ikke turde begive sig 
alene efter G. ? •• n1aden til sin Hs.'stue (Huusmandstue) (det var for
Inodentlig min Hund, kjære ( ? ) Gultan, der lot sin V ægterste1nn1e høre). 
Maatte kun de gode Bønder bringe fren1, hvad de rimeligvis kunde 
fin de, saa var det endda vel! 

Den belovede Indberetning blev længere end jeg havde tænkt. Noget 
af den maa nødvendigvis have interesseret Deres Høiærværdighed. 

Augvaldsnæs den 11 te Decen1ber 1834 

Med udmærket Høiagtelse 
ærbødigst 

Brun>> 
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I Universitetets arkiv i Oslo ligger følgende brev:11) 

<<Til 
Den Kongelige norske Regjerings Departement 
for Finantsvæsenet. 

I den ved Augvaldsnæs l{irke beliggende store Kæn1pehaug, almindelig 
kaldet Koehøien, har jeg for nogen Tid siden fundet adskillige Oldsager, 
der synes at være af fortrinligt værd. Blandt disse udmærke sig: 

1 stor Ring af det allerfineste Guld, vægt 38 Lod. 
1 mindre Do Do Do Do 1% Lod. 
1 Do Do Do Do Do h Lod. 
5 Do Do, Tilsammen vægtig on1trænt 2 Lod. 

Alt efter Handelsvægt. 

V ed at anmælde dette for det kongelige Departement, tillader jeg mig 
allerærbødigst at bede mig underrettet om, hvorvidt Høisamme tnaatte 
være sindet at gjøre brug af Lovens forn1entlige Ret til at erholde for
nævnte Kostbarheder ved at udbetale deres fulde V ærdie. 
De ere af nug deponerede i det Bergenske Musæum, hvis Directions 
Formand har lovet at lade indrykke i det snart udkomn1ende Hæfte af 
Tidsskriftet Urda en Fortægnelse over det hele Fund. Hva de Sager angaar, 
der ikke ere af Guld, da har jeg anseet mig berettiget til selv at disponere 
over disse og skjænket den1 til det Bergenske Musæun1, paa grund af at 
Een af dettes Medlemmer, nemlig Biskop N eumatm har med sin Op
l11Untring bevirket de i anmeldte Høi anstillede Undersøgelser. Til an
stundende Foraar ville disse fortsættes. 

Augvaldsnæs Præstegaard den 13 Februaris 1835. 
Allerærbødigst 

Brun.» 

Av disse to brev fremgår at mellotn 11. desetnber og 13. februar har 
Brun begynt gravningen igjen. I brevet til departementet on1tales i alt 
7 mindre gullringer foruten den store, i brevet til Neumann bare to. 
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Det er sam1spuig at han da har fum1et branngraven med He1nn1oor
spannet og de tre fingerringene og dessuten ennu to i den ubrente graven, 
derav den store fingerringen. 

Sakens videre utvikling kan vi så noetuw1de følge. I et brev til Col
legiunl Acade1nicun1, datert 19. mars heter det: 11

) 

«Fra den kongelige norske Regjerings 
Finants, Handel og Tolddepartement. 

Vedlagte Andmældelse fra Sognepræst Brun angaaende no gle i en 
Kæmpehøi ved Augvaldsnæs Kirke fundne Oldsager skulde man herved 
tjenstlig oversende det ærede Collegium, og derhos henstille til sa1n1ne 
at afhandle det Fornødne ved Sognepræst Brun, forsaavidt Collegiet 
maatte ville indkjøbe Noget af ommeldte Fund til Universitetets Anti
qvitetssamling. 

Christiania den 19 Marts 1835. 
Jonas Collett 

C. F. Gliickstad». 

Etter dette 1nå det ha vært korrespondanse og forhandlinger utover 
våren og sommeren 1835 som vi ikke kjenner til. I august må Universi
tetet ha tatt en slags beslutning, for den 24. august fremlegger Neun1ann 
på et Directionsmøde i det Bergenske Musæum bl. a. en gave fra Provst
inde Brun paa Augvaldsnæs: en massiv Fingerring af Guld funden i den 
op.obede ( ?) Gravhøi ved Augvaldsnæs Kirke. 12) Det kan bare forståes 
slik, at Staten hadde frafalt retten til innløsning for denne. 

Noe senere kom den store ringen til Christiania, og den endelige be
slutning 0111 å kjøpe den ble fattet i Kollegiet. Men først måtte selvfølgelig 
universitetets professor i historie gi sin uttalelse, og fra den 5/9 er dette 
bevart: 13

) 

«Til Hr. Professor Stenbloch. 

Til CoJlegiet er indleveret en Guldring som herved følger, n1ed Fore
spørgende 0111 Universitetet vil indkøbe Samme. I de1me Acledning til-
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lader Collegiet sig at anmode Hr. Professoren om at have den Godhed 
at meddele Collegiet Deres Formening om hvorvidt Ringen (som er 
funden i Augvaldsnæs) har historisk Interesse nok til at burde indkøbes 
af Universitetet. Da Ringen skal leveres tilbage til Middag, bedes det 
undskyldt at man tillader sig at anmode om at erholde Svar med Budet. 

Chr.ia. 5/9, 1835. 
Paa Collegiets V egne 

Ærbødigst 
U. A. 1\ifotzfeldt 

Der er vel ingen Tvil om at Universitetet bør søge at kon1.n1.e i Besiddelse 
af en saa sjelden Oldtidslevning. 

Ærbødigst 
Stenbloch.» 

Nå gikk det raskt. Den 19. septen1.ber foreligger en skrivelse fra kol
legiet til Universitetets kvestor :14

) 

<<Herr Qvæstor anmodes herved om til Universitetssecretaire Tostrup at 
udbetale 443 Spd. 110% Sk. skriver Fire Hundrede Tre og Fiirti Spd., 
Eet Hundrede og Ti % Skill: der udgjør Kjøbesumn1.en for en af Sogne
præst Brun ved Augvaldsnæs Kirke funden Guldring, vægtig 40 Lod, 
1 Qvintin, 1 Ort og 13 As, af Gehalt 22 Carat 10 Gren og vurderet for 
11 Spd. for hvert Lod, hvilken Ring er indkjøbt til Universitetets Samling 
af nordiske Oldsager, paa hvis Conto i Universitetsregnskabet Beløbet 
bHver at opføre. 

Bankanvisning paa 400 Spd. vedlægges.» 
og nederst står der: 

«At ovenstaaende 443 Spd. 1101j4 sk. ere udbetalte tilnug paa nrin Broder 
Sognepræst Johan L. Bruns vegne 
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Endelig kommer som sluttsteinen lektor Rudolf Keysers katalogisering 
av ringen i Hovedkatalogen for Universitetets Samling av nordiske Old
sager sotn nr. 718, det siste nun1.mer under året 1835. 

Enkelte detaljer er ennu uklare, men hovedlinjene er greie. Den store 
ringen, og den alene ble innløst. Prisen var høy, nesten en halv årsgasje 
for en professor og mer enn 4 ganger så n1.eget son1. statens årlige tilskudd 
til det Bergenske Musæum. 

Sokneprest Brun sier i sitt brev til Departen1.entet at han har forært 
Bergens Museum det av fum1et son1. ikke var av gull. I tillegg gav hans 
hustru den største og fineste av fingerringene. Gaven må ha vært den 
dittil største donasjon museet hadde mottatt fra private. Brun sier selv 
at gaven var et uttrykk for hans dype takknemlighet mot biskop 
N eun1.a1u1. 

Ennå gjenstod 6 fingerringer, av Christie beskrevet slik: Af ahnindelig 
Fas:on. -Disse fikk Brun sendt tilbake til Avaldsnes. Da Flagghaugen var 
blitt helt fjernet i 1840, sendte han dem og gullnålen til Universitetet n1.ed 
tilbud om kjøp. Heller ikke denne gang lyktes det. Gullnålen forsvinner 
helt. Ringene solgte han til kjøpmam1 Heftye i Christiania, og vi vet 
intet mer sikkert on1 dem. Det har vært foreslått at den fingerring og de 
5 betalingsringer av gull fra ukjent sted i Norge (C 24819-20), son1. 
Universitetets Oldsaksamling arvet i 1931 etter konsul Heftyes arvinger, 
skulle være disse. 15) Vektenhetene stemn1.er ikke helt, men det viktigste 
som taler tnot, er at de fem betalingsringene vanskelig ku1u1e kalles 
fingerringer «af almindelig Fa<;on». 

Neumann og Christie hadde lovet Brun at fum1et skulle bli offentlig
gjort i det først utkommende hefte av Urda, det eneste da eksisterende 
antikvariske tidsskriftet i Norge. Son1 så n1.ange løfter ble også dette bare 
delvis im1fridd. I en artikkel 0111. Gravurner i det Bergenske Musæun1., i 
Bd. Il som utkon1. i 1837, beskriver og avbilder biskop Neutna1u1 den 
ene bratmgravens spann, samt fatet og det fine spam1et fra den ubrente 
graven. 

Neun1.ann gir her en nøyaktig beskrivelse av de tre kar, med n1ål og 
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angivelse av n1.ateriale. Men som alltid 
nøyer han seg ikke n1.ed det. Om fatets 
løveattasje med ring (fig. 12), sier han: 
«De ere saa skjønt forarbeidede og saa 
velkonserverede, som vare de kotnne 
igaar ud fra Gjørtlerens V ærksted, og 
111.ed Ringerne have det sig ligedan>>- og 
og on1. fatet selv (fig. 8): «Havde n1.an 
beholdt detme herlige V ase i sin Heelhed, 
den skulde have fren1.viist en af Old
tidens skjønneste prydelsen>. On1. det 
enklere spann (fig. 9) heter det: <<Atter 
et af Augvaldnes-Fundets herlige Styk
ker, en Messingurne av skjøn Form. Den 
er grønlig af Rust. Tiden har fortytu1et 
den, og dens sider ere tildels gjennen1.
brudte>>. 

Men når han tar for seg det fine span-

Fig. 12: Et av fatets løveattasjer. 
Foto Historisk Museum, Universitetet 

i Bergen. Vel 1/2 str. 

net (fig. 8), svikter hans morstnål ham delvis: <<Ogsaa af Augvaldsnes
Fundet fretnspringer detme, den skjønneste, n1.ener jeg, af alle Oldtids
urner i Norden. V el ligger den i stykker for nug, og jeg er fristet til n1.ed 
Gesners Faun ven1.odig at udraabe: <<Er ist zerbrochen, ach er ist zerbrochen, 
der schonste Krug! Da liegen die Scherben unilier.>> Men, det har lyktes 
os af Brudstykkerne at restruere dens Idee og at give dens oprindelige 
Fonn igjen . . . . . . Og da hvilken Form! Og hvilket prægtigt, hvilket 
smagfuldt Arbeide! De1u1.e herlige Urne er af Kobber og det ..... af 
den skjø1u1este Politur. 

Når enkelte Sølvstriber undtages har den ædle Rust allerede helliget 
de fleste Partier af dette hellige Kar.>> 

Det har vel hendt de fleste av oss at vi har ønsket å gi uttrykk for særlige 
skjøtuilietsopplevelser ved en oldsakskatalogisering. Men jeg tviler på otn 
noen av oss har våget å gi følelsene slik utfoldelse son1. Neun1.ann gjør her. 
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Fig. 13: Detalj av sverdskjeden fig. 5. 
Foto Historisk Museum, Universitetet 

i Bergen. Str. 5:8. 

I et senere hefte av Urda, trykt 1843, 
beskriver og diskuterer stiftsamtmann 
Christie en del av de viktigere gjen
standene i fm1net, so1n N eun1a1m ikke 
har o1ntalt, so1n sverdet, gullet, glass
spillebrikkene, silen og hornet. Han gir 
dessuten en del tilleggsopplysninger, 
dels til N euma1u1s beskrivelser, dels 
og viktigere, til den artikkel 0111. fml
net som hans nevø, student Johan 
Koren Christie hadde skrevet og so1n 
var trykt noe før, men i samn1.e hefte. 

Også hos stiftsamtn1.annen n1.erker 
vi gleden over funnet, men den er 
uttrykt i en a1u1en stil: «Dette betyde
lige Fund>>, sier han, «de1me ziirlige 
V ase,>> on1. det fine spannet. Særlig har 
han gledet seg over sverdet: <<Det har 
været et høist mærkeligt og saare sjel
dent Stykke. Skade at der er saa 
lidet tilbage af Sværdet og især af 
den kostelige Skjede>> (fig. 13). Mest 

plass ofrer han den store gullringen, som han hadde latt lage en forgylt 
kopi av. Etter en nøyaktig beskrivelse diskuterer han dens anvendelse. 
<<At den paa Augvaldsnæs fundne Ring ikke har været Halssmykke anseer 
jeg for afgjort, da den, for at paafæstes eller aftages, maatte aabnes og 
samn1enbøies saan1eget (den er massiv) at den, uagted Guldets store 
Bøielighed, snart vilde have været afbrudt paa Midten. Der er heller ikke 
paa Ringen at see noget Spoer af, at den saaledes ideligen har været 
aabnet og igjen san1n1.enbøiet.» 

Han har før kalt den en arn1ring, 16
) n1en nå var han konunet til en 

annen oppfatning. <<De store Metal-Ringe, der ligeson1. den her ointalede, 
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havde Aabning paa Midten, anseer jeg derimod for at have været Fod
ringe. Saadanne Ringe bleve, efter 1nin Formening, baarne nedenfor 
l{næet, imellen1 dette og Læggen. Da denne del af Benet, eller Foden, 
nesten altid føres i vertical, eller op og ned staaende Stilling, var det 
nødvendig at den Ring hvormed Foden prydedes, var saaledes indrettet, 
at den, uagtet Fodens Stilling og Bevægelser, kunde blive hængende paa 
det for den bestemte Sted, og dette kunde just skje naar Ringen, i det den 
paatages, kunde udvides saa meget, at den kunde skyves op over Læggen 
og derefter igjen sam1nenknibes enten ved dens egen Spiralkraft, eller 
ved Sammentrykning, so1n hos det bløde Guld var nødvendig.» 

En henvisning til Snorre: Olav Kyrres Saga viste at nordmennene 
brukte å bære slike ringer under kneet, og i Tyskland hadde 1nan dess
uten fu1met skjeletter med ring plasert just der. 

Hans artikkel ender 1ned en samlet vurdering : <<N aar n1an saaledes 
betragter de forskjellige, af Guld, Sølv, Glas og Bronze bestaaende, 
interessante Gjenstander, som ere fundne i Hougen paa Augvaldsnæs, 
da kan man vel ikke andet end henføre dette Fund til et af de mærke
ligste, her i Landet gjorte. Ligesom ganue Sagn, i Forening med de 
ældste historiske Beretninger, synes at anvise denne Houg en høi Plads 
blandt Oldtidens Gravhøje, saaledes vidne ogsaa selve Gjenstandene, 
sammenlignede med andre her i Riget saavelsom udenlands fundne, om 
Højens store Ælde. Bronze-l{jedlerne, Sværdet, det gjennemborede 
Bronzekar og Glasflusserne ere sandsynhgen af gallisk Fabrication, og 
dette giver, i saa Fald, Vidnesbyrd om den Samfærsel vore Forfædre i den 
tidligere Oldtid havde med sydeuropæiske Lande.>> 

I stedet for de store beskrivende adjektiver, n1øter vi altså hos stifts
an1tn1ann Christie analyser av de enkelte gjenstander. Han drøfter deres 
anvendelse, 111est utfra praktiske observasjoner, men også med henvisning 
til andre fu1u1 fra Norge og utlandet, og med historien trukket inn for 
å støtte en teori. 

Nå kon11ner også en tredje nu1 i bildet, student Johan K. Christie. 
Født i 1814 er han en generasjon yngre enn Neumann og sin onkel, 
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stiftsamttnannen. Etter å ha studert jus i Christiania et par år, brøt han 
av og tok huslærerpost på Karmøya en gang onlkring 1838. Han var til 
stede da restene av Flagghaugen ble fjernet, og i sin Antiqvarisk-histo
riske Skitse av Augvaldsnæs, trykt i Urda 1843, har han gitt oss hoved
beskrivelsen av funnforholdene i haugen. Det er ingen moderne grav
ningsrapport. Han forteller jo i hovedsaken om ting han ikke har sett. 
Men dette har heller ikke vært det viktigste for ham. Det var å sette dette 
funnet og andre fra prestegjeldet itm i de sagn og tradisjoner, i den 
historiske viten tnan hadde on1. Avaldsnes, for derved å w1derstreke 
stedets og funnets betydning i Norges historie. Jeg skal her bare ta med 
noe av det han skriver on1. Flagghaugen og funnene der. Etter funnbe
skrivelsen drøfter han et hovedproblen1: hvem var begravet i hoved
graven, Kong Augvald eller Koen? 

Skjelettdeler synes aldri å ha vært funnet, så denne enkle veien til å 
avgjøre dette hadde man ikke. Han sier: 
«At nu en saadan Houg, om den var en Guddoms Grav, skulde profani
seres ved Indsættelse af plumpe Mem1eskeligs Aske, var en ufrom An
tagelse af de ganlle pii avi. Ogsaa kan vel en Ko have lidet Brug for 
Fingerringe, Armring, Spyd, Pile og Sværd, som Hovedfundet inde
holdt, saa man faaer rigtig opgive den Mening, at Helligkoen er høisat 
her, hvorimod Pundet høver godt sammen tned den Antagelse, at den 
er Augvalds Grav.» 

Han underbygger argumentene videre ved å trekke itm bautasteinene, 
omtaler spor av den eldre gravning i Flagghaugen og konkluderer: 
«Men ogsaa uden Dette maa vi, saavel paa Grund af disse Bautaers fore
Endelse, som formedelst de tilstedeværende Spor af den tidligere Grav
ning, men især paa Grund af det i Høien gjorte Fund være berettiget til 
at anse som afgjort, at Flaghougen er Kong Augvalds, ikke hans l{o' s 
Grav. For detme sidste Mening taler vel Intet, uden en uhjemlet Beret
ning on1, at Høien skal være kaldt l{ohougen eller Kjyrehougen. Om et 
saadant Navn ved Almuen, overalt hvor Forf. har spurgt, ikke det Ring
este at sige. . . . . Megetmere kalder Almuen endnu den Dag idag Flag-
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haugen ofte Augvaldshougen, saa ogsaa heraf var et ikke ganske uvægtigt 
Argun1ent at hente. Men Ulykken n1ed dette sidste Bevis af Folken1unden 
er, at tnan er vaklende i at vise Augvaldshøiens Sted og snarere giver 
dette Navn paa Lykke og Fromme end n1ed Bestemthed. 

N aar Kraft til Skade for det i Bauta,enes Tilstedeværelse søgte bevis 
anfører, at Maria' s Synaal <<forn1odedes i sin Tid at have tjent til Prydelse 
for Augvaldsnæs Guddoms (l{oens) Grav>>, saa er dette en hidtil uhjemlet, 
historisk Paastand, da der, saavidt vides, ingensteds berettes at være reist 
en Bautasten over Koen, og den her fremsatte Antagelse, at den er reist 
til l{ong Augvalds Ære, maa vel gjelde for usvækket ved det kraftske 
Citat.» 

Med Augvald sikkert plasert i hovedgraven, blir funnet uten vanske
lighet datert. Her som ofte ellers er Christie ikke enig tned autoritetene. 
V ed hjelp av slektsrekkene i de islandske sagaer, hadde Schøning17

) 

plasert kong Augvald i det fjerde århundre (nesten uhyggelig riktig, 0111 
det nå er ham som ligger i hovedgraven), n1en de fleste satte ham til det 
7de årh. For Christie er hjørnestenen en sønnesønns-sønn av Augvald, 
Hjørleif l{vinnekjær, som sagaene kan berette meget om. Viktig er at 
han n1åtte ha levd samtidig med Rolf Krake, som Molbech og n1ange 
andre plaserte i det 7de årh. Da må hans farfarsfar ha levd før, og Christie 
plaserer derfor kong Augvald og hovedgraven i det 6te århundre. 

Student Christies artikkel er på mange tnåter opplysende også for den 
tid han selv levde i. Han har utvilsomt hatt meget sterke historiske inter
esser. Enkelte trekk i hans behandling av f. eks. det eldre bronsealders
funnet fra Gutormshaugen, viser at han er helt ajour med tidens viten. 
Fra sin farbror har han nok fått den våkne interessen for almuesagn og 
almueord, men også en viss skepsis. De brukes ikke uten kritikk. Han 
har et stort noteverk, og i dette finner vi bl. a. beklagelser over at n1an 
på Karmøya ikke har et så rikholdig bibliotek son1 han kutme ønske, 
f. eks. fim1es bare to oversettelser av Snorre, den av Peder Claussøn Friis 
og den av Jacob Aall. Der filmer vi også rent praktiske råd, som at det 
nå var på høye tid å få laget kart over Kongsheien, da der hver sommer 
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<<kjøres en hoben Stenlæs bort fra denne, saa hver Høi er molesteret og 
næsten jævnet n'led Jorden.>> Et råd son'l dessverre aldri ble fulgt. At han 
moraliserer, er i tidens ånd: «Staalklædte Hedningedrot i blodstænkte, 
røvede Guldstnykker, og Christenbonde, i fredelige, jordsmudsede 
V adn1_el! Tiden, der satte tretten Sekler med stridende A and og Tro 
n'lellen'l eders Liv, blander nu eders Støv i Kirkegaardsvraaen; - den 
næste Slægt betræder den uden Tanke paa nogen af Eder: Throners 
Glands og Hytters Usselhed! Tiden og Døden gjør Eder lige ringe og 
lige forglemte!>> 

Det hele innledes med et dikt: 

<<Hvor Kjæmper stolt fremskrede i Brynje blank, 
Og seiertrætte Helte i Graven sank, 
Der skjærer Ploven grumt i de Glemtes Aske, 
Og Sønnen ved ei Sagn om de Fædre raske.>> 

De samme tankene tas opp i slutten: en beklagelse over at heltenes 
etlinger nok kjenner <<Detme Verdens og Dagens Gjerninger», n'len ikke 
«have bevaret mere end høist etpar enklere, taageblændede, sktunrings
n'latte og vanskapte Sagn om de Stamfædrenes Storvirker og Minder 
efter dem, hvoraf disse Linjer have prøvet at levere en sin'lpel Skitse.» 

Under artikkelen står det i petit: <<Efter Forfatterens Ønske have Ud
giverne ladet denne Afhandling trykke n'led den af ham selv brugte 
Retskrivning .» 

Også på det punkt var det en generasjon mellom ham og Eidsvolls
n'lennene. Nasjonalfølelse og interesse for almuesproget var vel og bra, 
1nen i vitenskapelig skrift hørte ikke ord sotn: Høve eller Vrå hjemme. 

Hern'led slutter 1ste avsnitt av Avaldsnesfunnets historie. Det var ut
gravd, tatt vare på og publisert. Dette skyldtes først og fremst fire irul
byrdes meget forskjellige menn: Sokneprest Johan Lyder Brun (fig. 14 a), 
utgraveren, begeistret nesten n'lot sin vilje, lovlydig, pliktoppfyllende, 
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son1. i dyp takknen1.lighet n1.ot Neun1.ann føler det som en plikt og en 
glede å vite humet i hans gode hender -
Biskopen i Bergen Stift, Jacob Neumann (fig. 14 b), den store samler, 
glødende begeistret, henrykt og oppilnende, man tnerker han1. bak 
begge Bruns brev -
Eidsvollsmam1.en, tidligere Stortingspresident og Stiftsamtn1.a1u1. W. F. K. 
Christie (fig. 14 c), nøktern, praktisk, mannen med den store nasjonale 
posisjon, som i sin artikkel trakk opp de linjer senere vitenskapstnetm 
skulle følge helt frem til våre dager -
og studenten, Johan Koren Christie (fig. 14 d), ung, nasjonalt begeistret, 
son1 med iver løste sin del av oppgaven, å sette funnet inn i Norges 
historie og løfte det utav L C. Dahls «Windesyge, Egen-nøtte og bar 
Nysgjærrighed». 

Glemmes må selvfølgelig ikke Staten, d. v. s. Universitetet og Finans
departementet, men - de må her komme i annen rekke. Det var kretsen 
otnkring det Bergenske Musæum som skaffet oss A valdsnesfunnet. 

Dette <<Musæum og Naturalie-Cabinet» (fig. 15) var stiftet i 1825 etter 
en offentlig innbydelse av Stiftsamtmann Christie. Det var en rent privat 
institusjon, som levet på gaver. Knyttet til det fra 1829 var Foreningen 
til Udgivelse av Tidsskriftet Urda. I 1834 fikk museet sin første offentlige 
støtte, 100 Spd. årlig fra Opplysningsfondet. Bakgrunnen for denne 
private interesse og økonomiske offervilje var et oppriktig ønske om å 
redde for samtiden og for ettertiden verdier av nasjonal betydning, som 
fortidsminner, oldfunn, gammel kunst, samt å åpne muligheter for studie 
av dette og av de naturherligheter 1nan kunne finne i Norge i sin almin
nelighet, n1.en særlig i Bergens Stift. At det også lå en viss følelse av å være 
forbigått, da riksinstitusjonene ble fordelt, ko1nmer n1.an nok ikke fra. 
I hovedstaden var de fleste blitt samlet, og Trondheim hadde ikke bare 
Det l{ongelige Norske Videnskabers Selskab, med et museum, men ble 
i 1814 også hovedsete for Norges Bank. 

Bergen var ennå landets største, rikeste og mest utadvendte by, n1.ed 
bedre forbindelser med København, Hamburg og London enn med 
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Johan Lyder Brun. Jacob Neun1ann. 

Fig. 14. 

W. F. K. Christie. Johan K. Christie. 

3 -Viking 1964 33 



Fig. 15: Bergens Museum fra ca. 1830. 

Christiania. Den og landsdelen var mindre hårdt rammet av de store 
økonomiske katastrofer som særlig rystet det østenfjellske i de første 
10-årene etter 1814. Men selvfølgelig var ting som den danske statsbanke
rott ikke gått sporløst henover den1, og konjunkturene innen fiskeriet 
var helt avgjørende for byens økonomi. Stor velstand kan vi derfor ikke 
regne med her heller. Desto mer imponerende virker åndskraften og 
viljestyrken hos de menn som stod bak og førte fram en absolutt ikke
rente bærende sak som det Bergenske Musæum. 

Nettopp fra 1834 har vi en uttalelse fra en av byens store, men ut
flyttede sønner, Welhaven. Han sier i Norges Detnring om Bergen og 
Bergens Museum :18 ) 
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«Blandt golde klipper gror et lidet Eden 
hvor Bergen skinner søndagsklædt og net, 
hvor Mængden myldrer paa den grønne Plet, 
mens alle Tanker flyve ud paa Reden. 
Her spørges ei om Kulden eller Heden, 
og ei om Aandsbedrift og Folkets Ret; 
her Bryst og Hoved er et Regnebrett, 
her gjelder Fisk foroven og forneden. 
Se, Stedet har en grund-forstandig Mine, 
hvis Liv er evig bundet til Trafikken; 
men den er selvgod, hanseatisk-stiv. 
For alskens Muser er det dog en Pine 
at leve her anstændigt efter Skikken 
og, i Musæet selv, et Pakbodliv.» 

Med A valdsnesfum1ets historie i tankene, bør nok Welhavens ord 
modifiseres. Pakkbodliv kanskje, men ikke den impliserte åndelige ens
retting og lidelse. Langt heller bør vi her holde oss til den 83-årige dikter 
Claus Fritnann som dediserte sitt hyldningsdikt fra 1829 :19

) 

«Til den bergenske Musea, eller den i Bergen nyligen oprettede og alle
rede meget heldbringende Stiftelse for Oldsager samt Konst- og Natur
alie-cabinet.>> 

Denne artikkelen gjengir så å si uendret et foredrag jeg holdt på Norsk Arkeologisk Selskaps 
Arsmøte i novem.ber 1963. En lang rekke privatpersoner og institusjoner har hjulpet mig med 
utarbeidelsen. .Min takk går først og fremst til Kari Høgevold, Universitetet i Oslo og Per Fett, 
Historisk Museum, Universitetet i Bergen, som har funnet arkivalia og transkribert dem for mig. 
En takk vil jeg også få rette til Riksantikvariatet, Bergens Billedgalleri, Nasjonalgalleriet, Stav
anger Museum, Haugesund museum ved konservator Tuastad, til flere medlemmer av familien 
Christie og sist men ikke minst til kolleger og veiUler ved Universitetets Oldsaksamling. 

Wencke Slo111ann 
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SUMMARY 

An Antiquarian Sketch about the Avaldsnes Find. 

The Avaldsnes find (Shetelig 1912) con1.es fron1. a richly furnished inhu
mation grave from the late Roman period (fig. 5-8) found during the 
winter 1834/35 in Flaghaugen, a large mound at the vicarage of Avalds
nes, Karmøya, Rogaland. 

The mound also contained two cremation burials, each with a bronze 
vessel as urn- one contemporary with the inhun1.ation grave, the other 
from the Migration period (fig. 9-10). In the paper is described how the 
excavation came about, the immediate fate of the objects and the first 
publications. The author has tried to sketch the historical background 
around the men concerned in these various undertakings, as shown in 
contemporary papers - partly printed, partly hitherto unpublished. 
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NOTER 

1) Grieg 1929 p. 182ff. I tillegg til det son1 kom inn i 1835: C 12210-11, 1885; C 13451-54, 
1887; C 14473-74 og C 14616 i 1889. Men hovedmassen av fundet kom i 1835. 

2) Viktigste litteratur om stedet: De Fine 1745; J. Kraft 1830; Johan K. Christie 1843; Nicolaysen 
1862-66; Skadberg 1950; Odd Nordland 1950. 
Viktigste litteratur om fundet: Neumann 1837; W. F. K. Christie 1843; Lorange 1875; 
O. Rygh 1885; Shetelig 1912; Eggers 1951. Litteratur om enkelte deler av funnet: Bøe 1926; 
Ekholm 1941 m. fl. 

3) Norges Innskrifter med de yngre runer Bd. Ill, 1954, p. 265-66. 
4) Shetelig 1912, p. 29 ff, fig. 60-63. 
5) Nicolaysen 1862-66, p. 340-42. 
6) Peder Claussøn Friis: Norske Kongers Chronica, Kiøbenhafn 1633, p. 154-55. 
7) Odd Nordland 1950 med henvisninger. 
8) c 718, B. 314, 605-17. 
9) I. C. Dahl, manuskript nr. 537, Universitetsbiblioteket, Bergen, blad 91 a + b, innklebet ark. 

Opplysning Museumsdirektør Aslaug Blytt, Bergens Billedgalleri. 
10) Bergens Museums Arkiv, 1835. Brevet ble funnet der av førstekonservator Per Fett, som også 

har transkribert det for mig, noe jeg er ham dypt takknemlig for. 
11) Universitetet i Oslo, Kollegiets Arkiv under 1835. En avskrift ved Keyser i Universitetets 

Oldsaksamlings topografiske arkiv på Avaldsnes Prestegjeld. Dette, og alle de øvrige doku
menter fra Universitetets arkiver er funnet av kontorfullmektig fru Kari Høgevold, Oslo, 
som også har transkribert dem for meg. For all denne hjelp vil jeg gjerne få takke henne varmt. 

12) Bergens Museun"ls arkiver, Directionsprotocol 24 H/85, 1835. 
13) Universitetet i Oslo. Kollegiets arkiv, 1835. 
14) Copie-protokol for Universitetet No. 7. Pag. 148-461. 
15) Universitetets Oldsaksamlings Topografiske arkiv. 
16) Hans liste til Johan K. Christie, trykt i Urda 1843 p. 327. 
17) Schønings oversettelse av Heimskringla 1777-80. 
18) J. S. C. Welhaven: Norges Demring. Trykt 1834. Her sitert etter Trygve Knutsens skole

utgave: Welhavens dikt, Oslo 1940. 
19) J. Brunchorst: Bergens Museum 1825-1900. Bergen 1900 p. 37. 
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Kari Shetelig: 

HAAKON SHETELIGS 
UTGRAVINGER PÅ BØMLO 1901-42 

Jeg skal prøve å fortelle litt on1 min far Haakon Sheteligs arbeid med 
steinaldersfunnene på Bømlo. Men først må nevnes den mannen som har 
æren for at steinaldersboplassene her ble oppdaget og at n1.useet satte igang 
undersøkelser. Det var Johan Larsen Vespestad. Han sendte første gang en 
grønnsteinsøks inn til Bergens Museun1. i 1897. Aret etter hadde han en 
slipt grønnsteinsøks og noen grovt tilhogne emner 111.ed seg til museet i 
Bergen, alt funnet i en åker i Sokkamyro. Konservator Gustafson ba han1. 
undersøke stedet nøyere og satnle inn det han fant. Han grov da en 11 m 
lang veit over en del av n1.yra son1. ikke hadde vært oppbrutt før, og 
våren 1901 tok han n1.ed til n1.useet det han hadde funnet under jord
arbeidet, flere hundre steinstykker, som alle bærer spor av tnenneskers 
arbeid. Samn1.e so1nn1er kon1 arkeologen fra museet for å se på stedet. 
Johan Vespestad fulgte alltid nøye 111ed i utgravingsarbeidet og skjønte 
stadig klarere hva det hele gikk ut på. Gjennom mange år ble han fars 
gode venn og tnedarbeider. Ofte sendte han funn og brev til museet; 
ettersom han fikk bedre øvelse og skarpere øye for tingene oppdaget han 
flere nye finnesteder rundt omkring på Bømlo. 

Haakon Shetelig var født i Christiania i 1877. Som gutt vanket han i 
Universitetets oldsaksatnling, der mange interessante saker fra de eldste 
tider satte fantasien i sving. Etter artium studerte han klassiske språk, men 
fulgte også forelesningene i norrønt språk og litteratur, og nordisk arkeo
logi, og det var i dette siste faget, ledet av prof. Rygh, han snart så mange 
fristende oppgaver. Før han rakk å ta f.'ksamen ble han tilbudt konser
vatorstillingen for den historisk-antikvariske avdelingen ved Bergens 
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Museun1 (da Gustafson fikk professoratet etter Rygh). Han reiste da, 24 
år gan11nel, i stor spenning til Bergen og Vestlandet, der han ::tldri før 
hadde vært. Det var hans første oppgave son1 arkeolog i 1nark1 da han 
i n1ai 1901 reiste til Bøn'llo for å se n1yra der Johan Vespestad hadde 
funnet all grøn11steinen. 

En eventyrlig reise til nytt, ukjent land. Han forteller on1 det i et brev 
til sin n1or: <]eg stod altsaa paa bryggen (i Espevær) kl. 7Yz n1orgen ons
dag 22de Maius iført graa sportslue, regnkappe, rypesæk og n1ed Kolde
rups berghan1mer i haanden. Stedets folk, son1 særlig for de yngre aars
klassers vedkon11nende var talrig tilstede, betragtet 1nig med uskrøn1tet 
interesse, og kon1 61 det resultat at jeg var ude for at skjærpe guld. - Saa 
kotn min skyds, 2 unge, spræke karer med en let færing - og dristig stak 
vi ud n1ellen1 hohnerne gjennem den lette tåge. Jeg saa med stille be
undring paa æfuglen, son1 dupped paa bølgenle, og de store 111aager. 
Mine 2 roere var 1neget hyggelige at snakke med, on1trent paa 1nin alder 
og sagde <<du» son1 alle folk hernede. Naar de snakked indbyrdes i sin 
uforfalskede 111undart, skjønte jeg forresten ingen ting, 111en pent var det 
n1ed rullende r-rer. - Saa ko1n jeg iland j Eidesvaag og gik 5 n1in. til 
Vespestad. Endelig var jeg altsaa ved n1a3.let, det vil si, først kom jeg til 
en gal gaard, 111en en ung pige, 1neget pen forresten, viste mig venlig 
paa ret vei og blev staaende og se efter 1nig. -<<Er Johan hjemn1e» sa jeg. 
«Nei>>, sa kona, han var og skar torv, men hun kunde da gi nlig greie paa, 
hvor det var, han hadde fundet den sten, han hadde sendt til museet. Jeg 
foretog da en foreløbig befaring af aastedet <<nedenfor det gamle slnale
huset>>. 

Det var en flad rundagtig myr, nu n1est tør og dyrket, langs den ind
erste kant havde n1anden for et par aar siden lagt en grøft og da fundet 
en hel del tilhugget sten, mest en1ner til økser o. l. og en n1asse affald fra 
tilhugningen, et nylig opbrudt agerstykke laa ogsaa ligefren1 strødd med 
slige splinter og stenskjærver. -Da n1anden kon1 hjem foretog vi enliden 
forsøgsgravning i et urørt stykke af 1narken. Først skalled vi af et lag 
tnyrtorv, og derunder laa det gamle kulturlag, fast og urørt som det var 
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da de ganlle beboere forlod det for en del tusen aar siden. Jeg plukked op 
en itubrukket øks, en slagsten og nogle emner, og tænkte næsten med 
ærefrygt paa, at her havde de ligget helt siden stensmeden i gamle dage 
sidste gang brugte dem. Kulturlaget bestod af n1.ørk fed jord helt gjen
nen1.sat med større og mindre sten, som næsten alle bar spor af menneskers 
arbeide. Under var fin, gul strandsand. -Jeg tænker 1nig at n1.yren den
gang har været en grund bugt af sjøen, og stenaldersn1.enneskene har 
bodd paa stranden inderst i bugten. Den n1.ørke jord n1.aa være dannet 
ved affald fra disse 111.enneskers 1naaltider og virksonilied, n1.en torv1nyren 
ovenpaa indeholder syre, son1. helt har opløst alle organiske bestanddele. 
Det var uforgle1nmelige øieblikk, da jeg stod der og roded i jorden, solen 
stegte nug i ryggen og onLkring sad V espestads talrige barn i alle alders
trin og saa til n1.ed nysgjærrig interesse.» 

Det var nok en innholdsrik dag, denne første dagen på Bø1nlo, Siden 
ville han spasere til Mosterhavn, gjennom skogen, for å se kirken, n1.en 
måtte snu ved Andal, det ble likevel for langt. Han forteller videre: 
«Ved 5-tiden kon1. jeg igjen til Langevaag og maatte gaa den lange vei 
helt rundt vaagen for at komn1.e til handelsmanden, som tar in1.od reis
ende. Paa veien passerte jeg en prægtig bautasten, den staar paa en brat 
knaus ret op for sjøen og tar sig udmerket ud. Handelsmanden var en 
dame, fru Zahl, S0111. mønstred nug n1.ed kritiske blik i min temmelig 
opløste tilstand. Hun trodde ikke, hun kunde huse mig for natten, men 
loved lidt nølende at skaffe 1nig n1.ad. Jeg aad langsomt og drabelig kaffe 
og sn1.ørbrød, kon1. igjen til kræfter og pudset nut haar. Virkningen 
kunde straks spores, fruen trodde nu, at hun nok skulde skaffe n1.ig hus, 
hvis jeg vilde ta til takke i al tarvelighed». Siden på kvelden rodde han til
bake til V espestad og hilste igjen på Jo hans fan1.ilie. <<Konen var meget 
ulykkelig over n1.in bratte forsvinden før paa dagen, hun havde nemlig 
agtet at bede 1nig tiln1.iddag og i den a11ledning opbudt alt, hvad huset 
formaadde; manden hav de glen1.t at bede mig, og en af ban1.a, som var 
udsendt for at hente os da vi stod og snakket nede paa jordet, havde været 
altfor beskeden til at fre1nføre sitt ærende. - Det var tydelig en tarvelig 
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Gravingsfelt i Djupadal, Bømlo. Foto Historisk Museum, Bergen. 
EX((JIJations at Djupadal, Bo111lo. 

trøst da hun fik anledning til at gi nug en vældig spølkun1. 1neJk, fordi 
jeg bad o1n lidt vand. Vi skiltes son1. de bedste venner.» -

Denne maidagen i 1901la grunnlaget for fars videre arbeid på Bønuo. 
Han hadde sluttet et vennskap 111.ed Johan Vespestad og hans fa1nilie son1. 
skulle kon1.me til å vare hele livet. Han var blitt gode venner n1.ed fru 
Zahl, og bodde hos henne mens han grov i Sokkamyro senere på som
n1.eren i 1901, i 1902 og 1903, og san1.n1.en 111ed Anton Brøgger son1-
111eren 1905. 

Det var nenl.lig et n1eget viktig og n1erkelig funn, dette grønnstein
funnet i Sokkan1yro. For de visste svært lite on1 steinalderen i Norge 
dengang. Til Universitetets oldsaksanuing i Christiania, og til Berg ens 
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Museum (son1 var stiftet av stortingspresident Christie i 1825) var jo i 
tidens løp komn1et i1u1 en hel del steinaldersfunn. Men det var helst ting 
som var fmu1et tilfeldig ved grøfting og jordarbeid, eller ting so1n hadde 
ligget åpent i dagen, som noen hadde fått øye på. Ofte kjente ingen nøy
aktig til hvor eller hvordan fmu1ene var gjort. Det første onuåde der det 
ble oppdaget steinaldersaker i store tnengder var «flintnlarkene>> på Jæren. 
På steder der grastorven ble spadd opp, eller der gruset lå blottet av stonn 
og regn, fantes klart i dagen veldige 1nengder forarbeidet flint, små pile
spisser, skrapere, flekker og spåner. Der kunne arkeologene, og andre 
interesserte, gå ut og plukke opp på tusenvis av flintstykker, og det ble 
også gjort, i 1870-80-årene ble flinttnarkene virkelig plyndret, og bøtte
vis av flinter kom inn tiln1useene. Disse futmene fortalte tydelig at her 
hadde bodd mange mennesker utover Jæren i steinalderen. I 1898 under
søkte konservator Gustafson et område av disse flintmarkene, på Hole
heia, og dette var den første utgraving i Norge av en steinaldersboplass. 
Gustafson tok for seg en strekning son1 e1u1å lå urørt under torven. Her 
ble torvlaget fjernet rute for rute, og under torven fant han da kultur
laget, det var et lag brun n1old tett isprengt forarbeidete flintstykker og 
keramikkskår og trekull, han fant også 3 steinsatte gruer dypest i kultur
laget. Underst var et lag steril sand, oppå denne sanden er det da stein
aldersfolkene har levd, arbeidet 111ed flinten og hatt sine ildsteder n1ed 
kokekar. Alle n1åltidsrester, son1 bein og skjell, var tæret bort. 

Gustafsons utgraving av Holeheia har vært Sheteligs nærn1este n1ønster 
da han i juni 1901 kon1 tilbake til Bø nu o og grov ut et felt på 4 m 2 ved 
vestre kant av Sokkamyro, so1n ennå ikke var oppbrutt. I Bergens 
Museums Aarbok 1901 forteJler han om funnet og stedet. Han viser 
hvordan Sokkamyro ligger, parallelt 111ed den innerste vik av Lange
vågen. Her er funnet steinsaker både i1u1enfor bunnen av Langevåg, og 
på høyden 1nellom denne og Sokka1nyro, og etpar steder ved kanten av 
myro. «l mands minde har myren ligget brak>>, forteller han, <<dækket af 
stargræs, indtil den nuværende eier begyndte at dyrke den og saaledes 
opdagede de oldtidsminder, son1 laa skjult under. Til undersøgelse valgte 
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jeg et stykke ved Sokkemyrens vestre kant, hvor eieren i en nylig op
brudt ager havde fundet jorden særlig rig paa stensager. Et større jord
stykke laa endnu urørt. Under torven, son1 her var 25-30 cm tyk, strakte 
det oldsagførende lag sig langs myrens kant i en længde af on1trent 50 n1 
og udover tnyren i en bredde af 8-9 n1. Længer ude var myren n1eget 
dybere, og det var der ikke fundet spor av oldsager. Jeg finder det an
tageligt, at den dybeste del af myrens bund i stenalderen har ligget lavere 
end havfladen, den nuværende myr maa da have været en grund vik af 
vaagen, ved hvis strand kolonien har holdt til. - Undersøgelsen foretoges 
over 1m2 ad gangen, idet jeg først lod torven afstikke og derpaa personlig 
gje1u1emgik det oldsagførende lag og den underliggende bundsand>>. 
Han finner underst en fin lys grå strandsand. Skarpt atskilt fra denne 
kommer så kulturlaget, brunsort, sandholdig jord, gjennotnsatt med 
kullsmuler, og i dette var innleiret en mengde forarbeidet stein. Påfal
lende var det at her fantes så lite flint, bare noen få stykker med tilhogd 
egg, den store mengden redskap var av den tette, fine grønnsteinen, son1 
prof. Kolderup n1ente måtte fim1es i fast fjell i nærheten. Av dem1e grønn
steinen ble opptah 600-800 stykker avfallsflis for hver m 2

, foruten større 
blokker, emner og redskaper. Her ble også funnet en mengde rullesteiner 
med slagmerker, brukt ved tilhoggingen, og stykker av slipestein. Her 
fantes og endel store, flate steiner lagt tilrette som underlag ved hog
gingen. Funnet viser bedre em1 noe tidligere fra Vestlandet den arbeids
n1åten som ble brukt ved kornete steinarter. 

Sotnmeren 1902 var Shetelig tilbake og grov ut 6 1112 av Sokkan1yro, 
denne gangen fant han leirkarstykker, son1 de Gustafson hadde fu1u1et på 
Holeheia, og dessuten, sier han, <<blev der iaar paavist to virkelige baal
pladser der strakte sig som en san1menhengende skikt af kull horisontalt 
gjennem kulturlaget». Aret etter er han igjen på stedet og samler nye funn, 
han skriver i B.M.A. 1903: «Ved rydningsarbeid paa sin gaard har eieren 
af V espestad iaar opdaget nye deler af dette 111eget udstragte bosted, og 
herfra stammer de ovenfor beskrevne stykker. De hidtil kjente dele er 
nu fredet og vil i en nær fren1tid blive underkastet en sanuet undersøgelse.» 



Økseenmer fra gravingene i Djupadal, Bømlo. Eldre steinalder. 
Foto: Historisk Museum, Bergen. 

Greenstone intended for axes. Excauations at Djupadal, Bømlo. Earl y stone age. 

Somn1.eren 1904 var Shetelig med prof. Gustafson og grov ut Oseberg
skipet ved Tønsberg. Men i 1905 er han igjen på Bømlo, denne gang har 
han n1.ed seg en kollega, den unge arkeologen A. W. Brøgger. Shetelig 
graver ut 3 n1. 2 i det fredete stykket ved Sokkamyro for Bergens Museun1, 
og Brøgger graver ut 4m2 for universitetets sarnling. Ved alle disse grav
ingene og ved stadig flittige innsanl.linger av Jo han V espestad var det nå 
ialt bragt inn et n1.eget stort og rikt materiale fra funnstedene omkring 
Sokkamyro. Shetelig forteller i en artikkel i Naturen 1905 om resultatene 
av arbeidet på Bønl.lo. Sokkan1.yro, sier han her, dannet i steinalderen en 
bukt av sjøen, en lun, liten bukt som n1åtte være særlig innbydende for 
steinaldersfolk som søkte sin viktigste næring i skjell og gruntvannsfisk. 
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Bostedet ligger nå dekket av tnyrtorv, 25-30 cm tykk, og un1.iddelbart 
under denne ligger steinalderslaget, en fast, feit og klebrig jord sotn inne
slutter utallige steiner av forskjellig art. Dette hviler på et lag av grå leire 
som må ha dannet en flat strand dengang plassen var bebodd i steinalderen. 
Alle organiske rester er nå ensartet jord. Så regner han opp oldsakene: 
Av ferdige redskaper en hel del økser og n1.eisler av grønnstein, pilespisser 
og spydspisser av skifer, sn1.å skrapere, flekker og enkelte simple pilespisser 
av flint. Dessuten små skår av grove og simple leirkar, sikkert kokekar, 
kullrester og bålplasser. Men største mengden av stein er framkon1.met 
ved steinarbeidet. Hard, finkornig grønnstein i store mengder, ca. 1000 
bearbeidete stykker for hver m 2 av bostedslaget, og i alle stadier av ar
beidets gang, blokker som emnene ble spaltet ut av, tilhogne og mislykte 
emner, brokker av gamle redskaper so1n er blitt tildatmet påny, og 
n1.asser av avfallsflis fra arbeidet. Grønnsteinen kan som flinten ved vel
beregnete slag spalte s etter visse regler. Som slag stein brukes rullestein, 
funnet i gruset. Den endelige form fikk redskapet ved slipning n1.ot en 
flat sandstein. Dels ble formen fullendt ved at ujevne kanter ble knust 
med et skarpt grøtmsteinstykke. Alt dette fitmes tett i tett gjetmom hele 
laget. Men stedet er ikke bare verksted, <<her blev økser og kniver brukt 
til arbeid i tre og skitm, her flamn1.et bålene hvor maten blev tilberedt, 
her samlet n1.an skjell langs stranden og bragte hjen1. sitt utbytte fra fiske 
og fangst.>> 

Nå var undersøkelsene på Bømlo foreløpig avsluttet, Shetelig fikk 
andre store oppgaver å løse. Han kom ikke tilbake før i 1917, da hadde 
han sin kone, Frida, med, og de bodde denne somn1.eren på Taraneset 
hos Kaia og ] o han Larsen V espestad. 

Somn1.eren 1918 var jeg med til Bømlo for første gang, 2 år gan1.n1.el. 
Gamlestovo på V espestad sto nå totn, de hadde bygd nytt våningshus 
på garden. Da far nå igjen så for seg nye oppgaver på Bømlo, og mor 
også likte seg godt her, spurte de 0111. å få kjøpe gamlastovo av Johan, 
som de også fikk, og satte den istand til eget bruk. I 1919 flyttet vi inn i 
gamlastovo. Denne og de følgende sotnrene, i 1920, 1921 og 1922 bodde 
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vi i gamlastovo i mange uker hvert år. Vi hadde stor husholdning, far 
hadde alltid en eller flere studenter n'led, og andre n'luseun'lsfolk kom 
som gjester. Jeg husker n'lorgenstundene i sol på trappa da de tok støvlene 
på og skulle ut og grave, far alltid i stiv hvit snipp. Jeg husker det interes
sante utstyr av gravskjeer og gravstikker, fotografiapparatet på stativ 
som preparant Espevoll hadde i forvaring, og de digre kassene der grønn
steinen ble pakket for å sendes til museet. Støtt var det flokkevis av gutter 
som banket på døra, noen ko1n med grønnsteinsøkser, noen med hane
kyllinger til huset. Naboen gamle Lisbeth Vespestad fant det ubegripelig 
at Shetelig virkelig kunne leve av den steinen. Jeg var ofte med på grave
feltet, og fikk alltid siden høre at jeg som 3-åring sa til en stein jeg hadde 
funnet: «Uff, du narret meg godt, jeg trodde det var en grønnstein og så 
var det bare en gråstein». Ofte ko1n vi alle hei1n i høljende regn, gjennotn
blaute og innsn'lurt fra topp til tå n'led seig, svart mold. Så kom tegne
brettet fram på langbordet i stovo, her ble tegnet kartskisser n'led funn
plasser, riss av gravfeltet o.s.v. Jeg skjønte det jo ikke, men levde n'led i 
det likevel, og for 1neg var Bømlo det store eventyret, som det også var 
for far i de årene. 

Fra 1905 til 1917 hadde utforskningen av de eldste tider i Norge gitt 
stadig nye resultater. Geologen W. C. Brøgger hadde tidligere gitt 
grunnlaget i sitt verk on'l hevninger og senkninger av landet under og 
etter siste istid. Hans elever fortsatte studiene av nivåforandringene, etter
hvert kunne de nå avlese de gamle strandlinjene, altså bestemme hvor 
høyt havet hadde stått i forskjellige perioder. Her ble snart et intimt san'l
arbeid n'lellom geologer og arkeologer, da det viste seg at steinaldersfunn 
av n'leget gamn'lel type lå langs er1. linje høyt over nåværende havstand, 
som svarte til en n'leget tidlig periode etter siste landsenkning. Det var 
det rike fum'l av steinøkser ved Nøstvet i Østfold, so1n lenge ble stående 
son'l det eldste i Norge. Men Brøggers elev, geologen Anders Nun'lmedal, 
kotn til å forskyve grensene for det vi visste uendelig langt bakover i tida. 
Ved sine undersøkelser av gamle strandlinjer ved Kristiansund oppdaget 
han steinaldersboplasser av en langt n'ler pritnitiv type og på meget eldre 

48 



nivåer e1111 de hittil kjente. Fra 1910 kon1 han år etter år med stadig nye, 
epokegjørende fu1111 og oppdagelser. I disse årene ble også oppdaget 
1nange nye steinaldersboplasser, særlig 1nange hulefunn på forskjellige 
kanter av landet. Og selve redskapstypene ble drøftet av flere forskere, 
for å finne fran1_ til den riktige tidsbestem1nelsen. Europeisk steinalders
forsking ga også n1_ange nye resultater i disse årene. 

På de1me bakgrunn var det far med ny kraft igjen tok fatt på utgraving 
av boplassene ved Sokkan1yro. Han var nå en ma1111 på 40 år, n1odnet i 
sitt fag. Han var blitt bofast på Bømlo, kjente seg stadig nærn1_ere knyttet 
til stedet. Naboene på Vespestad og Eide ble hans fortrolige vem1er, og 
overalt på Bømlo og i Espevær fikk han gode medarbeidere. Vi ser hvor 
verdifullt dette alltid var for han1. Det var jo bømlingene selv som 
under jordarbeidet hver på sine garder kom over nye fum1. Foruten 
Jo han V espestad var fars beste funnkilde og ivrigste n1_edarbeider i alle 
år An1_und Hatten, son1_ dyrket opp store nye stykker av sin jord, og hadde 
en egen sans for stein og steinarbeid. Av andre som ved nydyrking og 
grøfting bragte im1 viktige fmm kan nevnes Niels Mæland, Enok Eide, 
Oluf Monsen, Anders og Jakob Vold, Andor Hovland, Lars og Tollef 
V espestad, Martin V estvik, og mange flere. Men like viktige var funnene 
i utn1_arka. Her var det særlig Amund Hatten og Lars V espestad so1n 
hadde skarpt og våkent blikk. Det var Lars som første gang kom med 
fm1n fra Uratangen ved Kyr holmen, og satte far på spor etter det inter
essante boplassfu1111et der. Lars oppdaget og de første funnene i Setre
dalen ved Dyrnes, og Amund Hatten kom med fum1 fra Djupadalen i 
Eidesn1_arkjo. Johan Vespestad var den første som kon1_ 111_ed funn fra 
fjæren, det var i Vodlastrando i bunnen av Langevåg. På deru1e 1nåten 
fikk far et stadig videre arbeidsfelt på Bønllo. Ved siden av gravingen i 
Sokka1nyro som ble fortsatt hver sommer streifet han omkring over hele 
Bøn1_lo, snart fortrolig kjent med landskapet, og etterhvert ku1me han 
begynne å lese steinalder ut av terrenget. Som tankene under arbeidet 
formet seg klarere, ble nye bostedsundersøkelser pla1llagt. For det meldte 
seg flere nye problemer under gravingen i Sokkan1_yro, son1_ 111_åtte løses 
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ved å stille funnene san1n1.en n1.ed andre funn fra forskjellige nivåer i 
terrenget, på bakgrunn av resultater som geologisk og arkeologisk forsk
ning da var kon1.n1.et fratn til. 

Vi husker lagdelingen i Sokkatnyro som ble skildret i 1905: Under 
n1.yrtorven lå kulturlaget med oldsaksfunn, derunder strandleire og på 
bunnen fjæregrus. Men nå begynner far også å finne oldsaker i denne 
leiren og i gruset under leiren. Han forteller om dette i dagboka 1919: 
«V ed hele den tidligere gravning i Sokkemyren har vi bare tatt n1.ed det 
øverste av leren, så tneget som nødvendig for å få tak på stykker son1 
ku1u1e være presset ned, trådt ned fra kulturlaget. En gang i 1917 kon1 
Frida til å grave dypere i leren og meldte at hun fant bearbeidet stein 
dypere e1u1 forutsatt, men jeg i forutfattet sikkerhet avviste n1uligheten, 
sa det tnåtte være sten komn1et ned ved uaktsoniliet. Frida har tninnet 
om det nu, og jeg husker det godt. Nu har vi sikkerhet. Da det idag raste 
ut i kanten av min grøft kon1 nudt i leren frem en stor avlang rund slag
sten, n1ed avs tøtte spintrete ender, aldeles typisk. En nevestor rund sten 
kan ikke være trykket henimot 20 cn1ned i urørt lere>>. Dette problemet 
n1ed funn i leiren opptar han1. under hele arbeidet i 1919, som vi kan 
følge det i dagboka. Han graver seg nå helt ned til fjellet over større 
felter, og finner stadig oldsaker både i underste del av leiren og i gruset 
under leiren. Registreringen under arbeidet ser nå aru1erledes ut. Først 
regnes opp hva som er fum1et i kulturlaget under torven. Så skildres 
funnene i leiren, så fu1u1ene i gruset under leiren. Det viser seg at old
sakene fra de dypeste lagene har en almen karakter enn sakene fra kultur
laget oppå leiren. I gruset ligger store, grove økser av eldre, n1er prinutiv 
type, ganske snart kan de besten1.mes son1. N østvetøkser, av sa1nn1e type 
son1 tidligere var fu1met ved Nøstvet i Østfold ved en gatnmel strand
linje, 55 111 over nåværende havflate. Vi kan kjem1e fars iver når han først 
er kon1n1et på sporet, gjetmom opptegnelsene i dagboka: «l gruset 2 
Nøstvetøkser. I gruset 3 pene Nøstvetøksen> o.s.v. <~eg kon1n1er uvegerlig 
tilbake til det jeg først tenkte son1. en mulighet, at grø1mstenen i leren er 
eldre em1 kulturlaget, er avleiret med leren, og har ligget rolig og ukjent 
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f---'>. Utgraving i Sokk:amyro, Vespestad, Bømlo. Vi kan se lagdelingen i myren. Foto: Historisk Museum, Bergen. 

Excavations at Sokkamyro, Vespestad, Bømlo. The layers of the bog are visible. 



på sin plass i hele den siste beboelse av stranden, den som har avsatt kultur
laget, har beveget sig oppå leren. Ildstedene ligger på leren, likesom hele 
avleirin_gen. Det er nok å se gravningen som den ser ut idag for å bli over
bevist. En stump av ildstedet ved veiten ligger som stenlegning ovenpå 
leren, og etpar meter derfra er hele lerlaget gravet igjennom så nivåene 
sees klart». 

Noe nytt son'l kommer til i disse årene er alle fjærefunnene. I dagboka 
fra 1918 står det: «Jeg gikk på Hatten iettern'liddag ved stor fjære. I hele 
strandbeltet ved bunden av Eidesvågen ligger slagstykker og blokker av 
grønnstein, gode slagstein, et vakkert grønnsteinsemne etc. Vi så stykker 
i vannet lenger ut ved laveste nuværende vannstand. Det er ganske utvil
somt at bearbeidete stykker er opprinnelig avleiret on'ltrent hvor de nu 
ligger. Her lime i en lun liten våg er det aldri slik sjø at materialet kan 
være utskyllet fra land>>. Etpar dager etter var han i Vodlastrando. «Fant 
ganske meget av spaltestykker og avfall i fjæren, enda et stykke av en 
slipt øks, en del emner etc. Forholdet aldeles so1n på Hatten. Jeg var på 
Vold ved uahninnelig lav vannstand og kunne dog se bearbeidet grønn
stein på bunden atskillig lenger ut enn vi kunne nå>>. I B.M.A. 1921 er 
meldt Olll fulm i fjæren ved Roaldsfjord sanuet ved prof. Kolderups og 
Sheteligs besøk. Det var da ualminnelig lav fjære så den flate sandbunnen 
lå tørr langt utover. I hele stranden lå ganske rikelig med skiver og flis 
av bearbeidet grømutein. Samme år er funn fra fjæren ved Skipmantræ 
under Hovland tatt av Bøe og Shetelig. Her i den flate fjæren sees spredt 
forekon'lst av bearbeidet grønnstei11 så langt en kan komme ved lavvann. 

Dagboka fra 1917 forteller videre: <<Lars Vespestad ga 111eg en nevefull 
grov flint son'l han opplyste var funnet øst i Hovlands utmark i et strøk 
son'l kalles Kyr holmen. 12/8 tok jeg derut og fant lett stedet. Det ligger 
son'l en svak jevn skråning mellom fjellknauser n'led hell mot n.ø. og 
slutter ned n'lot en liten myr. Selve flaten er ganske tørr sandbund åpen
bart gam1nel strand i en lukket liten vik, beskyttet av lave knauser. Her 
ble på 11fi tin'les tid innsanuet en ganske stor mengde grove flintøkser, 
flekker, en skraper etc. san'lt en hel haug spisshakker, emner og blokker 
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Gravingsfeltet Uratangen I, Hovland, Bømlo. Utgraving ved Shetelig og Bøe, 1921. 
Foto: Historisk Museun1, Bergen. 

ExcatJations at Uratangen I, HotJland, Bo111lo, by Slletelig and Boe, 1921. 

av grønnstein. Overflaten ligger overalt son1. strødd 111.ed grø1u1steinsflis 
og avfall. Høyden o. h. til forekomstens nedre grense ca. 12m, og dennes 
utstrekning 30-40 1n hver vei>>. Dette stedet ble gravd ut i 1922, og kalles 
bostedet Uratangen L I B.M.A. meldes on1. funnet: «Ved prøvestikk ble 
konstatert at det bare var et meget begrenset område hvor steinsaker 
også fantes i lagene under overflaten, nen!lig som et belte tvers over 
dalen 16,60-16,80 111. o. h. Funnet som ble utgravd er 1neget ensartet, 
alle typer viser hen til N øtvet-tiden. Fren1.deles kunne påvises at bostedet 
har ligget så nær stranden at det ku1u1e nåes av bølgeslaget mens folk holdt 
til der. Beliggenheten blir da fullt naturlig, vi har en liten verkstedplass 
på åpen strand ved en langgrunn vik, n1.ed godt ly n1.ot været. Og vi kan 
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dermed også, son1 det er særlig viktig, fastslå hvor høyt strandlinjen har 
ligget på Bønllo under eldre nordisk steinalder». San1me år ble utgravd 
bostedet Bergensleito, 55 n1 n.v. for Uratangen I. <<Bergensleito ligger 
på en liten flate som danner en avsats ved foten av et bratt berg, laveste 
punkt på bostedet er 14,10 mo. h. Kulturlaget er 10-20 cm tykt og hviler 
på en flat, horisontal grus bund son1 n1å være en gan1mel strand. Det 
bratte berget gir stedet ly n1ot vest og nord, og det må antas at sjøen har 
stått nær opp til bostedet på syd- og østsiden. Funnet har meget ensartet 
karakter, med former fra eldre norsk steinalder, de samme som ble funnet 
på Uratangen I, bare at på Bergensleito ko1n1ner også til (de yngre) 
prikkhogde trlimøkser, og fim1estedet her ligger også 2,50 m lavere o.h. 
e1111 det første». 

I disse årene fant Ån1und Hatten under arbeidet n1ed en stor grøft fra 
Långkleiv ned til Eidesvågen, grøm1stein <<i særlig store stykker med grov 
tilhogning son1 kunde tyde på eldre steli1alder, og en nlli1dre utgravnli1g 
ble derfor foretatt>>. Her var øverst et lag myrtorv, 40 cm dypt, så kon1 
15 c1n strandgrus. I dette strandgruset fantes alle oldsakene, overflaten 
av dette laget lå 6,10-6,0 n1 o.h. Under strandgruset var et lag n1ed 
grovere grus og derunder leire helt til fjellet. Her var ikke spor av kultur
lag, ikke mørk organisk jord, heller ikke kull eller bålrester. Fwmene lå 
i ren vasket grus son1 ga im1trykk av en stranddannelse. Fu1111plassen kalles 
Våtasækjo. I dagboka 1921 står: <<Det er kulturrester innleiret i strandgrus 
aldeles som i gruset under Sokkan1yro - bare at vi her i Våtasækjo ikke 
har noe yngre kulturlag ovenpå». 

Det første resultat far kom fram til ved å kombinere alle disse funnene 
ga han i et foredrag, trykt i Naturen 1920, som han kalte <<En landsenkning 
under yngre steli1alder». Det går ut på at de eldste boplassene på Bøn1lo, 
son1 U ra tangen, ligger 16-17 m o. h., et nivå son1 her på Vestlandet 
svarer til nivået for N østvetfunnet i Østfold, redskapstypene er også 
ganske tilsvarende. Son1 landet nå fortsatt har hevet seg etter istida, har 
steinaldersfolkene fulgt n1ed, da de alltid levde like i strandlinjen. Landet 
hevet seg da gjem10111 et langt tidsrom, og var til slutt hevet høyere over 
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havet enn det er nå, derav den store n1.engde funn i fjærene langt ut under 
nåværende havflate. Menlandmassene var ennå ikke kommet til ro. Igjen 
begynte havet å stige, og steg denne gangen så høyt at det sto over den 
eldste boplassen i Sokkamyro. Derved ble det gamle kulturlaget vasket 
bort, og grønnsteinen lå igjen i ren grus. Da landet igjen var begynt å 
heve seg og Sokkan1.yro lå som en innelukket poll, da1u1et leirlaget seg 
over gruset, og da de1u1e leiren igjen lå helt over va1u1et so1n en fast strand, 
slo folk seg ned igjen på sam1ne sted i fjæren, der det under leiren lå skjult 
en boplass fra noen tusen år tilbake. Redskapene på den øverste boplassen 
er av den type som svarer til yngre steinalder. Far forklarte engang 
Å1nund Hattens gan'lle 1nor hvordan landet hadde hevet og senket seg, 
og hun var levende n1.ed. <<Det var som Bømlo låg og duppa då», sa hun, 
«det n1.åtte vara 111ens hu sov». 

Resultatene av fars steinaldersstudier i disse årene ble lagt fran1. i et 
større oversiktsverk, <<Primitive tider i Norge», 1922. Nå var hans arbeid 
på Bømlo igru1u1en avsluttet. Johs. Bøe fortsatte utgravingene året etter, 
og i de følgende år hadde far endel mindre gravinger, so1n ikke bragte 
noe nytt. Det gjorde derin1.ot en tur son1. Bøe og Kolderup og Arnt Vespe
stad hadde i N ordøyane i 1923. Da ble endelig bruddstedet oppdaget, i 
Hespriholn1.en, der 111.aterialet var hentet til den veldige grønnsteinsindu
strien. Jeg husker fars begeistring over denne oppdagelsen, og ikke n1.inst 
da han selv hadde vært på stedet og var blitt overbevist on1. at det n1.åtte 
være slik. Et steinbrudd fra de eldste tider, enestående i sitt slag. I over
siktsverkene, første bind av <<Det norske folks liv og historie» 1930, og 
<<Hva Norges jord gjemmer>> 1945 ga far påny sa1nlet framstilling av 
steinalderen på Bømlo. 

Andre steder på Vestlandet var nå funnet en hel del steinaldersboplasser 
i huler og under hillere. Far hadde lenge vært på jakt etter noe liknende 
på Bø1nlo. Gravingene under hillerne Runturo og på Runøyno hadde 
ikke bragt noe funn av betydning. Prøvestikk under den store hilleren på 
Setre ved Dyrnes viste at her var store mengder skjell, altså sikkert en 
boplass, og student Lindøe fikk til oppgave å grave den ut, i 1932. Her 
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gjorde han det enestående funnet: en beinkan1 n1.ed runer og en brystnål 

av bronse høyt oppe i kulturlaget. Far reiste øyeblikkelig til Bømlo og 

deltok i resten av utgravingen. Funnet gir bildet av en fangstplass, brukt 

i uendelig lange tider. I den veldige dyngen av skjell og bein av dyr og 

fisk og fugl lå helt på bunnen noen beinsaker fra steinalderen. Høyere 

oppe lå da noen saker fra folkevandringstid, n1.ed kan1.men og nålen. 

I avhandlingen 0111. <<Runekamn1.en fra Setre>> har zoologen August Brink-

111.ann fortalt 0111. alle dyrerestene i funnet, far har behandlet futmet arkeo

logisk, og Magnus. Olsen har gitt en analyse av nu1einnskriften, so111. 

både språklig og arkeologisk n1.å dateres til onl..kring 550 år e. Kr. Jeg 

husker funnet av Setreka111.n1.en son1. en stor opplevelse, da far, n1.ed sin 

sn1.ittende speru1ing og varn1.e fortalte on1. fangstplassen under hilleren 
derute ved havet, og kan1.111.en n1.ed den 111.agiske innskriften: HAL MAR 

MAUNA ALU NA ALU NANA, hil deg n1.øenes n1ø, lykke for Nana. 

Fars siste utgraving på Bømlo var i Djupadal, i Hattens utn1.ark, i 

1942. Stedet var oppdaget av Knut Fægri, og fu1u1et var so111. ventet eldre 

steinalder, med nøstvetøkser. Botanikeren Knut Fægri arbeidet i disse 

årene på Bøn1.lo 111.ed sine pollenanalyser. Ved butmprøver i tjøtm og 

n1.yrer fant han på forskjellige nivåer vekslende saltvanns- og ferskvanns

avleiringer, og ku1u1e på dem1.e n1.åten avlese landhevningens historie. 

Ved å besten1.n1.e og telle blomsterstøvet av allslags planter son1.lå avleiret 

i forskjellige dybdelag registrerte han de vekslende klimaperiodene. 

Far gjennon1.gild: 111.ed Fægri hele det arkeologiske 111.aterialet fra Bønl.!o, 

og san1.men gikk de nøye over alle de gan1.le funnplassene. Her var igjen 
et san1.arbeid mellom arkeologi og naturvitenskap for å komme fram til 

samlete tidsbesten1.n1.elser. Pollenanalysen ga bl. a. den overraskende opp

lysning at det øverste kulturlaget i Sokkamyro er blitt til så seint som i 

bronsealderen, her er støv av ugras son1. hører samn1.en 111.ed åkerdyrking; 

ja helt til den tid da jernet begynte å kon1.n1.e i bruk har folk nyttet grønn

steinen son1. redskapsn1.ateriale her på Bønl.!o. 

Da Knut Fægri la fran1. resultatet av sine undersøkelser på Bømlo 

(B. M. Å. 1943), og bl. a. forkastet fars teori 0111. fjørefunnene og tidfestet 
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det yngste lag i Sokkamyro til bronsealderen, svarte far: «Du setter en 
gan1111.el arkeologs tilpasningsevne på en hård prøve.» 

Under krigen ble far forvist fra Vestlandet, og i de siste ti årene han 
levde, til 1955, fikk han ikke ofte tid eller krefter til å besøke Bømlo. 
Men alltid hadde han det i tankene at engang ville han komme og være 
her lenge, sitte i gamlastovo og skrive boka 0111. Bø11Llo, 111.en dessverre 
fikk han aldri gjort det. 

Bømlo var alltid for ham eventyret, stedet der han elsket å være. Ofte 
gikk jeg turer med ham rundt omkring, 1nange ganger gjem1om årene 
besøkte vi de ga11ue fu11nplassene. Hovlands1narkjo med Uratangen, 
Våtasækjo, Roaldsfjorde11, Setre, eller rodde ut til Hespriholn1.en. På veien 
plukket vi gjeme opp en grøm1steinsøks eller en flintflekke. Langt herute 
i 111.arkjo er ingenting forandret gje111101n alle de tusen år, uten det at hav
flaten har steget og sunket, her ko1n de ganue tidene så nær, menneskene 
som engang hadde levd og virket 111.ellom de samn1.e bergene og knausene 
hvor vi nå var. Bømlo går im1 i det samlete bildet av hele Hordaland, 
<<sagalandet>>, so111. far kalte det, <<hele landsdelen>>, sa han, <<virker son1 en 
fortelling 0111. fedrelandets historie». 

SUMMARY 

I will try to give a short account of my father, prof. Haakon Sheteligs 
investigations of the stone age industry on Bømlo. As references, beside 
his printed works and the yearbooks of Bergens Museun1, I have used 
his unprinted diaries, written during the excavations, and a letter he 
wrote to his n1.other in 1901. 

Greenstone in1.plements on Bø11Llo were first discovered by the fanner 
Johan Vespestad when trenching his till then uncultivated bog, "Sokka
myro". He brought several sa1nples to Bergens Museu1n in the years 
1898-1901. So in 1901 Haakon Shetelig, aged 24, went to Bø11Llo, where 
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he found the place so promising that he the same summer made his first 
excavation in the bog, and pursued the excavations in 1902, 1903, and 
1905. 

The archæologic science was rather young in Norway at the tin'le, 
especially was the knowledge of the stone age very accidental, finds 
were few and casual. The only excavation of a stone age dwellingsite 
befare was n'lade by Gabriel Gustafson (Holeheia, Jæren) in 1898. 

Shetelig now investigated 3-6 square metres every sumtner. Under 
the green turf he found the culture layer, the fat and compact earth com
posed of the organic remnants from the dwelling-sites. In this layer there 
was a multitude of greenstones. There were in'lplen'lents, chiefly axes, 
some complete, but most just half finished or fragmentary, tnany broken, 
several blocks of greenstone material, lots of pebbles with blowmarks, 
thousands of greenstone chips. There were also grindstones and fire
places. Shetelig soon formulated the opinion that here must have been 
a centre of manufacture of greenstone implements, evidently for export. 
The centralisation of the industry in this place is due to the occurrence 
of an exceptionally suitable rock, a dense and homogeneous greenstone, 
which he supposed to be present in living rock in the neighbourhood. 

In the following years the archæologic investigations of the stone age 
periods brought man y new results. For Norwegian archæology the 
inquiries made by the geologist Anders Numtnedal along old shorelines 
in Møre were of great importance. An interesting co-operation had 
developed between geologists and archæologists, as the different levels 
where antiquities were found might determine the age of the finds, 
supposing that the prin'litive dwelling-sites were situated dose by or on 
the beach. 

In 1917 Haakon Shetelig recomn'!enced his work on Bøn'llo, this titne 
bringing with him his wife, Frida. U p on new investigations of the 
Sokkan'lyro sites he met with so many unsolved problems, that he n'lade 
up his nund to carry on the excavations on a larger scale. Next summer 
he bought the old dwelling-house on the farn1, Johan Vespestad having 
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built a new one, and I went with my parents to Bøn1.lo for the first tin1.e, 
two years old. In 1919 we stayed in the old house for a couple of n1.onths. 
Also in 1920, 1921 and 1922 we stayed for weeks or 111.onths on Bøn1.lo. 
The house was always full of people, students and assistants. Every n1orn
ing they went to work in all kinds of weather, re turning in the evenign 
wet and dirty. Big boxes with greenstone impJen1ents were sent to the 
n1.useun1. After dinner n1aps were drawn and diaries written at the big 
tab le. 

These vvere happy years, n1y father in the pritne of life. He n1ade doser 
contacts with people on Bømlo, especially with his neighbours, they 
were all very interested in his work, and helped hin1. by taking care of 
the greenstone in1plements they found when ploughing their fields or 
walking through the hills. In this way the sphere of findingplaces grad
ually widened. Father also by degrees got so dosely connected with the 
landscape that he knew where to look for greenstones. And he did find 
them, indeed. The fields were in 111.any places litterally strewn with thetn. 
A new discovery was tnade: on the beaches as far out as the water' s edge, 
and further, as far as you could wade, were lots of greenstone itnpletnents. 

Another new discovery was 111.ade in 1918, in Sokkatnyro. As Shetelig 
earlier had described this bog, it is situated at the bottom of the firth 
Langevåg en, parallell to the innern1.ost ba y of this firth. In "Naturen" 
1905 Shetelig had explained that during the post-glacial transgression the 
bog had been a shallow bay, an ideal, sheltered place, where the stone
age people were living on the beach. The culture layer rested on a layer 
of day, the prin1.ary shore, and at the bottom there was gravel. The 
excavations thus far had only been engaged in the culture la y er. 

But now Shetelig began to find greenstone in1.plements so far down 
in the day that it could not possibly have sunk fron1. the culture layer. 
Upon doser investigations he also found greenstones in the gravel under 
the clay. His next excavations therefore went quite down to the rockbed. 
The result was that lots of greenstone in1plen1.ents were also found in the 
clay and in the gravelunderneath, but these were all of a rougher, n1ore 
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pritnitive type than those in the culture layer, very similar to the primitive 
Nøstvet axes and celts. In his diaries he calls thetn Nøstvet axes. 

In these years two excavations were n1ade on a new finding place, in 
the hills on the east side of the island, near the mouth of Langevågen, 
turning towards Bømlafjorden. The dwellingsites here are called Ura
tangen I and Bergensleito. The Uratangen implements are of the most 
ancient type found on Bømlo, all hon1ogeneous, corresponding to the 
types found at Nøstvet. The dwelling-site is situated 16-17 m above the 
level of the sea, a distance here on the west coast corresponding to the 
situation of the Nøstvet dwelling-site at Oslofjorden. The Bergensleito 
finds show the san1e types, and in addition sotne younger a~es, this site 
is situated 2,50 111 lower than Uratangen. " 

At the bottom of Eidesvågen on the \Vest side of the island (Eidesvågen 
and Langevågen in early post-glacial time n1ade a sound through the 
island) an excavation was made of the dwelling-site named Våtasækjo. 
Under the green turf greenstone itnplements were found in the gravel, 
the level of which was 6,1-6,5 111 above the sea. The finds correspond 
with those found in the gravel in Sokkan1yro, the difference being that 
in Våtasækjo there is no younger culture layer above the gravel. 

As the result of these investigations Shetelig formed the opinion 
("Naturen" 1920, "Pritnitive tider i Norge" 1922) that after the post
glacial landheave there must have been a new transgression. The oldest 
dwelling-place on Bøn1lo, Uratangen, with its archaic antiquities, was 
situated on the beach at a high sea-shore level. As the land heaved, people 
tnoved farther down, so that they were always living on the beach. The 
land heaved to a level above the present sea-shore, that explains all the 
finds made on the beaches far out beyond the present water-edge. Then 
a new transgression made the sea overflow the old dwellingsites in Sokka
myro and Våtasækjo. At last the land began to heave again, and when it 
had reached the level corresponding to the old sites in Sokkamyro, new 
people came and settled there on the beach, over the old place, the rem
nants of which laying buried in the gravel and day below. The anti-
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qu1t1es in the upper culture layer are of a much younger character, 
belonging to the late stone age or may be to the bronze age. 

After this Shetelig's continuous investigations on Bømlo were finished. 
Still some very interesting discoveries were made later. In 1923 the green
stone quarry was found at Hespriholmen, a small island west of Bømlo 
I remen'lber father's enthusiasm about this discovery. - During the ex
cavation in 1932 of a cave at Setre, on the west side of Bømlo, was found, 
on to p of the stone-age la y er, a la y er belonging to the iron age with some 
antiquities dated to ca. 550 a. C. Most interesting is a bone con'lb with 
Runic inscription (published in 1933: Magnus Olsen og Haakon Shetelig: 
"Runekanunen fra Setre"). 

Shetelig n'lade his last excavation on Bømlo in 1942, in Djupadalen. 
This was part of a co-operation with the botanist Knut Fægri, who went 
through the archæologic material in connection with his pollenanalytic 
stu dies on Bømlo (publ. 1944: Knut Fægri: "Stu dies on the Pleistocene 
of Western Norway. Bønuo.") 

But even if his work on Bø1nlo was 1nainly finished, father returned 
here every year, and we all used to spend son'le weeks together in the old 
house. W e used to take l ong walks all a bo ut the place, and row excur
sions to Setre and Hespriholmen. Then father in his charn'ling way told 
us about the stone age industry, we often picked up son'le greenstone 
axes or some flints on our way. In the waste hills where nearly nothing 
has been changed since the stone-smiths were working here, we felt the 
old times getting very near to us. 



Arne E1nil Christensen jr. 

VOGNEN I NORDISK FORHISTORIE 

På det tidspunkt da vognen første gang dukker opp i Norden har den 
en lang utvikling bak seg i Middelhavsområdet og i Orienten. Hvor 
gammel oppfinnelsen av vognen er, har det vært endel debatt o1n. I et 
arbeide fra 1951 hevder Childe at vognen er oppfunnet i Mesopotamia 
i perioden Uruk IV, dvs. ca. 3800-3500 F. Kr. 1 De eldste vogner er kjent 
fra leirtavler, der det av avbildningene synes å fremgå at vognen er be
slektet med de sledene so1n var i bruk i det samme området. I avbildning 
ser vognen her ut som en slede forsynt 111_ed 4 hjul. Fra en noe senere tid 
kje1mes vognfremstillinger både på leirtavler og kera1nikk, de fleste 111_ed 
4 hjul. Alt tidlig opptrer også vogner i fyrstegravene, både 1ned 2 og 4 
hjul. De er fragn1_entarisk bevart, og det er ikke lett å få noe klart bilde 
av tekniske detaljer ved disse tidlige vognene. Det kan sees både av funn 
og bilder at vognene har hatt skivehjul som er satt san1_111_en av 3 planker. 
Kanten er tett beslått med koppen1agler. Noe yngre er felg-ringer av 
kopper eller bronse, støpt i 4 eller 6 deler og naglet fast til hjulet. Det er 
vanskelig å si noe o1n hvordan navet har vært utfonnet, og hvordan 
vognkarmen har vært festet til understellet. I dette området har vognene 
tidlig fått status son1_ overklasse- eller heller fyrstesyn1_boler, de finnes 
bare i de aller rikeste gravene, i kongegraver. 

Childe 1nener imidlertid at vognene også har vært brukt i dagliglivet, 
ved transport til og fra de by1nessige samfunnene, son1_ trengte store til
førsler av mat, ofte over lange avstander. 

Ifølge Childe har vognbruken spredd seg øst- og vestover fra et opp
rinnelsesområde ved nedre Tigris. Ca. 1500 F. Kr. eller litt før, kom1ner 
hjulet med eiker i bruk, og samtidig opptrer de første lette stridsvognene 
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tned to hjul, som vi siden vil stifte nærn1ere bekjennskap n1ed. 2 Disse 
stridsvognene er kon1pliserte håndverksprodukter son1 viser en høyt 
oppdreven vognn1akerkunst, og de må ha vært fantastisk kostbare. Ikke 
bare selve byggingen av vognene, men også oppdrett og trening av de 
utvalgte stridsvognhestene, ble forbeholdt staten, dvs. fyrsten. I datidens 
krigføring spilte stridsvognavdelingene samme rolle so1n tanks i moderne 
taktikk, og stridsvognen blir fort et syn1bol på makt. For å bruke et 
moderne begrep, er den et status-symbol son1 hører hjen1me i san1funnets 
aller øverste skikt. 

Den lette stridsvognen er n1uligens oppfunnet på Churrittisk on1råde 
i det nuværende Arn1enia. 3 Typen spredte seg raskt, og kjennes i Mykene 
i avbildninger fra ca. 1500 F. l{r. 4 Childe mener at det er detme vogn
typen so1n sprer seg til Norden, der den komn1er i bruk ca. 1000 F. Kr. 5 

I sitt arbeide on1 Skjebergs helleristninger opponerer Marstrander mot 
dette syn, og hevder n1ed støtte i arbeider av G. Berg, Birket-Stnidt og 
andre, at vognen er skapt på de sentralasiatiske stepper i fen1te årtusen 
F. Kr. av de indoeuropeiske folkegrupper, før de begynte å vandre ut 
fra <mrhjen11net». 6 Disse no1nadestamn1ene hadde på sine vandringer et 
stort transportproblen1, og vognen er skapt son1 en følge av dette, ved 
at «slepestelh er blitt utstyrt med hjul. Støtte for dette syn fi1u1er Mat
strander også i at enkelte lingvister, bl. a. Son1merfeldt, n1ener at det 
indoeuropeiske urspråk har hatt ord for vogn, hjul, nav, felg, osv. og 
at disse uttrykkene n1å være eldre e1u1 utvandringen fra «urhjenunet». 7 

Ifølge dette syn forkaster Marstrander Childes ide om at vognen er spredt 
til Norden fra Tigrison1rådet via Hellas i bronsealder. Han forkaster også 
C hil des påstand on1 at vognmakerkunsten er avhengig av n1etallverktøy. 
Som vi skal se har Childes syn her tneget for seg, og det er i virkeligheten 
et av de aller beste argutnenter for ikke å gi oppfi1u1elsen av vognen for 
høy alder. 

Sotn en konsekvens av disse forskjellige syn på vognens alder i den nære 
Orient, er det også forskjellige tneninger om vognens alder i Norden. 
I sitt arbeide otn vognen i bronsealderen slutter Hagen seg til Childes 
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Fig. 1. Skivehjul fra Tindbæk, Danmark. Etter Milller 1920. 

syn på vognens datering og første opptreden i Norden,8 mens Mar
strander trekker konsekvensen av sitt syn på vognens alder og opprin
nelse, og mener at de første vogner, tohjulte kjerrer trukket av okse
forspann, opptrer i Norden alt i yngre steinalder, helst i forbindelse med 
stridsøksfolkenes innvandring. 9 

Ifølge Marstrander går helleristningens bilder av tohjulte vogner til
bake, dels på de importerte stridsvogner fra Sør-Europa, dels på hjemlige 
forbilder, de tohjulte kjerrene av angivelig steinalderstype. Marstrander 
bruker dette reso1mement til å forklare de detaljforskjeller det er mellon1. 
de enkelte avbildninger av tohjulsvogner på ristningene. 

Hvis vi ser på det materialet som står til rådighet, bevarte vogndeler 
og avbildninger, er n1.ulighetene for å trekke vognen i Norden tilbake 
til steinalder meget små. Marstrander støtter seg til to myrfunn av skive-

5 - Viking 1964 
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Fig. 2. Skivehjul fra Dystrup, Danm_ark. Etter MUller 1907. 

hjul fra Dann1.ark, fra Tindbæk og Dystrup. Tindbækhjulet er et skive
hjul, arbeidet ut av en eneste stor oreplanke. (Fig. 1.) Hjulet er 70 cn1. i 
tverrmål. Navet er et eget stykke, en 32 cm lang sylinder som er satt 
inn i et hull i midten av hjulskiven og kilt fast. På begge sider av navet er 
det halvrunde gjennomskjæringer. Hjulet fra Dystrup (Fig. 2) er av 
samn1.e form, men satt sammen av oppri1u1.elig 3 planker som er holdt 
san1.men av firkantete plugger, og eikelister lagt iru1 i buete gjærings
spor. Selve hjulskiven er av or, og har løst nav av samme type son1. Tind
bækhjulets. 

Begge hjul er publisert av Sophus Miiller, son1. daterer dem til yngre 
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steinalder. 10 Denne dateringen bygger på et italiensk hjul av san1.me type 

son1. Dystruphjulet. Det italienske hjulet er funnet på en boplass ved 
Lago Maggiore, so11.1. i1u1eholdt saker både fra stein- og bronsealder. Ut

gravningen er foretatt i 1860-årene, så det er vel tvilso11.1.t on1. det er gjort 
pålitelige stratigrafiske iakttagelser vedrørende hjulet. Lokalt kan det 
altså lil(egodt tilhøre bronse- som steinalder. Selv 011.1. det bronsealders
n1.iljø hjulet eventuelt tilhører, er san1.tidig med neolitikum i Norden, er 

det dern1.ed ikke sagt at de danske hjulene har samme høye alder. Mar
strander nevner et par tyske futm av hjul av san1.n1.e type, n1.en han opp
lyser ikke noe 0111. hvilke dateringskriterier det finnes for disse hjulene. 11 

Iflg. Childe finnes hjul av sa11.1.me type i danske n1.yrfunn son1. er datert til 
jernalder.12 Dette kan indikere en sen datering også for hjulene fra 
Dystrup og Tindbæk, selv on1. det selvfølgelig ikke behøver å angi annet 

enn at typen går ned i jernalder. 
Am1.et n1.ateriale som Marstrander trekker inn for å bevise vognens 

eksistens i steinalder er en sem1.eolittisk hellekiste fra Z iischen i Hessen, 

der det blandt dekorasjonene skal være et bilde av en vogn trukket av 
2 okser, og hjulspor ved en n1.egalittgrav på Liineburger Heide, der jord 
fra gravminnet har rast ned og dekket flere lag hjulspor på veien. Når 
det gjelder hellekisten fra Ziischen, er en autoritet so11.1. Clark uenig i at 
det okseforspam1et trekker er en vogn, 13 og hjulsporene fra Liineburger 
Heide behøver ikke på noen n1.åte å være fra steinalder, fordi on1. veien 
fører rett forbi et gravminne fra detme perioden. Det er å n1.erke seg at 
graven ikke overskjærer veien, 11.1.en at det bare har rast ned jord. Ut
graverens forsiktige uttalelse on1. at veien har vært «Sehr friih beniitzt>>, 

behøver jo ikke på noen n1.åte å bety steinalder. 14 

Selv bortsett fra disse 11.1.eget usikre dateringer av steinaldersvognen, 
forekomn1.er det n1.eg n1.eget usatmsynlig at det med steinalders teknologi 
ville være mulig å foreta så ko11.1.pliserte arbeider i tre son1 Dystruphjulet. 

Det går n1.uligens an å skjære gjæringsspor n1.ed steinverktøy, 11.1.en det 
er ikke en teknikk so11.1. ville falle naturlig hvis n1.an ikke er vant til skjær-
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Fig. 3. Solvognen fra Trundholm. Etter Viking 1961 s. 28. 

ende verktøy av bronse eller jern, og å hugge dype firkantede tapphuller 
med en flintmeisel går neppe an. 

Etter dette tror jeg neppe det er mulig å godta steinaldersvogner i 
Norden. Hvis man, som jeg gjør, slutter seg til Childes mening on1 at 
hjulmakerkunsten krever n1etallredskap, gjelder dette for steinalder
vogner i det hele tatt. 
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Hvis vi avskriver steinaldersvognen, blir den første sikkert daterte 
vogn eller vognfremstilling i Norden solvognen fra Trundholm. (Fig. 3.) 
Dekoren på solskiven tilsier en datering til midten av eldre bronsealder, 
uttrykt i år, ca. 1200-1000 F.Kr. En eiendommelig ting ved Trundholm
vognen er at det bare er en hest i motsetning til helleristningsbildene der 
både to og firhjulte vogner nesten alltid har to trekkdyr. Dette kan 
skyldes at forestillingen er den at hesten trekker selve solskiven, slik det 
vel sannsynligvis er fremstilt på en ristning fra Kalleby, Tanu1n i Bohus
Lin, 15 og at hest og sol har fått hjul understell for å brukes til religiøse 
opptog. Jeg regner her med at Trundholmvognen er en votivmodell av 
en større solvogn, noe de fleste forskere er enige om. Hvis solskiven var 
tenkt kjørende i vogn, er det merkelig at hesten også har hjulunderstell. 
Hvordan dette enn er, viser vognen iallefall at vognprinsippet var kjent 
for den nordiske kunstneren som støpte solbildet fra Trundholm, og den 
utforming han har gitt solens understell, gjør det høyst sannsynlig at det 
er en tohjult stridsvogn av middelhavstype han har sett. 

Som flere forskere har pekt på, må det være den mykenske stridsvogns
typen som er forbildet for de fremstillinger av tohjult vogn med eiker i 
hjulene som kjennes fra Norden. Der hjulene har eiker, er det alltid fire. 
Dette var på den tid avlegs i Midtøsten, der vognene nu ble bygget større, 
med 6 eller 8 eiker i hjulet, 16 mens den gamle typen var i bruk i Mykene 
(Fig. 4). Det var denne vogntypen som dannet forbildet for senere strids
og kappkjøringsvogner i Hellas og Rom, slik de kjennes i utallige avbild
ninger i vasemaleri, bronse og keramikk (Fig. 5). Kivikgravens vogn
fremstilling, og den nærliggende på Villfarasteinen, begge fra Skåne, 
viser denne vogntypen, en lett stridsvogn trukket av to hester, der kjøre
karen står på en liten plattforn1 festet til aksel og drag. (Fig. 6). Det er en 
påfallende likhet mellom disse to bildene og den kjente stridsvognen fra 
Teben. Den er eldre, men av samme type som de mykenske (Fig. 7). 

Bildene fra Kivikgraven og Villfarasteinen er u1niddelbart lettere for
ståelige etm de fleste helleristningsfremstillingene. Vanligvis er vognene 
på helleristningene fremstilt i en slags projeksjonstegning, der aksel, 
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Fig. 4. Gravstele fra Mykene. Etter Enciclopedia dell' arte Antica IV. 

vognstang og vognkurv er sett ovenfra, 111ens hjul og trekkdyr er brettet 
ut på begge sider. Det er allikevel ikke tvil 0111 at det er san11ne vogntype 
som fremstilles. På Frannarpristningen i Skåne fremstilles en serie vogner 
der detaljene er usedvanlig tydelig 111arkert. (Fig. 8.) Vi ser de san1n1e 
fireeikete hjulene .og vognkarmen so1n ligger som en halvrund plattforn1 
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Fig. 5. Gresk stridsvogn. Etter Markman. 

på aksel og drag. Det er sannsynlig at den ytre krun1.me linjen n1arkerer 
overkanten av kannens brystning. I nuddelhavsområdet var stridsvogn
karmene oftest av flettverk, ran1men er synlig på stridsvognen fra Teben. 

Helleristningsvogner kjennes i Norge bare fra Østfold, (Fig. 9) men 
på en upublisert ristning fra Gjerpen i Telemark finnes endel hjul so1n 
etter 1nin mening må være tem1nelig naturalistiske avbildninger av strids
vognhjul. (Fig. 10.) Likheten n1.ed de hjul og avbildninger som kjennes 
fra middelhavson1rådet er etter nlin mening overbevisende. 

Fig. 6. Vognene fra Villfarastenen og Kivikgraven. Etter Marstrander. 
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Fig. 7. Egyptisk stridsvogn fra Theben. Etter Hagen. 

I Sverige finnes hovedmassen av ristningene i et belte langs vestkysten 
fra Bohuslan til Skåne. Innen det nuværende danske on1.rådet kjenner 
jeg ikke helleristningsbilder av vogner. 

Vognene kan være forskjellige i detaljer, og ha enten skive- eller eike
hjul, n1en uoverensstemmelsen mellom typene er ikke så store at det er 
nødvendig å regne med flere typer av vogner som forbilder for rist
ningene, slik Marstrander gjør. De ristninger der vognhjulene er frenl
stilt som groper eller sirkler har vært tydet som skivehjul. Det er neppe 
noen grunn til å tvile på dette, men det er ikke nødvendig å postulere 

Fig. 8. Vogn fra Frannarp
ristningen. Etter Marstrander. 
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noen steinalders kjerretradisjon av den grunn. 
Vognene med skivehjul kan være avbildnin
ger av hjemlige vogner laget etter fremmed 
forbilde, av vognmakere som ikke maktet å 
fremstille et hjul med eiker. Fra nyere tid kan 
det trekkes fren1 mange eksen1pler på at 
skivehjulet er tatt i bruk iste4enfor eikehjul, 
som krever langt større håndverksmessig 
dyktighet av hjuln1akeren. Dette er vel den 
naturligste forklaring på den blanding av 



Fig. 9. Helleristningsvogn fra Skjeberg, Østfold. Foto U. O. 

skive og eikehjul de tohjulte vognene på helleristningene fremviser. 
På grwmlag av at endel av helleristnin.gstningsbildene har plattformen 
for kjørekaren tegnet fremme på vognstangen, foran akselen, mener 
Hagen at disse ristningene tavbilder den for bedrete stridsvogntypen so111 
kom i bruk i det østlige middelhavsområdet på denne tid. 17 Som Mar
strander påpeker, har disse vognene større hjul n1.ed 6 eller 8 eiker, og 
Marstrander mener derfor at det ikke kan være de1u1e vogntypen son1. 
har dannet forbildet for helleristningene, men den eldre stridsvogntypen, 
som fremdeles var i bruk i M ykene.18 At vognkurven ikke er tegnet 
hvilende på akselen, forklarer Marstrander som en følge av hellerist
ningenes tegnemaner, der overskjæringer av motivets forskjellige deler 
Wlllgås konsekvent. 
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Fig. 10. Helleristning fra Fossum, Gjerpen, Telemark. Foto U. O. 

Ved slutten av bronsealderen forsvinner de tohjulte vognene fra helle
ristningene, de finnes ikke på de ristninger som kan dateres til før
romersk jernalder, og kjennes ikke i funn eller avbildninger fra senere 

74 

Fig. 11. Firhjult vogn fra ristning på 
Långøn, BohusHin. Etter Marstrander. 



perioder av nordisk forhistorie. Det kjennes ikke funn av vogndeler son1 
n1ed sikkerhet kan tilskrives tohjulte vogner fra nordisk område. 

Ved siden av de tohjulte vognene finnes det på helleristningene bilder 
av firhjulte vogner. (Fig. 11, 12). I motsetning til den tohjulte vognen 
son1 alltid har hesteforspann, trekkes denne vogntypen på helleristningene 
alltid av hornkveg. 

På grunnlag av san11nenlikninger n1ed vognfren1stillinger på øst
europeisk keran1ikk fra Hallstattperioden, og vognenes stilistiske nliljø 
på helleristningene, n1ener Marstrander at disse vognene på ristningene 
tilhører yngre bronsealders senere del. Hvis dette er riktig, blir den fir
hjulte vognen yngre i Norden enn den tohjulte. Det er neppe n1ulig å 
avlede de nordiske vognene 1ned 4 hjul av den eldre firhjulte vognen i 

Fig. 12. Firhjult vogn på helleristning fra Østfold. Foto U. O. 
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Middelhavsområdet og den nære Orient. Den vogntypen som frem
stilles på ristningene, har et meget karakteristisk trekk, den y-formete 
bjelken, vognstangen, som forbinder for- og bakaksel. (Fig. 11-12.) 
I nyere tid kjennes detme konstruksjonen på bondevogner fra det meste 
av Europa nord for Alpene. Middelhavsområdets firhjulte vogntype 
kon1 ikke i bruk i Norden eller Nord-Europa. Her er det bunnen i vogn
kassen, eller de to bjelkene den hviler på, sotn forbinder for- og bak
aksel. At dette prinsippet nu og da har vært kjent her oppe, viser kjele
vognen fra Skallerup, som er et importstykke fra italiensk område. 
(Fig. 13.) Vi ser her de langsgående bjelkene, som løper ut i fuglefigurer, 
i en virkelig vogn ville de dannet bunnkonstruksjonen i vognkassen. 
Dette er en helt annen løsning enn på den europeiske bondevognen, og 
dens forhistoriske forbilder, der vognkassen er uavhengig av <<chassiset>>, 
for å bruke et moderne uttrykk. 

Fig. 13. Skallerupvognen. Etter Brøndsted IL 
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Fig. 14. Dejbjergvognene. Etter Klindt-Jensen. 

Flere forskere har hevdet at den spesielle nordeuropeiske vogntypen 
er skapt ved å sette sammen to tohjuls kjerrer, der den enes drag er blitt 
vognstangen. Selv om dette ikke kan bevises, synes jeg teorien virker 
sannsynlig.19 

I jernalderens vognfunn og fremstillinger er det denne firhjulte vognen 
vi n'løter. En del enkeltfunnete hjul og hjulfragmenter kan selvfølgelig 
ikke tilskrives noen bestemt vogntype. 

Hovedmonumentet i jernalderens vognmateriale er de to vognene fra 
Dejbjerg prestegårdsmose. 20 (Fig. 14.) Foruten den religionshistoriske 
betydning funnet har, viser det en meget høytstående vognmakerkunst. 
Vognene er rikt prydet med bronse beslag, som dels har konstruktiv 
ftmksjon, dels er dekorative. Detaljer i den tekniske utførelse avtvinger 
dyp respekt. Det er nok å nevne de fint utformete navbøssingene i 
bronse, støpt og dreiet, og utformingen av selve navet, som etter Klindt
Jensens mening har hatt enslags rullelager. 21 (Fig. 15.) Da vognene ble 
funnet lå det i riflene som er skåret ut i treet tynne pinner. Utgraveren 
mente at de var plasert der for å minske slitasjen på navet, men jeg tror 
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Fig. 15. Navbøssinger fra Dejbjergvognene. Etter Klindt-Jensen. 

at Klindt-Jensens forslag 0111. et rullelager har mere for seg. At rullelageret 
ikke er en moderne oppfinnelse, viser N etniskipene fra ron1.ersk keiser
tid, der det finnes både rulle- og kulelagre i bronse på gangspillene. 22 

Deibergvognene er keltiske, eller laget av en mann med keltisk 
skolering. Funnomstendighetene tyder avgjort på at de er kultvogner, 
eller rettere sagt at de har vært brukt til kult i Danmark, de behøver ikke 
å være bygget son1. kultiske kjøretøyer. Et par danske branngraver fra 
yngre keltertid, fra Langå på Fyn og l{raghede i Jylland, 23 har gitt frag
n1.enter av vogner av samn1.e type som Deibergvognene, så praktvogner 
har også i Danmark hørt til de saker som en storn1.ann kunne få n1.ed seg 
i graven. Det kan ikke være tvil om at disse to gravene er influert av de 
rike keltiske vogngravene på kontinentet. 

Deibjergvognens felg er laget av et stykke tre son1. er bøyet i ring og 
der eikene er tappet inn. Over skjøten i felgen er et bronsebeslag, og 
hjulene har hatt felgringer av jern. Blant vognfragmentene fra Langå
graven er rester av jernskoning, som etter alt å dømme er krympet på 
hjulet, dvs. det er en lukket ring son1. er lagt på i varm tilstand og ikke 
festet tned spiker. 

De andre hjul som kjetmes fra Nordisk onuåde, og son1. kan dateres 
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til jernalder-vikingtid, har en annen konstruksjon. Felgen er her laget 
av flere bøyde trestykker so1n holdes sa1nn1en av eikene og skjulte tre
nagler, dyn1linger. Osebergvognen har slike hjul, de kjennes fra offer
funnene i Vin1ose24 og Torsbjerg, 25 og et fragn1ent av et slikt hjul er 
funnet i en svensk stokkevei son1 pollenanalytisk er datert til overgangen 
bronsealder-jernalder, 26 og et kon1plett svensk hjul er datert til jernalder, 
også ved pollenanalyse. 27 

Fra Deibergvognen er det et langt sprang i tid fren1 til Osebergvognen, 
et tidssprang som bare delvis fylles av en vognfren1stilling på en got
landsk billedstein fra ca. 700. (Fig. 16.) Andre funn av vogner eller vogn
fremstillinger finnes ikke, og det er ikke så meget å få ut av hjulene fra 
Vin1ose og Torsbjerg når det gjelder vognens konstruksjon i dette tids
rommet. Den gotlandske avbildningen sier ikke så meget, den avbilder 
en firhjult vogn, der vognkarmen bæres av et chassis av bjelker, selve 
vognkarmen ser ut til å være firkantet. Jeg ser her bort fra de gern1anske 
vognene på Marcussøylen i Ron1. Det er for dristig å slutte noe 0111 
vognene i Norden ut fra sørgermanske vogntyper. 

Osebergvognen har ikke mye av den eleganse og det raffinen1ent i 
detaljer som Deibjergvognene har. Den er traust og solid, med kraftig 
byggete hjul og solid, men ikke særlig elegant chassis. For- og bakaksel 
er holdt sammen av den sedvanlige Y -formete vognstangen. Over 
denne ligger et par n1ello1nstykker som bærer de buete vognbukkene. 
I disse ligger så vognkarmen. Den er bygget av sammenklinkete bord 
son1 er tappet inn i gavlstykkene. Gjennon1 aksler, vognstang, mellom
stykker og vognbukker går kraftige trenagler som holder konstruk
sjonen sammen. Så isolert som Osebergvognen står i det arkeologiske 
materialet er det vanskelig å finne paralleller til konstruksjonen. Den y
formete vognstangen er i realiteten det eneste i konstruksjonen son1. det 
fi1mes gode paralleller til, bortsett fra hjulkonstruksjonen. Det lange 
sprang i tid som det er mellom Deibjergvognene og Osebergvognen 
kan forklare en del av disse forskjellene, men det er ikke mulig å si noe 
0111 den utviklingen som eventuelt skulle ligge mellon1 disse to vognene. 
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Fig. 16. Billedstein fra Alskog, Gotland. Etter Lindqvist. 

Det er også vanskelig å finne senere tids paralleller ti] konstruksjonen. 
I Oseberg-publikasjonen peker Grieg på svenske tohjulskjerrer fra 
Dalarne, som har en buet vognkarm som rent overfladisk minner noe 
om karmen på Osebergvognen. l{onstruksjonen er forøvrig så forskjellig 
at parallellene ikke kan sies å være særlig gode. Fra gravplassen ved 
viking borgen Fyrkat ved Ho bro i Jy1land kommer muligens en parallell 
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til vognkarmen. Etter nagler og trerester å døtnme er liknende karn1er 
her brukt som gravkiste i to graver. Dette funnet er itnidlertid bare fore
løpig publisert. 28 De avbildningene av firhjulte vogner som finnes på 
Osebergtekstilene gir ikke opplysninger av konstruktiv art. 

For Osebergvognens vedkommende fremgår ikke umiddelbart at den 
er en kultvogn, det kunne også tenkes at den var en reisevogn, et sommer
motstykke til sledene. Den mest nærliggende løsning er allikevel at det 
er en kultvogn vi har for oss. Foruten de indikasjoner vognens utsmyk
ning gir, er det et konstruktivt trekk som peker i retning av kultvogn. 
Osebergvognens forhjul kan ikke svinge. Den kan nok kjøre gravitetisk 
rett frem i en prosesjon, men en reisevogn med faste forhjul er neppe 
tenkelig. Naglehull i foraksel og vognbukk gjør det helt sikkert at kon
struksjonen har vært fast sammennaglet. Dette sammen tned de tnange 
konstruktive eiendommeligheter som vognen også ellers har, gjør det 
nærliggende å tenke seg at den må ha vært temmelig isolert i sin samtid, 
og kanskje er laget av folk som ikke hadde noen særlig erfaring i vogn
makeri, noe som overensstemmer godt med Sheteligs tanke om at 
vognen er en kopi av en eldre vogn. V ed en slik kopiering av utrenete 
håndverkere, kunne det lett oppstå misforståelser som kan forklare denne 
vognens eiendommelige konstruksjon. Vognene på Osebergtekstilene til
hører sikkert den sagnverden son1 ellers avbildes på tekstilene, og veversk
ene har ikke trengt andre vognforlegg enn den vogn som alt fantes på 
gården. Vognene på tekstilene er firhjulte og enten åpne, eller dekket 
med enslags telt, de er tjeldet. De spinkle jernringene i Osebergvognens 
karn1 kan vel neppe være til annet enn å feste slikt tjeld. Sammen med 
disse vognene er det fristende å trekke frem en vognfremstilling på en 
av de Gotlandske billedsteinene, son1 fremstiller en kvitme kjørende i 
firhjult vogn. (Fig. 17 .) 

Disse vognbildene, n1ed hele sitt merkelige og vanskelig tolkbare be
grepsinnhold, fører oss over i en annen problemstilling, som er streifet 
leilighetsvis tidligere, vognens stilling i dagligliv og kult i de forskjellige 
perioder av Nordens forhistorie. 
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Fig. 17. Billedstein fra Levide, Gotland. Etter Lindqvist. 

I sitt arbeide fra 1951 regner Hagen med at vognene på helleristningene 
er avbildninger av virkelige vogner son1 har vært i bruk i det distrikt der 
ristningene finnes. De tohjulte vognene mener han er avbildninger av 
strids- eller kultvogner, mens den firhjulte oksetrukne vognen skulle 
være et bilde av tidens vanlige transportvogn, brukt i landbruket. Det er 
vel stort sett enighet om at helleristningsbildene skal tjene jordbruks
samfunnets fruktbarhetskult på en eller annen måte. Stort sett er det også 
enighet om at de fleste ting som er avbildet på helleristningene er gjen
stander med kultisk funksjon, iallefall i det øyeblikk de blir avbildet har 
de en funksjon i kulten, selv om de ellers er i daglig bruk. Denne tanke
gangen gjelder f. eks. de plogene som er avbildet på ristningene, mens 
andre ting, som lurer og helligøkser, sikkert kan regnes til gruppen 
<<gjenstander til kultisk bruk». Det er ikke lett å avgjøre hvilken av disse 
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to gruppene vognene tilhører. Når det gjelder de tohjulte vognene, synes 
jeg at sammenlikningen med middelhavsområdets stridsvogn er påvist 
så klart at vi neppe kan regne dem n1.ed til dagliglivets gjenstander. Noen 
praktisk rolle som stridsvogner har de sikkert ikke spilt i Norden. Det 
gjenstår da to muligheter, de er rene kultvogner, eller status-symboler 
for høvdingene. Med den sakrale karakter høvdingdømmet har i ger
mansk samfunn senere, behøver det ikke å være noen konflikt mellom 
disse to funksjoner, de kan være to sider av samme sak. 

Når det gjelder de firhjulte vognene er saken noe mer usikker. Rent 
teoretisk kan det sikkert tenkes at de er avbildninger av bondevogner 
son1. bare leilighetsvis ble brukt ku1tisk, men jeg tror neppe dette er til
felle. Selv om Østfold er et av de distrikter i Norge hvor en vogn kan 
være så noenlunde praktisk brukbar uten noe videre veibygging, har jeg 
liten tro på at den var vanlig på bronsealderens bondegårder. I senere 
norsk historie er vognen et utpreget byfenomen. I hele det Vest- og 
Nordenfjeldske har sleden vært det enerådende kjøretøy både sommer 
og vinter helt opp i dette århundre, og de samlinger som finnes rundt 
otnkring på folkemusaene i Østlandsområdet, tyder på at vognen også 
her har vært meget sjelden i eldre tid, selv om dette, som Hagen sier, 
ikke er n1.eget undersøkt. 29 Jeg tror imidlertid det er et klart indisiun1. at 
vogner nevnes uhyre sjelden i Norske middelalderkilder. Når helle
ristningenes firhjulte vogner trekkes av kveg og de tohjulte av hester, 
kan vel det skyldes den tohjulte vognens spesielle stilling som stridsvogn, 
den skulle trekkes av hester, selv om det her oppe neppe har hatt den 
strategiske betydning som i stridsvognens hjemland. Jeg vil senere streife 
den n1.ulige tolkning av de firhjulte ristningsvognenes rolle i kulten. 

Når vi kommer ned i jernalderen har vi fremdeles sikre belegg på 
vogner brukt til kult, men det er indisier for at vogner også har hatt mer 
praktisk anvendelse. Jeg vil se litt på dette først, og så vende tilbake til 
vognens rolle i kulten. De omhyggelige byggete danske veiene fra kelter
tid og romertid er neppe beregnet bare på ryttere og fotfolk. En såpass 
omhyggelig brolegging som disse veiene har, ville neppe vært nødvendig 
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hvis de ikke var beregnet til regeln~essig vognbruk, og såpass n~ange so1n 
det etterhvert er funnet av den~ rundt on~, gjør det lite trolig at de er 
spesialbygget for kultiske vogntog, en n~ulighet som selvfølgelig er til
stede, selv on~ den lyder noe fantastisk. Et svensk funn, der et fragment 
av en felg n~ed stun~per av to eiker sittende i er funnet i en kavlvei i n~yr, 
1nå etter min mening tolkes som et sikkert bevis for at vogner var i 
praktisk bruk. 3° Felgfragmentet virker son~ et utslitt og kassert stykke 
som er blitt liggende på veien, noe son1. neppe ville være tilfelle hvis det 
hadde dreiet seg om en kultvogn. Fwmet er pollenanalytisk datert til 
overgangen bronsealder-jernalder. San~1nen n~ed hjulspor under en 
eldre bronsealders haug i Jylland,31 tyder dette futmet på at vognen i 
landbruket kan gå tilbake til bronsealder i Dann~ark og Sverige, selv om 
det, son~ nevnt, neppe er tilfelle i Norge. 

Fra vikingtid kommer et dansk eksempel på vognen i praktisk bruk, 
hjulsporene over åkeren på Lindholm Høye.32 

De romerske beretningene on~ kimbrernes skikk med å lage en vogn
borg for kvilu~er og barn før slag, gjelder jo et nordisk folk, men det er 
vel et spørsmål om skikken har nordiske forutsetninger. Det samn~e kan 
sies om bruken av transportvogner for hærens tross, dette kan vel også 
være et trekk kitnbrerne har tatt opp i løpet av vandril~gsårene, selv om 
dansk veibygging indikerer at vognbruket kan ha nordisk tradisjon. 
De ten~melig grove hjulene som ble funnet i Vimose og Torsbjerg regner 
Engelhardt som rester av trossvogner. Dette er mulig, og vel det sann
synligste, n~en så usikre som forholdene er ved de store mosefunnene, 
er det ikke sikkert at disse vogndelene tilhører hovednedlegningen, og 
da ligger jo Deibjergfunnets ofrete kultvogner her som en fristende 
parallell. 

Når det gjelder vognen i jernalderens kult, er materialet rikt, og det 
fi11nes en stor religionshistorisk litteratur om enmet. Jeg vil her bare 
referere det viktigste. Kjent er Tacitus' beskrivelse av germanernes 
Nerthuskult. Han forteller hvorledes den hellige vogn oppbevares til
dekket på en øy i oseanet til presten merker at gudinnen er nærværende. 
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Så kjører gudinnen rundt i landet for å sikre sol og gode år, vognen er 
fremdeles dekket. Et n1eget vesentlig moment er her at Tacitus oppgir 
at gudinnen kjører n1ed kuer. I forbindelse med dette er det verd å merke 
at tnens trekkhestene til de tohjulte vognene på helleristningene alltid er 
tydelig 111arkert som hingster, så mangler en slik kjøtmsmarkering hos 
hornkveget son1 trekker de firhjulte vognene. Uten at det kan sies sikkert, 
er det fristende å sette dette i forbindelse n1ed Tacitus' opplysning 0111 
Nerthusvognens trekkdyr. De nunge ofre av kvinnesn1ykker i yngre 
bronsealder tyder jo sikkert på dyrkelse av en kvinnelig guddotn, og hvis 
Brøndsteds tolkning av Faardalfigurene er riktig, skulle vi her ha en 
bronsealders avbildning av en kjørende gudinne, som riktignok har et 
helt annet trekkdyr, en slange med hestehode. Videre forteller Tacitus 
on1 hvorledes gudinnens utstyr etter turen vaskes i et hellig tjern, av 
slaver som deretter <<oppslukes av vannet>>. Deibjergvognene er satt i for
bindelse 111ed N erthusdyrkelsen, og den stolen so111 ble fum1et satnmen 
n1ed den ene vognen er tolket som gudinnens sete. Jeg kjenner ikke til 
at det har vært uenighet on1 denne tolkningen, og personlig synes jeg 
den er overbevisende. Det n1å her im1skytes at Gjessing i arbeidet om 
Hesten i forhistorisk kunst og kultus 111ener at Deibjergvognen har vært 
trukket av hester, og at det her er uoverenssten1melse mellom Deibjerg-

1 

funnet og Tacitus' beskrivelse av Nerthusdyrkelsen. Den eneste grunn 
han anfører for detme antagelsen, er at det i Kraghedegraven ble funnet 
to hester sammen n1ed vognrestene. Da det her dreier seg 0111 en manns
grav, mens Deibjerg er et offerfunn, er argumentet lite brukbart. Det er 
ikke futm av seletøy, som kan karakterisere trekkdyrene nærmere hverken 
i Deibjergfunnet eller Langågraven. 

Frøy kulten er av flere forskere sett son1 en slags fortsettelse av N erthus
kulten, og det er ikke tvil on1 at vognen spiller en viktig rolle i dyrkelsen 
av Frøy. Fra Sverige kjennes en beskrivelse av Frøydyrkelse i historien 
0111 trønderen Gunnar Hehning so1n var blitt dødsdømt i Sveariket, men 
sotn reddet livet ved å utgi seg for Frøy. I historien fortelles hvordan 
Frøy, og en prestinne, son1 var gudens kone, reiste rundt i landet i vogn 

85 



for å sikre gode avlinger. Gunnar Helming kom vel fra sin rolle son1. Frøy, 
det ble mild vinter og godt år, og gleden var stor blant svearne da gudens 
kone ble med barn. Skildringen kommer fra en sen kilde, Flateyarbok, 
og er vel neppe riktig i alle detaljer, men det er så stor sammenheng 
mellom beskrivelsen av. Gunnar Helmings vognferd som Frøy, og Tacitus' 
beskrivelse av Nerthusdyrkelsen, at sagnet om Gunnar sikkert går til
bake på minner om en virkelig kult. 

Når det gjelder Tor og Frøya, som også regnes som kjørende guder, 
så sies det ingenting i kildene om at de kjører i Vogn. Tor <<aken> eller 
«faren> med bukkene sine, og når Tor og Frøyas kjøretøy nevnes, brukes 
det nøytrale ord <<Vagn>> som på gammelnorsk betyr kjøregreie, og inbe
fatter både vogn og slede og visstnok også kløv. Dette inntrykket har jeg 
ikke hatt anledning til å underbygge med en systematisk gjem1.omgang 
av. de steder disse to nevnes i den norrønne litteratur, så det er litt tidlig 
å frata Tor og Frøya vognene. Med det vi vet om vognens nære tilknyt
ning til kulten i bronsealder og eldre jernalder, er det høyst sannsynlig 
at vogn var det mest standsmessige kjøretøy for en gud. 

Når det gjelder Osebergvognens eventuelle bruk i kulten, er vi van
skelig stillet. I sin iderike studie av hesten i forhistorisk kunst og kultus, 
behandler Gjessing problemet og peker på det kultisk pregete miljø 
Oseberggraven finnes i.33 Rundt den sentrale gård Bø i Slagendalen ligger 
en rekke stedsnavn som inneholder minner etter hedensk kult, og i grav
godset er rangler og kroker, dyrehodestolper og vogn, etter all sannsyn
lighet kultgjenstander. Den konsekvens Gjess·ing trekker av dette er at 
<<Osebergdronningen», hvem hun nå em1 er, har hatt en posisjon i tidens 
offisielle kultus, og han foreslår at den kult hun har vært knyttet til har 
vært Frøydyrkelse. Selv om man med Gjessing vil avskrive Oseberg
dronningen som Asa, Halvdan Svartes mor, er det vel overveiende 
sannsynlig at hun har tilhørt ynglingeætten, eller vært knyttet til den på 
en eller annen måte. Som Gjessing peker på, er Ynglingeætten i den 
norrønne litteraturen regnet som Frøys etterkommere, og deres kontakt 
med Uppsala pointeres sterkt i Ynglingata1. Det er kanskje en for dristig 
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slutning på et så usikkert n1ateriale, men det er fristende å tenke seg 
Osebergvognen brukt til kultiske opptog i forbindelse med Frøykult, 
og dermed at den ene, eller begge kvinner i graven har hatt med denne 
kulten å gjøre, som Frøys prestinner. 

NOTER 

* Denne artikkelen er opprinnelig utarbeidet som forelesning til nngistergradseksamen i Nordisk 
Arkeologi høsten 1963. Bortsett fra mindre rettelser og tilføyelse av noteverk er manuskriptet 
uforandret. 
1 C hilde s. 178. 2 Clulde s. 188. 3 Mars tran der s. 187. 4 C hilde s. 188. 5 Childe s. 188. 6 Mars tran
der s. 178 f. 7 Marstrander s. 179. 8 Hagen 1955. 9 Marstrander s. 182. 10 S. Muller 1907 og 
1920. 11 Marstrander s. 182. 12 Childe (note 6 på s. 186). 13 Clark 1952 s. 303. 14 Asmus s. 173. 
15 Marstrander fig. 46. 16 Mars tran der s. 188. 17 Hagen s. 17. 18 Marstrander s. 188. 19 Mat
strander s. 199. 20 H. Petersen, Klindt-Jensen. 21 Klindt-Jensen s. 89. 22 G. Ucelli fig. 208, 209. 
23 Brøndsted, Danmarks Oldtid III Kbh. 1960 (se note s. 392 for videre henvisninger). 
24 C. Engelhardt 1869 pl. 15. 25 C. Engelhardt 1863 pl. 16. 26 Oldeberg 1954. 27 v. Post, Olde
berg og Frøman 1939. 28 Olaf Olsen. 29 Hagens. 42. 30 Oldeberg 1954. 31 Neumann 1958. 
32) Ramskou 1957. 33) Gjessing 1943. 
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Sverre Marstrander: 

OM GRIPEDYRSTILEN 
OG DENS OPPHAV 1 

Alle som har beskjeftiget seg med gripedyrene, disse groteske dyre
skikkelsene som dukker opp i det nordiske stilmiljø ved overgangen til 
vikingetid, er enige om at deres forbilder må være av fremmed opphav, 
men der, kan en vel si, slutter også enigheten. 

I hele sin utforming fremtrer de som noe nytt og avvikende i forhold 
til de elegante dyremotivene i stil III's flateornamentikk. (Fig. 1....:.2.) Det 
er klumpete, firfotete dyr med tydelig tilknytning til naturens verden, 
n1en zoologisk sett nokså ubestemmelige, for det meste mere lik hund 
eller katt enn løve. De er i regelen modellert i kraftig relieff med hodet 
en face, gjerne utstyrt med små, spisse ører, delvis også tned nakketopp 
og hakeskjegg. Hele fysiognomiet gjør et eiendommelig inntrykk med 
sine tomme, brilleformede øyne. l{roppen er i alminnelighet utformet 
1ned en smalere midje mellotn et kraftigere utviklet for- og bakparti. 
Hele dyret er fremstillet i sterk bevegelse, det vrir og bukter seg, mens 
lemn1ene griper fatt overalt hvor de kan få feste -i seg selv, i ramme
verket omkring eller i nabodyrene. Det er ikke så ofte vi finner gripe
dyrene fremstilt for seg som isolerte figurer, slik tilfellet er på spennen 
fig. 2. Som oftest er det hele kolonier som dekker en flate i form av 
et slags plastisk nett tned knuter av faste grep son1 f. eks. treskurden i 
Osebergfum1et viser atskillige eksempler på. 2 Kroppen kan være mønstret 
n1ed ron1besnitt, skravering eller på am1en tnåte, 1nens derimot ansikt og 
len1n1er alltid er glatte. Helhetsinntrykket kan son1 på den karolingiske 
dyrehodestolpen være urolig, ja kaotisk, n1en det finnes også eksempler 

89 



Fig. 1. Del av en skålformet spenne av bronse 
fra Lisbjerg s., Århus am.t(N.M.C 11311). 

Etter Brøndsted. 

Fig. 2. Gripedyrfigur på spenne fra 
grav 750, Bjarkø. - Etter Salin. 

hvor gripedyrene danner vel avveide, harn1.oniske komposisjoner sotn 
på den dåsforn1.ede spennen fra Stora Ihre på Gotland (Fig. 3). 

Dette eksen1.plet er av stor interesse også fra annet synspunkt. Det til
hører nenilig en gruppe gotlandske metallarbeider fra overgangen mellon1. 
vendeltid og vikingetid hvor vi for første gang finner gripedyrstilen 
representert i nordisk ornamentikk. Spennen fra Stora Ihre tilhører et 
rikt gravfunn son1. tned sikkerhet lar seg datere til siste del av 700-årene 
eller senest tiden on"lkr. 800.3 Allerede på denne tid 1nå altså gripedyrs
ornamentikken ha vunnet fast fotfeste på Gotland. De nye motivene 
fitu1.es også på en gruppe dyrehodeforn1.ete, gotlandske spenner fra sent 
8. årh. 4 og på tallrike andre sn1.ykkesaker.5 Et karakteristisk trekk ved 
de eldste gripedyrstnønstrene er det at de opptrer side om side n1.ed rene 
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Fig. 3. Dåsformet spenne fra Stora Ihre, Gotland.- Foto A TA. 

Stil Ill tnotiver. Dette er f. eks. tilfelle på spetmen fra Stora Ihre hvor 
riktignok platen på oversiden i sin helhet er prydet n1ed gripedyr, mens 
derin1ot sidefeltene viser en vekslende bruk av gripedyr og tradisjonelle 
Stil Ill-motiver. Den utformning de nye stileletnenter her har fått, er i 
det hele karakteristisk for den eldste fasen av gripedyrstilen i Norden. 
Kroppen har utpreget hvepsenlidjeforn1, slik at bare en tynn tråd for
binder de likesotn oppsvulmede, nærn1est tresidede partiene n1ed for
len1n1er og baklen1n1er; selve kroppen viser spor etter en skrårifling eller 
skravering; den plastiske utmodeDering er i n1otsetning til senere ganske 
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n1oderat, slik at de dyrefigu
rene som griper on1 hverandre 
på spennens runde plate (Fig. 3) 
bare danner et gjennon1brudt 
mønster i ett plan uten særlig 
dybdevirkning. 

Av særlig interesse er noen 
få funn i den samtne gotlandske 
gruppen hvor det ved siden av 
gripedyr også opptrer natura
listiske dyre- og fuglemotiver 
av helt fren1med karakter. 6 Et 
karakteristisk stykke i så hense
ende er bronseskiven fra Othen1 Fig. 4. Bronseskive fra Othem med fuglenwtiver i 

gjennombrudt arbeide. - Etter Arbman. 
i et gravfunn fra sent 8. årh., 

n1ed et mønster i gjennon1brutt arbeide av 3 fugler i 6 runde felter (Fig. 4). 
Både tnotivet og hele utformingen virker n1erkelig fremmedartet, en 
fristes allerede her til å si orientalsk. Av en noe atmen karakter er det 
unike sverdgrepet fra Stora Ihre i et rikt gravfu1u1 som bl. a. inneholder 
en spydspiss tned sikker datering til 8. årh. 7 På hjalter og knapp son1 er 
støpt i bronse, er det sten1plet inn dyremotiver, enten frittstående eller i 
111edaljonglignende felter. Denne form for dekor betegner et fullstendig 
brudd tned den tradisjonelle ornamentikken. Utfornnngen viser nok 
enkelte hjemlige trekk som oppslissede partier og tredelte fliker, men 
som typer betraktet representerer disse dyremotivene noe nytt. Tydeligst 
trer dette frem i de firfotede dyrene som flere steder pryder de glatte 
flater n1ellotn n1edaljongene (Fig. 5). De tilhører fabelvesnenes brokede 
skare. Utforn1ingen av kroppen tyder på slektskap n1ed gripedyrene -
vi gjenkje1n1er uten vanskelighet hvepsemidjen og likeså det oppsvul
n1ede for- og bakparti. Hodet er derimot hentet fra et atu1et av de nye 
motiver, fuglen, som vi allerede har n1øtt i dekoren på bronsep1aten 
fra Othem. 
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Fig. 5. Innstemplet firfotet fabelvesen på sverdgrepet fra Stora Ihre, 
Hellvi, Gotland. - Etter Holmqvist. 

Som et helt repertorium på de forskjellige stilelementer av hjemlig og 
fremmed opphav kan en karakterisere ryggknappspennen fra Broa i 
Halla (Fig. 6). Sidefeltene er prydet med ornan1entikk i stil Ill, riktignok 
med en lett modernisering av dyrefigurene son1 har fått mer naturalist
iske poter og pæreformete lår. På de små kantstolpene på siden finner vi 
derimot vel utførte gripedyr. På undersiden av ryggknappen og selve 
spennen er risset inn naturalistiske, firfotete dyr, hvor utformingen av 
kroppen bærer preg av de nye impulser og :mllmer on1 dyrefigurene på 
sverdet fra Stora Ihre, mens hodet derimot bærer preg av å være arve
gods fra Stil nr. Endelig møter vi på Wldersiden av Broa-spennen det 
samme 1notivet som vi kjetmer fra Othem-skiven: to fuglefigurer som 
her er stillet samn1en i en heraldisk gruppe. 

Fra Broa kon1mer også det velkjente gravfunnet son1 bl. a. ilmeholder 
en samling praktfulle, forgylte og rikt dekorerte bronsebeslag.8 Orna-
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Fig. 6. Ryggknappspenne fra Broa i 

Halla, Gotland. - Etter Salin. 

1nentikken på beslagene viser en n1.erkelig brytning 1nellon1. ga1nle og 
nye stilelen1.enter. Et karakteristisk trekk er den inndeling av ornament
flaten i fire felter ved en korsfonnet figur son1. vi finner på mange av 
beslagene; det har sine paralleller i angelsaksisk n1.etallkunst. 9 Av fremn1.ed 
opphav er også bruken av n1.edaljonger i forbindelse 1ned den kors
formete inndelingen son1. to av beslagene viser; et ran1.meverk 1ned runde 
felter har vi allerede sett på Othe1nskiven, men her i gjennon1.brudt 
arbeide. På de fleste av Broa-beslagene består ornan1.entikken av dyre
figurer i Stil Ill, n1.en selv i utforn1.ningen av rene Stil HI-figurer kan vi 
registrere hvordan en ny tid er i ann1.arsj. Dette kon1.mer særlig til ut
trykk ved at dyrefigurenes flater ikke ligger i ett plan, men hvelver seg 
opp fra bu1u1.planet slik at flateornan1.entikken her har fått preg av 
relieff. 10 På andre beslag n1.øter vi fugler og firfotede dyr, 11 n1.en i en 
forn1. som er preget av Stil HL Av størst interesse i denne sammenheng 
er det allikevel at vi på noen av beslagene også finner virkelige, jeg hadde 
nær sagt lys levende gripedyr av den hvepsemidjetypen son1. vi allerede 
har nevnt. På to av beslagene fi1u1es et enkelt eksen1.plar i en medaljong 
on1.gitt av dyremotiver i Stil Ill i fire felter, (Fig. 7 øvre beslag), og på et 
tredje er omamentflaten i sin helhet prydet med gripedyr son1. her ikke 
datmer et samn1.enhengende n1.ønster, n1.en er spredt utover so1n isolerte 
figurer (Fig. 7, nedre beslag). 
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Fig. 7. To forgylte bronsebeslag med gripedyrsn10nstre i gravfmmet fra 
Broa i Halla, Gotland. - Foto AT A. 

95 



Det er altså tale on1 et helt kompleks av 
fremmedartede stilele1nenter som gjør seg sterkt 
gjeldende i dekoren på en gruppe gotlandske 
metallarbeider allerede i senere del av 700-årene. 
Hverken i norsk eller dansk n1ateriale kan vi 
påvise disse nye stilelementer på et så tidlig tids
punkt. Derimot må det kjente sverdgrepet fra 
Ristimaki i St. Karins, Eg. Finland 12 med sin n1e
daljonginndeling og sine løve- og fuglen1otiver 

Fig. 8· Gripedyrsfigur oppe i Stil Ill-forkledning stilles sammen med den got
på issen av dyrehodestolpen 

174.- Etter Shetelig. landske fwmgruppen; etter all sannsynlighet n1å 
det bestemmes som et importstykke fra Gotland. 

I eldre del av 800-årene dukker så de første eksempler på gripedyrene 
og deres følgemotiver opp i metallkunst og treskurd i vårt eget n1ateriale. 
På skålformede spenner fra denne tiden kan vi finne eksempler på gripe
dyr av hvepsemidjetypen og med riflet kropp som synes å stå formene 
i den gotlandske gruppen meget nær. 13 På en annen av disse spennene 
opptrer et heraldisk sammenstillet gripedyrspar som et viktig ledd i 
dekoren på begge sider.14 

De eldste eksemplene i Osebergfunnets treskurd synes å representere 
et noe mer avansert trinn i gripedyrstilens utvikling. En enkelt figur som 
den vi finner midt oppe på issen av dyrehodestolpen 17 4, mellom øyen
bryn og ører, har fjernet seg endel fra den utforming som er karakter
istisk for de eldste gripedyrsfonnene fra senere del av 700-årene (Fig. 8). 
Motivet er her mer bearbeidet og forvansket, det er likesom ~litt grovere, 
mer sværlemmet og fremtrer i en kraftigere, mer plastisk form. Motsatt 
de eldste eksemplene i den gotlandske fwmgruppen hvor gripedyrene 
opptrer i flatemønstre, eller er spredt utover som isolerte figurer uten 
særlig plastisk virkning, danner de i Oseberg-treskurden som oftest en 
sammenhengende dekor hvor de enkelte figurene trer frem i kraftig 
modellering, som f. eks. på tinglen. 15 

Også på annen måte merker vi hvordan de nye stilformer gjør seg 
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gjeldende. Et gjennon1_gående trekk i Osebergtreskurden er bl. a. an
vendelsen av et tnedaljonglignende ran1_111_everk, slik det f. eks. er gjort 
på den karolingiske dyrehodestolpen hvor dyrene opptrer i en innratn
ning av runde felter. 16 Ved siden av de egentlige gripedyr tnøter vi her 
og der i treskurden også en rekke eksetnpler på deres følgetnotiver. I ett 
av feltene på den gode sengehesten åpenbarer seg en gatntnel kjenning: 
dyrekroppen tned fuglehode, riktignok noe bearbeidet etter Stil Ill 
n1_ønster. 17 

Hos den akaden1_iske tnester er store fuglefigurer, riktignok utforn1_et 
i tradisjonell stil, ett av hovedn1_otivene.l8 Fuglefigurer var tidligere 
praktisk talt ukjent i ornan1_entikken og anvendelsen av detn 111_å skyldes 
de. samn1_e in1_pulser son1_ også har introdusert gripedyrene i nordisk 
stilnuljø. 

Meiene på 4. slede er prydet med et annet av de nye 111_otiver, det store 
firfotete dyr. 19 Stilpreget tilhører for en stor del en eldre tid, 111_en karak
teristiske trekk fra gripedyrstilen viser seg i utfonningen av de brede, 
pæreforn1_ede lår, tegnet tned dobbelte konturlinjer. Ved siden av de 
store dyrefigurene opptrer videre små fuglefigurer. På bakbrettet ti] 
samme slede filmer vi igjen det satntne fabelvesen 111_ed fuglehode og 
dyrekropp som vi tidligere har møtt, her i en itu1_ramning av 6 
111_edal j onger. 20 

Endelig n1_å vi nevne noen karakteristiske eksen1_pler på de antitetiske, 
heraldisk oppstilte grupper av fugler og gripedyrsn1_otiver son1_ også 
hører n1_ed til det nye n1_otivkon1_pleks. På det brede slededraget består 
hovedtnotivet i det bredsidete feltet av et tneget fn1_t utført, kunstferdig 
mønster av to motstilte fuglefigurer. 21 ]. E. Forssander har her allerede 
pekt på sannsynligheten av en san1_menheng n1_ed tilsvarende tnotiver i 
den irsk-angelsaksiske kunstkrets. 22 

En annen variant av slike samn1_enstillit1ger er det heraldiske dyreparet 
på spånen. 23 Kroppene har fått en forn1_ som nærn1_est nlli1ner on1_ kringle
dyrene i skipets stevn, 111_ens hodene tilhører gripedyrslekten. 

Gripedyrene og deres følgetnotiver dukker altså første gang opp 1 
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gotlandsk 1nateriale fra senere del av 700-årene, slår for alvor rot i nordisk 
ornamentikk i de første årtier av 800-årene, og representerer et levende 
og forn'lskapende stilkon'lpleks gjennon1 hele 9. århundre. ' 

Det er særlig to forskere hvis oppfatning i lange tider har vært ret
ningsgivende for synet på spørsmålet om gripedyrstilens opphav. Både 
Sophus MiHler24 og senere Haakon Shetelig 25 tenkte seg at gripedyrenes 
forbilder var naturalistiske løvefigurer og andre dyreskikkelser av klassisk 
opphav i den karolingiske renessansekunst. Et betydningsfullt korrektiv 
representerer resultatene av Johs. Brøndsteds omfattende undersøkelser 
i forbindelse 1ned hans studier over stilutviklingen i angelsaksisk kunst 
før den norn'lanniske erobring. 26 Han peker på at gripedyrstilen må ha 
som forutsetning den bølge av orientalske n'lotiver so1n i 6.-8. årh. n~dde 
Vest-Europa og som enten over angelsaksisk eller frankisk område ble 
forn'lidlet videre til Norden i 8. årh.'s siste halvdel. Brøndsted under
streker at det i tilfelle heller må være det n'lerovingiske enn karolingiske 
Frankrike som har gjort tjeneste som formidler av de nye dyremotiver. 
I nordisk ornamentikk opptrer nemlig gripedyrselementene så tidlig at 
den karolingiske renessanse på det tidspunkt ennå var i sin vorden. Det 
kan altså vanskelig være den so1n er fonnidleren. 

Også Peter Paulsen antar at stilen er oppstått ved forbindelse 1ned 
Vest-Europa, og da særlig frankisk område, men hevder at det karo
lingiske løvemotiv ikke kan ha fått noen betydning før on'lkring 825, 
- et tidspunkt som opplagt er for sent, uansett hvilken oppfatning en 
ellers har on'l 1notivets opphav. 27 

A1u1-Sofi Schotte understreker den betydning plastiske dyrefigurer i 
den kontinentale gullsmedkunsten kan ha hatt som forbilder og peker i 
den sammenheng særlig på relikvariet fra Enger. 28 Men det er som 
allerede fremholdt av Holger Arbman, meget tvilsomt om de plastiske 
dyrefigurene på relikvariet har noen son'l helst forbindelse med de 
nordiske gripedyr. 29 

De løsninger på problemet som hittil er nevnt, har særlig gått ut på å 
finne forbildene på kontinentalt, og da i første rekke frankisk område. 
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Fig. 9. «Reigenmotive« på irske steinkors. - Etter Forssander. 

Men i senere år er de Britiske øyer stadig sterkere kon1n1.et inn i bildet. 
Utgangspunktet er Holger Arb1nans utførlige og viktige materialgjen
noingåelse hvis hovedresultat var at de groteske gripedyrmotivene ikke 
skulle være komn1.et fra et sentralt kunstmiljø på kontinentet, 1nen fra 
mere perifere randsoner som det nordøstlige Frankrike og de Britiske 
øyer.30 De1me, om vi så kan si insulære tendens, kommer e1må sterkere 
til uttrykk i ]. E. Forssanders tanke at forutsetningene for gripedyr
stilen må være å finne i irsk-angelsaksisk kunstmiljø. Gripedyrene skulle 
være fremko1nmet ved en sammensmeltning av kristelig-orientalske 
løvefigurer i angelsaksisk stildrakt, og et motiv med sammenslyngede 
menneskeskikkelser i irsk kunst som Forssander kaller «das irische Reigen
motiv>> (Fig. 9)31

• Teorien virker ikke egentlig overbevisende, ettersom 
det jo her er mer tale om et båndfletningsmønster, ikke et mønster hvor 
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figurer griper on1 sine egne eller hverandres len11ner. Deri1not er det 
verdifullt når Forssander understreker hvilken betydning angelsaksisk 
kunst kan ha hatt for utforn1ingen av gripedyrn1otivet før det nådde 
Norden. 

Endelig n1å det nevnes at Gi.i.nther Haseloff i en avhandling son1. fore
løpig betegner det siste vektige bidrag til løsningen av spørsn1ålet, er 
komn1et n1ed nye synspunkter som støtter den insulære teorien. 3 2 

Selv o1n disse forskjellige oppfatninger svinger n1ellon1 en kontinental 
og en insulær løsning, kan det i hvert fall ikke være tvil on1 at forbildene 
n1å være å fi1u1e i Vest-Europa. Det er nødvendig å understreke dette på 
bakgrunn av de forsøk so1n er gjort av Hj. Appelgren-Kivalo33 og Josef 
Strzygo-vvski34 på å forklare gripedyrstilen son1 et resultat av direkte 
in1pulser østfra, fra nærorientalske eller vest-asiatiske kunston1råder. Slil<:e 
forsøk fører åpenbart ikke fren1 og har da heller ikke vunnet noen til
slutning. Mot teorien on1 en direkte østlig sa1nmenheng kan det rettes en 
enkelt, men avgjørende innvending, nenllig den at direkte forbindelser 
n1ed de østlige on1råder hvorfra in1pulsene skulle ha vært hentet, e1u1å 
ikke var etablert i gripedyrstilens tilblivelsestid i 2. halvdel av 8. årh. 
En virkelig kontakt 1nellom Norden og de øst-europeiske on1.råder ble 
jo, son1 både litterære kilder og arkeologiske funn vitner 0111, først etab
lert i løpet av 9. århundre. 

La oss igjen se på tanken 0111 gripedyrstilen som en nordlig utløper fra 
det karolingiske kunston1råde. Shetelig i1u1rø1nn1er at det ikke er lett å 
finne forbilder so1n egentlig har noen påfallende likhet 1ned de nordiske 
gripedyr. Han hevder inudlertid at Osebergfunnet selv på en n1åte gir 
oss nøkkelen til å forstå stilens genesis. De store dyrehoder i treskulptur 
er ifølge Shetelig lett kje1u1elige etterligninger av klassiske løvefigurer i 
karolingisk treskjærerkunst. Disse løvefigurer og løvehoder i større 
fonnat skulle altså i Norden være opptatt son1 n1otiv i n1ere n1.onu1nental 
treskurd og derfra så å si være transforn1ert ned til ornamentikk i relieff. 
Selv o1n vi ku1me godta klassiske løvefigurer so1n forbilde, får vi freln
deles ingen forklaring på selve det originale gripedyrsn1ønstret. Og det 
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er unektelig en betraktelig svakhet ved teorien at vi ikke kjenner det 
ringeste til den dekorative treskjærerkunst i det store format son1 skal ha 
gitt gripedyrstilen dens forbilder. Forskjellige opplysninger i de litterære 
kilder tyder nok på at det virkelig har eksistert et karolingisk kunst
håndverk i tre, n1en intet er bevart. I karolingisk billedkunst av annet 
n1ateriale, f. eks. elfenbensrelieffene, er det vanskelig å fi1me motiver 
som kan tenkes å ha tjent son1 forbilder for gripedyrene. HeJler ikke den 
karolingiske gullsn1edkunsten synes å ha vært av noen betydning i denne 
san1n1enheng. Her dominerer son1 kjent akantusdekor og rankemotiver; 
bare unntagelsesvis kan en påvise dyrefigurer. 

I denne sa1nn1enheng vil det være naturlig å drøfte bakgrunnen for 
den lille gotlandske ftumgruppen son1 vi allerede har on1talt. Son1 vi 
husker opptrådte det her også fugle- og dyremotiver son1 ikke inngår 
son1ledd i de egentlige gripedyrsn1ønstre, n1en so1n synes å være komn1et 
inn i nordisk ornamentikk sa1nn1en n1ed gripedyrene. Da de eldste av 
disse 1netallarbeidene går tilbake til senere del av 700-årene, og det kunne 
være nærliggende å regne med at de gamle handelsforbindelser 1ned 
Nordøst-Frankrike fren1deles ble opprettholdt på den tiden, antar Holger 
Arbn1an at forbildene for de nye motivene kunne være hentet derfra. 
Han henviser i den sa1nn1enheng til illuminasjonen av en gruppe nord
øst-frankiske håndskrifter, bl. a. det såkalte Sacran1entariun1 Gelasianun1 
(Fig. 10)35

• Hvis vi gjenkaller i erindringen det spenstige, løvelignende 
dyret på sverdet fra Stora Ihre (Fig. 5), eller fuglebildene på bronse
skiven fra Othe1n (Fig. 4), tror jeg de fleste vil være enige i at noen på
fallende likhet i utforn1ingen av n1otivene er det ikke. Den on1stendighet 
at enkelte av n1anuskriptets dyr og figurer fre1ntrer i medaljonger, be
viser lite, da liknende forn1er for ran1n1everk er vel kjent også i andre 
vesteuropeiske ktulstkretser. Teknikken n1ed innstempling av ornan1ent
figurer i bronse son1 på sverdgrepet fra Stora Ihre, er det riktignok van
skelig å finne paralleller til i vesteuropeisk n1ateriale, n1en det kjennes i 
hvert fall ingen eksen1pler fra karolingisk område. 

Det er in1idlertid ett av de gotlandske funnene hvis ornan1entikk ved 
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Fig. 10. Blad av det 1nerovingiske håndskrift Sacramentarium Gelasianum., Paris. 
Etter Zimm.ermann. 



Fig. 11. Skrinet fra Gandersheim i Braunschweig. 
Etter Reg. Smith. 

ennærn1ere vurdering tydelig peker mot et annet tniljø, nemlig satnlingen 
av bronsebeslag fra Broa som inntar en så sentral plass i gruppen. Det 
kan i virkeligheten vanskelig være tvil o1n hva allerede Hohnqvist har 
pekt på36

, at det her gjør seg gjeldende angelsaksiske impulser ved siden 
av 1ner hjemlige eletnenter i tradisjonell stil. Som det allerede er nevnt, 
er tre av beslagene i funnet prydet med uotntvistelige gripedyr. Det 
ligger da nær å undersøke hvilke holdepunkter vi ellers kan finne for å 
knytte gripedyrstilens opphav til den angelsaksiske kunstkrets. 

Av særlig interesse i denne sa1nn1enheng er enkelte eksempler på vest
europeisk kunsthåndverk hvis datering og tilknytning til angelsaksisk 
n1il jø 1nå anses son1 noenlunde sikker. 

Skrinet fra Gandersheitn i museet i Braunschweig (Fig. 11) er prydet 
n1ed plater av elfenben 1ned en dekor son1 viser tydelige irske itmslag 
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(f. eks. scroll-n1ønstret i n1idterste nedre felt). For den vesentlige del er 
det inudlertid preget av en ornan1entikk som kan san1menlignes n1ed 
den vi finner i en gruppe førkarolingiske n1anu·skripter so1n ifølge 
Zi1nn1ern1ann stan1n1er fra Sør-England og tilhører tiden on1kring 
770-800.37 Her opptrer fugler og fantasidyr av forskjellig art, enten alene 
eller i heraldiske par, on1gitt av og lin1viklet i et kunstferdig båndflet
ningsinønster. Særlig er det værd å legge 111erke til et dragepar i nederste, 
venstre felt n1ed hoder en face son1 111ed sine oppstikkende ører og i hele 
sin fonn viser nært slektskap n1ed de nordiske gripedyrs fysiognon1i. Et 
interessant n1otiv er videre firfislelignende vesener sett ovenfra og 1ned 
fren1strakte forlen1n1er som tar tak i båndfletningene (Fig. 12, nr. 1 og 3). 
Både disse dyreforn1ene og vli1ranken1ønstrene på kortsidene av skrinet 
ligger det nær å oppfatte son1 vitnesbyrd on1 påvirknli1g fra northumb
risk kunst. Det fi1n1es også s1nå, groteske figurer son1 uvilkårlig får en til 
å tenke på de sn1å gripedyrskulpturene av jet og rav i norske funn (Fig. 
12, nr. 3). 

Stilistisk nær knyttet til Gandershelin-skrli1et er dekoren på de tre s.k. 
Withan1 pins i British Museu1n; tre prydnåler av sølv, fmmet nær Lin
coln. 38 I dette tilfelle har vi altså en sikker proveniens son1 bekrefter 
gruppens tilknytnli1g til Sør-England. Som ledd i dekoren inngår irske 
scrolls av en type son1 ifølge Reg. Sn1ith sjelden fi1n1es i tiden etter 
ca. 800. 

Av størst interesse for det spørsmål vi drøfter her, er imidlertid det 
kjente bokbindet på Lindauer-Evangeharet i Pierpont Morgans sa1nling 
i New-York.39 Nordiske forskere har vært tilbøylig til å beste1n1ne det 
son1 et sørengelsk arbeide, 40 n1ens både Rosenberg41 og senest Giinther 
Haseloff42 hevder sannsynligheten av at det stamn1er fra Rhinon1rådet. 
Dateringen har vært noe vaklende, n1en Haseloffs undersøkelser synes å 
vise at det n1å gå tilbake til senere del av 8. århundre. Uansett proveni
ensen er det in1idlertid hevet over tvil at bokbindets orna1nentikk i sin 
helhet er preget av angelsaksisk km1st med irske liu1slag. Som ledd i den 
ril<-e dekor son1 vi ellers ikke skal gå nærn1ere i1n1 på her, inngår to små 
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n1edaljonger med gripedyrsn1ønstre i gjennon1brudt arbeide (Fig. 13). 
Riktignok fren1trer de i en irsk påvirket stildrakt - so1n flatedyr og med 
de karakteristiske lårspiraler - n1en on1 ektheten av deres gripedyrnatur 
kan det ikke være tvil. Det n1å her være riktig å understreke at det ikke 
er noe grunnlag for Brøndsteds antagelse om at lnedaljongenes 1nønstre 
er etterligninger av nordiske gripedyr ;43 de har helt ut sine forutset
ninger i det irsk påvirkede, angelsaksiske kunstn1iljø. Ennærn1ere under
søkelse viser at Lindauerbokbindets gripedyr er utformet på lignende 
måte so1n Broa-beslagene: hodet en face, kroppen utstyrt n1ed en s1nal, 
båndlignende nudje som forbinder et likesoln oppsvuhnet for- og bak
parti hvorfra lemn1ene strekker seg ut og griper der de får feste. 

De tvedelte hodeflettene er vel so1n Forssander antyder, vitnesbyrd 
on1 irsk påvirkning. Derin1ot kan vi ikke fra det hold forklare det eien
don1lnelige båndfonnede 1nønstret son1 on1gir dyrene og som de griper 
tak i. Alt tyder jo på at det her må ligge et besten1t 1notiv til grunn. Her 
har Haseloff funnet fre1n til en tolkning son1, såvidt jeg kan se, gir en 
helt tilfredsstillende forklaring. 44 Den kretsforn1ede båndfletningen rundt 
dyren1otivene kan vanskelig være noe annet enn en forvansket, stivnet 
gjengivelse av et opprinnelig ranken1ønster. Motivene n1ed dyr og 
fugler on1gitt av vinranker i kretser eller spiraler, er so1n vi vet et av de 
·n1est ahninnelige n1otiver i nordengelsk kunst hvor det møter oss alle
rede på de eldste steinkors fra slutten av 7. århundre. Vi skal senere se at 
det også er representert i sørengelsk n1iljø. 

Den san1111e ko1nbinasjon av gripedyr og båndn1ønster finnes på to 
spe1n1er son1 er fu1n1et i Birka, 111en son1 uten tvil må besten1n1es son1 
in1portstykker fra Vest--Europa. Arbman har tidligere gjort oppn1erk
son1 på den1, 111en uten å kunne besten1n1e deres proveniens. 45 Utforn1-
ingen av kroppen er den samn1e som vi kje1u1er fra Lindauerbindet, 
1ned en face hode og hvepsemidje. På alle tre stykker er kropp og lår 
markert ved en slags rifling eller skravering son1 vel oppri1n1elig skal 
gjengi pelsen. På den ene av Birkaspe1mene (Fig. 14) finner vi på samme 
n1åte et båndn1ønster son1 danner en fletning mellon1 og on1kring gripe-
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5 
Fig. 12. Detaljer fra Gandersheim-skrinet. Legg særlig 1nerke til den lille grotesk-figuren i nr. 3, 
son1 minner om_ de små gripedyrskulpturene i vårt eget vikingetidsm.ateriale. - Etter Arb man. 

dyrene. Mens vi i n1edaljongene på Lindauerbokbindet ennå kunne ane 
rankenes opprinnelige karakter, er denne helt utvisket på Birka-spennen. 
Også på den andre spem1en finner vi karakteristiske gripedyr, n1en her 
er det opprnu1elige ranketnønstret skrumpet inn til et rudin1ent. 46 

Haseloff stiller de to Birkaspe1u1ene sammen n1ed en fingerri11g i 
British Museum hvis funnsted riktig nok er ukjent, tnen som allerede 
i 1912 ble bestemt som et angelsaksisk arbeide av O. M. Dalton. 47 Deko
ren er n1eget slitt, men også her kan en tydelig skjelne et n1ønster av 
bånd son1 fletter seg mellon1 og onlkring gripedyrstnotiver. 

Også andre n1etallarbeider kum1e nevnes i sammenheng n1ed den 
gruppen vi nå har stillet san1men, f. eks. det kjente sverdet fra Lødingen 
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Fig. 13. Medaljonger med gripedyrsnwtiver på Lindauer - Evangeliaret. - Etter Haseloff. 
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i Nordland, hvor hjalter og knapp er prydet 
n1.ed innlagte små felter av gripedyrsmønstre 
i Inessing (Fig. 15). 48 Selve gripedyrene er av 
den san1n1.e hvepsenudjetypen son1. vi kjenner 
fra den gotlandske gruppen. Jan Petersens 
datering av SVerdet til tidsro1nn1.et unuddel
bart før vikingetiden passer utmerket n1.ed 
de tidsbestemn1.elser vi ellers har for de eldste 
eksen1.plene på gripedyrsn1.otiver i Vest-Eu
ropa. At sverdet fra Lødingen er et in1.port
stykke, kan det som Gjessing allerede har 
antydet, vanskelig være tvil o1n. 49 Etter de 
undersøkelser G. C. Dunning og Vera Evison 
nylig har foretatt i forbindelse n1.ed et nyftu1.
net sverd av san1.me type fra W estnunster i 
London, n1.å det tilhøre en gruppe hvis 
fabrikasjonssted antagelig er å finne i Rhin
egnen, Inen hvis dekor helt ut er inspirert 

Fig. 14. Ornamentmønster på av angelsaksisk n1.etallkunst. 50 Dette har sin 
spenne av sølv fra grav 464, 
Bjørkø. _Etter Arbman. bakgruiUl i det forhold son1. særlig Haseloff 

har bidratt til å klarlegge, at Rhinegnen 
tilliken1.ed de nænnest liggende områder i Vest- og Sørvest-Tyskland i 
annen halvdel av 8. århundre kan betegnes so1n en insulær kunstprovins.51 

En dyreornamentikk som er beslektet n1.ed gripedyrsn1.ønstrene kan 
videre påvises i sørengelske håndskrifter, f. eks i Codex aurens, et evange
liar son1. i alminnelighet dateres til tiden omkring 775 (Fig. 16). Figuren 
lengst til høyre (i M' en) nunner un1iddelbart on1. den vanlige typen for 
gripedyrsfren1stilling hvor n1otivet ses rett forfra, n1.ens et firfotet dyr 
sett rett ovenfra (i V' en) kan henge san1.n1.en med slike fren1.stillinger som 
vi har på en del gotlandske spenner fra slutten av 8. århundre, f. eks. et 
eksemplar fra Fide.53 

Bakgru1u1en for de eldste gripedyrsn1ønstre er altså det vel kjente 
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Fig. 15. Grepet på sverd fra Steinsvik, Lødingen, Nordland. 
Hjalter og knapp er prydet med innlagte små felter av 

gripedyrsm.ønstre i messing. 

vinrankeskjema n1.ed dyrefigurer som vi særlig kje1mer i rik utførelse på 
de nordengelske steinkors. Når dette fren1.n1.ede n1.otiv slår rot her, henger 
det san1.men n1.ed den bølge av klassisistiske og orientalske kunstn1otiver 
som fra de gan1le kristne on1.råder i landene omkring det østlige Middel
hav fant veien vestover i tiden 6.-8. århundre. På de Britiske øyer er det 
i første rekke N orthun1.bria son1. blir brohodet for de østlige kulturim
pulser. I de nye n1.ønstre med sine fletninger av vinranker hvor dyr, 
fugler og andre vesener trer fren1. i n1.edaljonglignende åpninger, kan vi 
finne forutsetningene ikke bare for de egentlige gripedyr, n1.en også for 
deres følgen1otiver. Denne fonn for sa1n1nenstilling av vinranker, dyr 
og fugler kan etter det vi idag vet, føres tilbake til Syria hvor motivet 
1nå være vokset fre1n tu1der påvirkning av hellenistiske og sassanidiske 
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Fig. 16. Utsnitt av et blad i Codex Aureus, Stockholm. 
Etter Zimmennann. 

tradisjoner. Et av de n1est kjente eksen1pler på n1otivets anvendelse i 
syrisk kunst er Mschatta-fasaden, en palassfasade i Damaskustrakten fra 
tiden 4.-6. århundre (Fig. 17).54 Ennå tydeligere komn1er san1men
hengen 1nellom de syriske og vesteuropeiske ranken1ønstre frem i en 
tnosaikk som den ved Sour. 55 Her finner vi bl. a. eksempler på løver og 
andre rovdyr som griper og biter i nabodyrene. 

Også den koptiske kunst i Egypt må ha spilt en viktig rolle son1 for
tnidler av de østlige impulser. På koptiske relieffer finner vi ofte dyre
figurer i rankemedaljonger, f. eks. på en frise av sandstein fra 6.-7. år
hundre i Cairo-museet med snerrende rovdyr (Fig. 18).56 Motivene 
kon1mer i mange tilfeller de northun1briske meget nær.57 Meget tyder 
på at vinrankemotivene på de eldste korsene i Nord-England er hugget 
av innkalte kunsthåndverkere fra den nære orient, kanskje syrere eller 
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Fig. 17. Parti av Mschatta-fasaden i det nordlige Syria. - Etter Strzygowski. 

andre n1edlemmer av den fremmedkoloni som ifølge kildene må ha 
eksistert i Northumbria.58 Den ornamentikk som de fremmede bragte 
med seg, ble senere overtatt av angelsaksere og etter hvert on1formet og 
forvansket. 

Det har tidligere vært en tendens til å skjelne ganske skarpt n1ellon1 
det nordengelske område hvor utviklingen ble sterkt preget av direkte 
østlige impulser, og det sørengelske hvor irske, nordengelske og orient
alske påvirkninger skapte et tner komplisert kulturmønster. Meget tyder 
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Fig. 18. Koptisk sandsteinsrelieff med dyrefigurer i rankem.edaljonger. 

inudlertid på at motsetningene forholdsvis hurtig har jevnet seg ut slik 
at vi kan betrakte det angelsaksiske område so1n et mer homogent kunst
miljø eru1_ vi tidligere har vært tilbøylig til. Det viser seg bl. a. at den 
nordengelske steinkorsornan1_entikken også 1nå ha spilt en viss rolle i 
Sør-England. Av særlig interesse er her en del arkitekturfragn1.enter fra 
kirken Breedon-on-the-Hill i Leicestershire som av Clapham dateres til 
senere del av 8. århundre.59 Her finner vi bl. a. motiver 1ned bånd
formede vinrankemedaljonger og dyrefigurer son1_ står de eldste gripe
dyrfren1_stillingene meget nær (Fig. 19). 60 

Nå er det lite trolig at det er steinplastikken som har inspirert utforn1_
ingen av de eldste gripedyrs1nønstrene. Da ligger det nærn1.ere å tenke 
på ornan1_enterte n1.etallarbeider so1n ofte har falt i vikingenes hender og 
so n1. det var lett å ta med seg h j e1n. 

Vi har ennå ikke noe klart bilde av angelsaksisk metallkunst og dens 
ornan1.entikk i 8. århtu1_dre. De bevarte arbeider er få og stilistisk sett 
nokså uensartet. Materialet viser allikevel tydelig nok at en av fasettene 
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Fig. 19. Løvelignende dyr n1.ed en face hode utstyrt med 
små spisse ører; forlemmene griper om en ranke. 

Arkitekturfragment fra kirken Breedon-on-the-Hm 
i Leicestershire.- Etter Clapham. 

i dem'le ornan'lentikk har vært en vinrankedekor son'l er nær beslektet 
med den vi finner på de northumbriske steinkorsene. Et av de viktigste 
eksempler på dette er dekoren på den kjente Ormside-bowl fra West
moreland; en åpen skål av drevet sølv blikk som i alnlim'lelighet antas å 
skrive seg fra tiden onuuing 700. 61 Sidene er prydet n'led en dekor i fire 
felter som hvert fylles av et vinranken1ønster hvor dyr og fugler, delvis 
av fantastiske forn1er, beveger seg omkring. 

Komposisjonsformen med dyr i medaljongformede vinrankemønstre 
står de eldste angelsaksiske og nordiske fremstillinger av gripedyr og 
deres følgen'lotiver meget nær. De kretsformede felter son'l de nordiske 
gripedyr ofte opptrer i, må etter all saimsynlighet gå tilbake på de runde 
eller ovale innranu'linger son'l rankene ofte danner omkring de opp
rim'lelige dyren'lotivene. Slik n'laterialet ligger an, er det naturlig å be
trakte fremstillinger av den typen vi n'løter på Orn'lside-bowl som ut
gangspunktet for den stilutvikling son'l fører fren'l til gripedyrsn'lønstrene. 
Allerede på Orn'lside-bowl kan vi so1n Has el off peker på, 6 2 finne dyre-
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hoder som står gripedyrenes nær, dyrefigurer som griper og biter, og 
n1ed en slags skravering av kroppen. 

Vi n1å erkjenne at det sparsomt bevarte materiale av angelsaksiske 
metallarbeider ikke gjør det mulig å følge utviklingen i detalj fra slike 
fremstillinger som på Ormside-bowl til de eldste gripedyrsmønstre som 
på Lindauer-bokbindet og de metallarbeider som kan stilles sammen 
med dette. Men den vurdering vi har foretatt, forekommer meg allikevel 
å gi grunnlag for å anta at det er i det angelsaksiske kunstområde vi må 
søke gripedyrstilens opphav. Det er her de tidlige eksemplene på gripe
dyr og deres følgemotiver slik de trer frem på de gotlandske metallar
beidene, må ha sine direkte forutsetninger. Bare i angelsaksisk kunst 
finnes samlet de forskjellige elementer som vi i omformet og forvansket 
skikkelse gjenfinner i gripedyrstilens mønstre i Norden. Etter min opp
fatning burde derfor tiden nå være moden til å sløyfe den tilleggsbeteg
nelsen <<karolingisk» som helt siden Sophus Miillers dager har vært knyttet 
til begrepet gripedyrstil. 
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!{nut Odner: 

ERHVERV OG BOSETNING 
I KOMSAKULTUREN 

Omriss av Kon1sakulturens økonom.i innenfor et begrenset geografisk område 

Det har vært vanlig å diskutere alder og oppri1melse i forbindelse med 
Ko1nsakulturen, mens økonomiske og sosiale sider har vært n1indre oppe 
til debatt. Her vil jeg forsøke å gi et on1riss av økononuen slik den synes 
å vise seg i et område langs Varangerfjorden, fra Grense-Jakobs elv til 
Mortensnes (Fig. 1). På grunnlag av boplassenes oldsaksmateriale og 
beliggenhet i terrenget vil jeg prøve å filme fren1 til strukturelle trekk av 
betydning for en rekonstruksjon av Komsakulturens økonomi. I alt er 
det her 63 boplasser. 1 Det er naturligvis ikke alle de boplasser som finnes. 
Med et såpass høyt antall kan en imidlertid anta at man har et representa
tivt utvalg, og at nye boplasser vil vise en repetisjon av trekkene på disse. 
Anslagsvis har Kon1sakulturen vart fra 7000-8000 f.Kr. til ca. 2500 f. Kr. 

Et iøyenfallende trekk er at boplassene i det indre av fjorden er meget 
større em1 boplassene på ytterkysten. Jeg skal nevne noen eksempler: 

Jernbanestasjonen. 2 (For dette og alle etterfølgende stedsnavn refereres 
til fig. 1.) Fra denne boplassen, utgravet av Nummedal, er sa1nlet inn 
ca. 1000 redskaper. Nummedal tok ikke med seg avslag; på stedet kan 
en fremdeles se store mengder av dem. Hvis en anslår, slik Simonsen har 
gjort det,3 at det går ca. 10 avslag på hvert redskap, vil en komme fre1n 
til at boplassen inneholder nlli1st 10 000 avslag. Tallet er antakelig for 
lavt, da <~en1banestasjonen» ikke er fullstendig utgravet. 

For de andre boplassene på Kirkeneshalvøya er forholdet det samme. 
De fleste er undersøkt av Numn1edal, og i boken <<Le Finnmarkien>> finner 
en stadig avslagsfrekvensen uttrykt ved «Tres abondant>>, «vast quantite,>, 
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etc. På Seilmerket 1, kan man anslå det til å være minst 10 000 avslag. 
På en boplass som jeg selv har undersøkt, Trifandalen, ble det gravet ut 
ca. 35 m 2 av 400 m 2 • På grunnlag av antall avslag i det utgravde området 
n~å boplassen antas å inneholde ca. 5000 avslag. 

Det samme forholdet finner en i bunnen av Varangerfjorden. I Karle
botn er det fra boplassen Ovenfor Gropbakkeengen5 sa1nlet inn 4270 red
skaper og avslag, fra Kar le botn sydvest og syd 54276

, Hanaoaive7 vel 2000 

etc. Boplassene her er i regelen lyngkledde, slik at avslagene ikke ligger 
oppe i dagen. Ingen av dem er fullstendig æ1dersøkt. 

I Nesseby har boplassen Nesseby I8 gitt ca. 4000 avslag, n~en da den 
bare er delvis nndersøkt er et antall av 7000 til 8000 neppe for lavt. 

Helt anderJedes er forholdene ute på ytterkysten. De to boplassene 
son~ inneholder flest avslag og redskaper er Bugøynes III og Småstraumen 
I. 9 Her ble det funnet henholdsvis 7 43 og 411 stykker tilhugget stein. 
Det er imidlertid en um1takelse at boplassene er så store. I alminnelighet 
finner en mellom 100 og 200 avslag. Det kan anføres at da boplasson~
rådene i regelen er vegetasjonsfrie, er det forholdsvis enkelt å få oversikt 
over hvor mange avslag so1n fins. 

Grensen n~ello1n de store og de sn1å boplassene er antydet ved den 
prikkete linjen på kartet. 

Et a1u1et karakteristisk trekk er at boplassene ute på kysten ligger på 
øyer og tanger, særlig der hvor det er andre småøyer i nærheten. Ofte 
ligger de i ly av koller, og i bnnnen av sn~å fjorder. Boplassenes plasering 
kan ses på kartet fig. 1. Havnivået har variert i postglasial tid. Rundt 
Varangerfjorden stod det da Kon~sakulturen eksisterte, minst 26 meter 
høyere e1m nåværende va1mstand. Kartet er derfor utarbeidet slik land
skapet fortonte seg da havet sto 25 n~eter høyere enn i dag. I større måle
stokk er laget en skisse over et område på ytterkysten der boplassene 
ligger forholdsvis tett (Bugøynes) (Fig. 2). 

De trekkene so1n er nevnt går jeg ut fra at ikke er tilfeldige. Det 1nå 
antas at økende mengder av avslag avspeiler lengre sammenhengende 
bosetning eller et større antall beboere. V ed valg av boplasser har man i 
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Fig. 2. Bugøynes. De prikkete linjer viser landskapet med 25 rneter høyere vannstand. 
Romertallene viser boplassene. 

første rekke tatt hensyn til de resursene n1an ville utnytte; dernest til slike 
forhold so1n ly for vind, gode båtplasser etc. 

En forutsetning for rekonstruksjon av Komsakulturens økononu er at 
en kjenner de resursene som 1nenneskene hadde muligheter for å utnytte. 
For å finne ut hvilke resurser so1n o1ngav menneskene, vil endringer i 
klima, vegetasjon og senere tiders inngrep fra n1ennesker spille inn. 
I dag er det et subarktisk klin1a n1ed lav bjørkeskog langs kysten på 
nordsiden av fjorden og i beskyttete områder på sørsiden. En del spredte 
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paleok1in1atiske undersøkelser indikerer at kli1naet i postglasial tid har 
fu] gt de san1me faser som i Sør-Skandinavia: Forholdsvis kjølig i pre
bo real tid (ca. 8000-7000 f. Kr.), stigende temperaturer i bo real tid (ca. 
700-5000 f.Kr.), varmt og fuktig i atlantisk tid (ca. 5000-3000 f.Kr.), og 
med litt kaldere vintre i subboreal tid (ca. 3000-500 f. Kr.). Dette kan 
understøttes av pollenanalytiske undersøkelser ved Vadsø10 og i Pasvik, 11 

skjellundersøkelser foretatt av Tanner12 og forekomster av furutømn1er 
i spesielle høyder over havet. 13 Med Øst-Finn1narks forholdsvis konti
nentalt pregete klin1a kan en anta at atlantisk tid har hatt de gunstigste 
temperaturer. 

Klin1aets virkninger n1å ha vært at størstedelen av Varangerhalvøya 
og de indre on1råder i sør har vært dekket med furuskog i storparten av 
den tiden Kon1sakulturen eksisterte. Bjørkeskogen har gått lengre ut 
n1ot kysten. Den rikere vegetasjonen må ha hatt innvirkning på dyre
livet. Elgen har for eks. antakelig kunnet finne livnæringsn1uligheter på 
Varangerhalvøya, slik den gjør det i Pasvikdalen i dag. Man må inlidler
tid også regne med at det fantes reinsdyr. Reinsdyr kan godt trives i 
furuskog. Rein og elg er antakelig de to viktigste landdyr som l{onlsa
folkene kan tenkes å ha utnyttet. Det er in1idlertid andre dyreslag son1 
synes å ha vært av større viktighet, og som ikke var avhengig av land
vegetasjonen, nemJig sjødyrene. For disse synes temperaturendringene å 
ha vært av liten betydning. Det avgjørende er det særpregete forhold son1 
oppstår når den varn1e Golfstrøn11nen møter vatm n1ed kaldere tempera
turer. Dern1ed skapes vertikale bevegelser i havet son1 er særlig gunstige 
for de planter og smådyr som de større sjødyrene lever av. Geologene 
n1ener at havstrø1nmene ikke har endret seg i postglasial tid. Det vil si at 
den naturlige dyreverden som knytter seg til havet ikke har vært vesentlig 
anderledes enn den vi kjenner i dag. Dette gjelder både fisk, sjøpattedyr og 
sjøfugler. Menneskenes inngripen har inudlertid vært en reduserende faktor. 

Av fisk finnes i dag de aln1lln1ehge norske kystfiskeartene: torsk, hyse, 
sei, brosn1e, steinbit, flyndre etc. Dette er delvis sesongpreget vandrefisk, 
n1en det er også en forholdsvis stor stan1111e av standfisk. Av sjøfugler er 
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det særlig n1åkefugler, n1en også alkefugler, ærfugler og andre ande
fugler. Selartene er de vanlige fjordselene, havert og steinkobbe og i visse 
år grønlandsel. Av hvaler er det hvitfisk, nise og andre småhvalarter. 

Mens n1em1esk.ene i forhistorisk tid neppe maktet å redusere dyre
bestanden i særlig høy grad, ble dette annerledes etter at kontakten ble 
etablert med den vesteuropeiske sivilisasjon i middelalderen. Ved at 
tnenneskene fikk andre næringsveier, ble knyttet til en landson1fattende 
økonomi, fikk jordbruk etc., ble det levemuligheter for atskillig flere 
mennesker em1 tidligere. Dette førte til større beskatning av dyrebe
standen. Det ble et større antall n1ennesker som utnyttet de samme res
ursene både til eget bruk og for et internasjonalt n1arked. Utviklingen 
av spesialiserte fangstredskaper har også i høy grad virket reduserende 
på dyrebestanden. 

Enkelte sjøfuglarter er utryddet i sen tid. Det gjelder den store klossete 
geirfuglen, son1 fantes i Finnmark så sent som i forrige århundre. Lunde 
og skarv synes det å ha vært mere av tidligere. Men i det vesentlige er 
ikke sjøfuglene så sårbare ovenfor n1em1eskenes itmgrep son1 visse andre 
av de dyreartene son1 finnes i Finnmark. Selen har en særlig sårbar peri
ode i yngletiden, og ellers om sommeren når den kryper opp på skjærene. 
Hvalrossen er nå utryddet. Havert og steinkobbe har også vært sterkt 
beskattet. Av de store hvalartene vet en at grønnlandshvalen og nord
kapperen så å si ble utryddet i det 17. århundre. Fimlhvalene, i sær blåhval, 
ble utryddet i det 19. århundre. Man drev fangst i Varangerfjorden etter 
de nevnte hvalartene, og utbyttet var meget godt. Også sn1åhval son1 
våghval og knøl har vært gjenstand for regulær kommersieH fangst. 

En kan også slutte at faunaen i havet på den tiden da Komsakulruten 
eksisterte liknet på den son1 fins i dag. I tillegg kommer de dyrearter som 
helt eller delvis er utryddet i sen tid. For øvrig tnå en regne n1ed at det 
har vært flere individer pr. art enn i dag. Også landdyrfaunaen n1å en 
tenke seg har vært noenlunde den san1n1e son1 i dag. I stedet for tan1rein 
har det vært villrein, tnen disses livsvaner er ikke særlig forskjellige. 
Elgen har antakelig hatt en større utbredelse enn i dag. 
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Da det er så store likheter i de økologiske forhold kan en, for en re
konstruksjon av bosetningsmønstret og økonomien i Komsakulturen, 
derfor forsøksvis ta utgangspunkt i hvor n1.enneskene rundt Varanger
fjorden bor i dag. En kan så prøve å filme frem til bakgrunnen for deres 
valg av bosted og eliminere de trekk som en vet er innført i nyere tid. 
Deretter kan en sammenlikne dette n1ed de nevnte trekkene fra Komsa
kulturens boplassmaterial e og boplassens plaser:i11.g i terrenget. 

Den faste bosetningen går fra Mårtensnes til Nyelv. Her er det for
holdsvis kontinuerlig bosetning. Videre østover blir bosetningen mer 
spredt n1.ed et eller to hus i noen få av vikene. Kysten 1nello1n Ga1mvik 
og Bugøynes er nesten folketon1., men på Bugøynes er det en tettbebyg
gelse på flere hundre 1ne1mesker. Bebyggelsen videre ligger uu1.erst i 
fjordene: Bugøyfjord, Neidenfjord, Bøkfjord, Jarfjord, og fjorden ved 
Grense Jakobselv. NæringsgrUlllllaget er fra Mårtensnes til Gannvik 
jordbruk og fiske, vesentlig hjemn1.efiske. Fra Bugøynes fisker n1.an 
kommersielt. Ilu1erst i sidefjordene lengre øst drives også jordbruk og 
fiske, unntatt i Kirkenes-distriktet hvor det er industriell grubedrift. 

Det er klart at 1nan kan eliminere industrien. Den er uten relevans i 
denne forbindelse. Det komn1ersielle storfisket er også uten interesse. 
Dette er avhengig av lett internasjonal markedsfør:i11g og store båter. 
Dette i forb:i11delse 1ned god havn, senere utbygget n1.ed betongmolo, 
førte til at Bugøynes ble bosatt fra midten av forrige århundre. 

Ser en bort fra disse forhold er det ellers jordbruk og fiske son1. er 
nær:i11gsgrumllaget. Bosetningen finner vi i1merst i fjordene. I tillegg 
ko1nn1.er et a1u1et ledd av betydning for økonomien. På vårparten flytter 
en del av den n1annlige befolkn:i11g til ytterkysten, og er der til slutten av 
juli eller begynnelsen av august. Her driver de vesentlig 1ned laksefiske, 
men også n1.ed eggsanking, til dels dunsanking, og fangst og jakt på fugl 
og sel. Det er sam1sy1llig at laksefisket i første rekke er avhengig av god 
111arkedsfør:i11g 111ed lette avsetningsforhold til høye priser. Når det 
gjelder de øvrige økononuske aktiviteter så kan en ikke peke på at ytre 
eller sene forhold har vært av betydn:i11g. Det dreier seg om 1neget enkle 
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aktiviteter som utmerket godt kan tenkes hos folk med en prnmtlv 
teknologi. De henger satnmen med en del dyrs livsvaner. De to selartene, 
steinkobbe og haverten, kryper på denne tid av året opp på små skjær 
og holmer i havgapet for å føde. I tiden etter at ungene er født er 
de forholdsvis hjelpeløse og lette å drepe. Dette gjelder også mødrene 
som i mange tilfeller blir på land for å forsvare ungene. Den enkleste 
måten å drepe dyrene på er å klubbe den1. Man går i land på sel værene 
og lister seg i le av vinden inn på dyrene so1n ser dårlig, og slår dem i 
hjeln1ed klubbene. Etter at ungene er blitt litt større, pleier steinkobbene 
å samle ungene i poller i nærheten av yngleplassen. Sel i vannet kan 
skytes, harpuneres, eller tas n1ed gan1. 

Det er også 0111 våren at sjøfuglene hekker. Måkefugler, ærfugl, gjess, 
ender etc. velger seg ut små holmer og øyer for å bygge reder og legge 
egg. Det er ofte tett i tett 1ned reir over hele øya, og en kan gå i land og 
sanke egg i bøttevis. Det er heller ingen vanskelighet å ta fugletu1ger, 
som ofte kan være like store som de voksne fuglene. 

En kunne tenke seg at fisket var av betydning for at folk dro ut til 
ytterkysten 0111 sommeren. Men det er også godt fiske itme i fjorden, 
særlig på den tiden da seien kon1mer inn på forso1nmeren og so111meren. 
Det kan derfor neppe være fisket, men de andre aktiviteter som er nevnt 
som er den primære grunnen til at folk lå her ute. Viktig i de1me for
bindelse er at det bare er en forholdsvis kort tid av året, nen1lig på våren 
og forson1meren, at det er økonomisk lønnsomt å være her ute. 

Når det gjelder den faste bosetningen innerst i fjordene kan det se ut 
so111 om det først og fren1st er jordbruket som ligger til grwm for at folk 
har slått seg ned her. Her er det ly, og følgelig best vokstmuligheter for 
gress og dyrkete planter. Men det er også andre gru1mer, og disse 111å ha 
vært de primære. Også før jordbruk og husdyrhold ble innført finner en 
befolkningskonsentrasjonene i de samme on1rådene. De store hustuft
gruppene fra kronologisk yngre steinalder, bronsealder og jernalder 
ligger alle innenfor detme sonen. De er yngre enn ICon1sakulturen, men 
eldre enn jordbruket. De viktigste hustuftgruppene er: 
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Mårtensnes og Gorrluktbukta. Ca. 150 hustufter, antakelig vesentlig 
jernalder. 14 

Nesseby. 70-80 hustufter. Yngre steinalder og bronsealder. 15 

Karlebotn. Minst 75 hustufter. Yngre steinalder.16 

Grasbakken-Nyelv. Yngre steinalder, bronsealder. Minst 100 hustufter 
fra samn1.e tidsron1. 17 

Større hustuftgrupper fins også i Bugøyf) ord, 18 Høybukta19 og ved 
Grense ]akobs-elv. 20 

Det er selvfølgelig også boplasser og hustufter på ytterkysten fra disse 
periodene. Den viktigste av disse er Kjeln1.øy21 • Det er imidlertid ikke 
hustuftkonsentrasjoner av tilnærmelsesvis san1.1ne størrelsesorden son1. de 
nevnte. Dette synes å vise at også før jordbruket fikk limpass bodde 
n1.enneskene inne i fjorden den største delen av året. 

For en befolknings fortsatte eksistens i en primitiv økononu er det 
nødvendig at det sørges for jevne tilførsler gjennom hele året av det som 
trenges til livets opphold. Dette kan oppnås på nlinst to måter: 

I. V ed intenst å utnytte sesongn1.essig rike resurser og 111.ed effektive 
lagringsmetoder tære på dette inntil neste se~ong. 

Il. Ved å slå seg ned der n1.an hele året har jevne tilførsler av det son1. 
trenges. 

Det er antakelig det siste alternativ son1. har vært utslagsgivende for 
bosetningen inne i fjordene. Med de båttyper so1n ble brukt i Øst
Finnn1.ark inntil forrige århundre var det bare i den n1.est beskyttete 
delen av fjordene at man hele året igjennon1. ku1me dra ut på fiske eller 
fangst. Det var heller ingen spesiell stin1ulus til å reise lengre ut, bortsett 
fra om våren og forson1.n1.eren. På denne tiden da selene yngler og sjø
fuglene hekker, var resursene på ytterkysten langt rikere enn lengre inne 
i fjordene. Det er da lett å skaffe seg store mengder 1nat, 1nen etter perio
dens slutt er det ulønnson1.t å oppholde seg her ute. 

Ser en bort fra de endringer so1n har skjedd i sen tid, og tar i betrakt
ning de teknikker son1. en n1.å anta at Kon1.safolket har behersket, får en 
følgende n1.odell for et naturlig økononusk n1.ønster rundt Varanger-
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fjorden: Man søker vesentlig næringsgrunnlaget innerst i fjordene og 
oppholder seg her størstedelen av året. On1 våren og forson1n1eren, når 
værforholdene gjør det n1ulig å være på ytterkysten, stimulerer de sesong
n1essig rike resursene n1enneskene til å søke hit ut. Går vi tilbake til bo
plassene fra Kon1sakulturen, så viser de strukturelle trekkene likheter 
med denne modellen. Hvis det godtas at antall avslag er avhengig av 
oppholdets lengde, så viser disse at 111an har bodd på boplassene innerst 
i fjordene minst tre til fire ganger så lenge som ute på kysten. Det er 
derfor ri111elig å anta at n1enneskene bodde der størstedelen av året. 
K ystboplassene ligger nær steder der det er lett å fange sel og sjøfugl. 
De fleste 111åke- og andefugler hekker på holmer og s111åøyer. Det er da 
lett å få tak i unger, egg og enkelte voksne fugler som for eks. geirfugl. 
Selene kaster også ungene sine på skjær og holn1er eller går opp på 
skjærene for å sole seg. Det er ingen grunn til å tro at ikke Komsafolkene 
har klubbet elJer skutt seJ n1ed pil og bue. Boplassenes plasering synes 
derfor å vise at menneskene har bodd nær de resursene som det var 
naturlig for dem å utnytte. Sekundært har de tatt hensyn til været ved å 
legge boplassene beskyttet bak koller eller i viker. Bosetningen i vikene 
kan også bety at de har jaget sel i vannet her. De n1ange små boplassene 
tyder på små grupper som har vandret eller rodd fra sted til sted, og bare 
blitt en dag eller to på hver plass. 

Det er sikkert også andre resurser son1 n1enneskene har utnyttet, 111en 
som ikke har etterlatt spor, for eks. strandete hvaler. Det er ingen grunn 
til å tro at de ikke har benyttet en slik kjøttreserve. Men dette må ha vært 
for tilfeldig til å bygge et eksistensgrunnlag på, og man kunne slett ikke 
innrette sitt bosetnings111ønster etter det. 

Villrein 111å hver vår og høst ha strøn1111et fren1 og tilbake både fra 
Varangerhalvøya og fra halvøyene på sørsiden av fjorden. Selv om det 
nok har vært jaget rein, synes hensynet til deres vandringer å ha spilt 
liten rolle ved valg av boplasser. Alle boplassene viser bare forbindelse 
med havet. Til tross for omfattende undersøkelser er det ikke funnet 
innlandsboplasser fra Komsakulturen. De store boplassene i Karlebotn 
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har ligget på en halvøy, atskilt fra reinvandringene ved en fjordarm. 
Alle de store boplassene i Bøkfjorden ligger på Kirkeneshalvøya, mens 
arealene på den andre siden av fjorden skulle tilsi at det der var mer rein. 
For en eventuell elgjakt må liknende synspunkter gjøres gjeldende. 

Komsakulturen viser altså en positiv forbindelse med havfaunaen og 
en negativ forbindelse 111.ed landfaunaen. Av dette må en slutte at det 
først og fremst var på havet at de første mennesker i Øst-Finnmark søkte 
sitt utkom1ne. 

SUMMARY 

In this article, the author atten1.pts to show on what resources the Kon1.sa 
culture in the area around the Varanger Fjord (Fig. 1) was based. 63 
l{olnsa settlements have been found. The Komsa culture probably lasted 
fro1n 8-7000 B. C. until 2500 B. C. Structural features of i1nportance 
in an attempt at reconstruction are these: 
I. The settlen1.ents high up the fjord are far larger than those by the 

sea shore. 
Il. The shore settlements are usually on sn1.aJl islands or spits of land, 

often with other small islands nearby. 
The size of the settlen1.ents was assessed by the number of stone 

chippings found. Along the upper reaches of the fjord, there are settle
n1.ents which yielded more than 1 O 000 chippings, while the co as tal 
settlements never yield more than 6-700. Palaeo-clin1atic investigations 
along the Varanger Fjord have shown that the climate of Finnmark in 
post-glacial times followed the same dimatic phases as that of Southern 
Scandinavia. Thus, the climate was a little milder then, and one may 
assume that there were rather more animals on 1 and. But as all known 
Ko1nsa-settlements lie near the sea, animals who obtain their food fron1 
the sea were of greater economic importance to these people. For such 
animals, changes of dimate are of little significance. But the activities 
of men have often reduced the number of individuals of a given species; 
sometimes, an entire species has been exterminated. Apart from this 
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factor, the fauna must have been much as it is to-day. The marine 
mam1nals presumably comprised finners, right-whales, various types of 
smaU whales as well as sea1s (particularly the bearded seal and the common 
seal). There was an abundance of sea fowl and to this day there is much 
fish in the Varanger Fjord. 

The first part of the work of reconstructing the ecology of the period 
was an investigation of the n1eans of livelihood, and the present-day 
settleinents around the Varanger Fjord had to be mapped out. Patterns 
of sett1einent obviously due to n1.odem technology, such as con1.mercial 
fishing and mining, were eliminated. These were determining factors for 
the settlements around Kirkenes and at Bugøynes. Two other very im
portant means of livelihood are agriculture and fishing. Apart from this, 
so1ne of the men of the district busy then1.selves during the spring and 
the early part of the sumn1.er along the outer coast, fishing, catching seals 
and gathering eggs. There they fish n1.ainly for salmon, an activity pro
bably influenced by economic conditions. Seal-catching and egg
gathering vary with the ha bits of the ani1nals and birds ; they depend on 
when the birds lay their eggs and when the seals throw their young. 
These are very ren1.unerative activities, but it is only during a short part 
of the year that it is really worth while to work there. During the rest 
of the year such work would not pa y, as storn1s and rough weather would 
impede fishing and catching, n1aking it impossible to rely on regular 
delivery. It might seem as though agriculture were the most important 
reason why people settled high up the fjord for 1nost of the year. How
ever, this was just as important for the fishermen and catchers. Archaeo
logical investigation shows that n1.ost of the settlen1.ents were there before 
the beginnings of agriculture. 

Thus, in order to arrive at a likely patten1 of settlen1ent around the Var
anger Fjord, ecologica] restrictions having been taken in consideration, 
one must assun1.e that the population sought its living high up the fjord 
for n1.ost of the year. During the spring and early summer, there was 
n1.ore reason to make for the outer coast. 
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The structural features of the n1aterial we have fron1 the Kon1sa settle
n!ents corresponds \Vell with this patten1. If the number of chippings 
found depends on how long a place was inhabited, the population spent 
three to four times as much time up the fjord as they did along the coast. 
It seems reasonable to assume that the settlements away fro1n the coast 
formed the winter hon1es of these people. The coastal settle1nents are 
nonnally found near islands and skerries where birds lay eggs or seals 
throw their young. 

The Komsa people surely also made use of whales that were washed 
ashore. But this would be a sporadic occurrance, and one could not take 
it into consideration when planning a settlement. The animals on land 
were not taken into account when they chose sites for their settlements. 
Not a single Komsa settlement has been found in inland districts, and 
one must therefore assume that these people lived largely on what the 
sea could provide. 
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Arne En1il Christensen jr.: 

ET MIDDELALDERSKIP I ASKER 

Foreløpig ltieddelelse om utgravningen 

Sommeren 1960 fant fru Am1e Marie Berg vrakrester i fjæra nedenfor 
sommerhuset i Sjøvollbukta, Asker. Funnet ble meldt til Oldsaksan1-
lingen, og undertegnede dro ut og så på vrakrestene. Det som da var 
synlig, var litt av en stevn og spissen av endel bordganger som stakk opp 
av sanden. Alt var av eik, og nokså oppsprukket og dårlig bevart. Stevnen 
hadde avtrapning for en bordgang, noe som ellers kjennes bare fra 
middelalderske skip. Dette samt formen på et par løse spant som stakk 
frem, kunne antyde en middelalderdatering, og nuddelalderskip finnes 
det meget få rester av, så funnet var absolutt en utgraVlling verdig. I år 
ko1n sjansen til en undersøkelse. Etter søknad fra Oldsaksamlingen tillot 
IGrke- og Undervisningsdepartementet at det ble brukt av inntektene 
på Vikingskipshuset til å finansiere utgravtlingen. 

Vraket lå nedsandet i fjæra, og selv om vannet i Sjøvollbukta ikke er 
stort mer e1m 1 meter dypt, var det nødvendig å demme iru1 et område 
med en spunsvegg og pun1pe ut vannet. Denne inndemmingen ble fore
tatt gratis av ingeniørfirmaet Thor Furuholmen, som også vederlagsfritt 
stilte de nødvendige materialer til disposisjon, og var behjelpelige med 
lån av pumper. Verdifull hjelp fikk vi også fra Asker komn1une ved 
kommuneingeniør Andenes. Uten denne hjelp ville det vært meget 
vanskelig å gjennomføre gravningen. 

De delene av vraket son1 var synlige da utgravningen begynte, var 
oppløste og dårlig bevart. Vi benyttet derfor den utgraVllingsteknikk 
son1 ble uteksperin1entert ved utgravningen av vikingeskipene i Roskilde 
fjord i Dann1ark sommeren 1962. En pumpe på utsiden av spunsveggen 
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Skipet under utgravning. 

skaffet va1111 til et par slanger, som ble brukt til å spyle bort sand og 
slam. Det løse slan11net ble tatt opp i bøtter og tømt på utsiden av 
spunsveggen. Metallredskap ble bare brukt der vi tnåtte fjerne større 
jordmasser langt wu1a treverk, ellers ble slatnn1et fjernet n1.ed plast
øsekar eller hendene. Oppritu1elig var planen å frilegge hele vraket for 
tegnit1g og fotograferit1g før opptagelsen begynte, n1.en det viste seg 
snart at en del av skipet lå så dypt at dette kwme tnedføre san1n1enrasing 
av spunsveggen. Så mye som mulig av vraket ble tegnet og fotografert 
in situ, tnen de dypest liggende delene ku1111e vi bare føle oss frem til 
under en halv tneter vatm og slan1, så de tnåtte taes opp uten itmtnåling. 
Alt jern var rustet vekk, så skipsdelene hang bare samn1en på trenaglene 
111ellom spant og bordklednit1g. Det var derfor relativt enkelt å ta opp 
vraket bit for bit. Stykkene ble fortløpende nutnn1erert, og protokoll
ført med angivelse av beliggenhet i skipet. De fleste deler av skipet var 
utmerket bevart. 
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Det fremgikk temmelig snart at skipet har sunket på siden, og at en 
skipsside, nesten ned til kjølen, er brukket løs og forsvunnet før vraket 
slammet ned. Det kan sees av skjøtene i bordgangene at det er styrbords 
side som er bevart. 

Spor av reparasjoner og tetningsarbeider tyder på at skipet var tem
melig gammelt og slitt da det sank, og den naturligste forklaringen er 
vel at det dreier seg om et gammelt, uttjent fartøy som er blitt liggende 
i fjæra da det ikke lenger var brukbart. Bortsett fra tilspikk:ete pinner og 
noen få lær-rester ble det ikke gjort løsfunn i skipet. 

Selv om meget av skipet er brutt løs og forsvunnet i århundrenes løp, 
er det nok igjen til å gi et klart bilde av hvordan skuta har sett ut. Kjølen 
er ca. 10m lang, og merkelig nok skjøtt på midten. Det har vel ikke vært 
mulig å skaffe en tilstrekkelig lang eikestokk. Av forstevnen er det be
vart et ca. 2m langt stykke, med elegant slakk krum1ning. Akterstevnen 
var vekk, men skjøten i kjølen, og formen på de nederste bordgangene, 
tyder på at den også har vært krumn1et, og det igjen på at skipet har hatt 
sideror av omtrent samme konstruksjon som vikingskipenes. Skipet har 
21 bordganger. For det meste er bordgangene av gran, men det er brukt 
eik nærn1est stevnene, vel for styrkens skyld. Bordene er teljet med øks. 
Nær kjøl og stevner er mange bord hugget i vridd form, for å få skips
bunnen skarp og velformet. 

Spantene er av eik og har sittet med ca. 0,4--0,5 n1 avstand. Hvert spant 
er delt i bunnstokk, opplenger og topptømmer som er skjøtt sammen. 
Over bunnstokkene ligger et langt kraftig kjølsvin, med n1astespor noe 
foran midten av båten. Kjølsvinet holdes på plass av korte tverrbjelker 
som er felt inn i spantene mellom bunnstokk og opplenger. Lenger opp 
i skipet har det sittet tverrbjelker, sannsynligvis ikke ved alle spant. Et 
par av bjelkene har fals for dekkstiljer, og en har tiljefals bare på en side, 
dvs. skipet har hatt åpent lasterum midtskips og tiljedekk for og akter. 
Foran masten har det stått to tverrbjelker loddrett over hverandre, den 
øverste har stukket: ut gjennom et hull i bordkledningen, en konstruk
sjon som også kjennes fra andre middelalderskip. Det er ennu for tidlig 
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å si noe sikkert o1n skrogforn1.en, men skipet har vært kort, bredt og 
dypt, det har vært bygget for å laste n1.eget, mer eim for å oppnå stor 
fart. Det kan neppe være tvil om at det er rester av et lite handels-skip. 
Lengden av skipet kan ha vært 15-17 n1., bredden n1.idtskips kanskje ca. 
5 n1. og dybden nudtskips over 2 m. Skipet er såpass lite at det vel er en 
kystfarer, kanskje det første eksempel på de «hyrdinger» som nevnes så 
ofte i sagaene. De andre skipsfunn som det kan samn1.enliknes med, et 
upublisert funn fra Bergen og noen svenske skip, tyder på at det er et 
skip fra tiden 1200-1350 vi har for oss, og en datering utført av NTH 
i Trondheim ved C. 14 metoden har gitt et tidspunkt son1. passer for
bløffende bra med denne antagelsen, ca. år 1200 ± 80 år. 
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- Norwegian Lake and Sea Monsters. Norveg. 7. Oslo 1960. 
- The History of the Iran Age of Fjære Parish, Aust-Agder. Bericht 
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ii.ber den V. internationalen Kongress Hi.r V or - u. Frii.hgeschichte. 
Hamburg 1958. Berlin 1961. 

- Four Iran Age Rock Shelters at Lerstang, Eidanger Parish, Telen1.ark. 
Bericht iiber den V. internationalen Kongress Hi.r Vor- u. Frii.hge
schichte Han1.burg 1958. Berlin 1961. 

- Artikler i Kulturhistorisk leksikon for nordisk nuddelalder: Bauta
stein, Domhringr. 

Skjølsvold, Arne: Det tradisjonsrike fiskeværet ved Sølensjøen. Årbok 
nr. 1, 1954-1957 for Norsk Skogbruksn1.useun1.. Elverum 1958. 

- Isfiske med Grindalsflue. Årbok nr. 1, 1954-1957 for Norsk Skog
bruksmuseum. Elverum 1958. 

- Gudenaakulturen og dens betydning for synet på forholdet 111.ellon1. 
fangst- og bondesatnfunnet i nordisk steinaldrer. Stavanger Museu1ns 
Årbok 1958. 

- Oldsaksatnlingens tilvekst. Stavanger Museums Årbok 1958. 
- Oldsaksatnlingens tilvekst. Stavanger Museums Årbok 1959. 
- To nyoppdagete Helleristningsfelter i Rogaland. Stavanger Museun1.s 

Årbok 1959. 
- Oldsaksanuingens tilvekst. Stavanger Museu1ns Årbok 1960. 
- Et usedvanlig gravatuegg fra folkevandringstiden. Stavanger Museu1ns 

Årbok 1961. 
- Klebersteinsindustrien i vikingetiden, Norveg 8, Oslo 1961. 
- Dwellings of Hotu Matua. House Foundations (Hare Paenga) in Rana 

Raraku. Site E-2, a Circular Stone Dwelling in Anakena. The Stone 
Statues and Quarries of Rana Raraku. Archaeology of Baster Island, 
Volume 1, Monographs of the School of An1.erican Research and the 
Museun1. of New Mexico, Number 24, Part 1, 1961, Santa Fe, New 
Mexico, U. S. A. 

- Et nytt ardfwm. Fra Haug ok Heioni, 1961 nr. 4. 
- Tradisjon on1. en ganu1.1.el helligaker. Fra Haug ok Heioni 1961 nr. 1. 
- Bygdeborgen på Ytraberg i Hafrsfjord. Fra Haug ok Heioni 1961 

nr. 3. 
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- En usedvanlig nliniatyrøks av kleberstein. Fra Haug ok Heioni, 1961 
nr. 4. 

- Dyrefella fra Håland i Time. Fra Haug ok Heioni, 1961 nr. 4. 
- Vistehola. Fra Haug ok Heioni, 1961 nr. 4. 
- Gravfunn fra steinalderen. Fra Haug ok Heio1u, 1961 nr. 4. 
- En sjelden steinl<:ølle funnet på Haraldseid i Skjold. Fra Haug ok 

Heioni, 1962 nr. 2. 
- Er <<alvedansene>> på Jæren gamle lyngstakktomter? Fra Haug ok 

Heioni, 1962 nr. 3. 
- Helleristningsfeltet på Blindetn. Viking 1963. 
- <<Hellige Hvite Steiner» fra Rogaland, Fra haug ok heioni, 1963 nr. 1. 
Skre, Brita: Lakse- og aurefiske n1.ed teiner. By og Bygd 1961. 
Slotnann, vVencke: Norsk arkeologisk bibliografi, 1936-56. Universitetets 

OldsaksanLlings Årbok 1956-57. 
- En rotnertidsgrav fra Ulnes. Tidsskrift for Valdres historielag. 1ste 

hefte av bd. VIII, 1958. 
- Et nytt gravfunn fra Nord-Norge, Viking 1959. 
- Sætrangfunnet. Hjetnlig tradisjon og fre1nn1.ede itmslag. Norske Old-

futm IX. Oslo 1959. 
- En ny romersk bronsekjel fra Østfold. Universitetets Oldsaksamlings 

Årbok 1958-59. 
- Buckelurnen aus der Volkerwanderungzeit in Norwegen. Die l{unde. 

Mitteilungen des Niedersachsischen Landesvereins fiir Urgeschichte. 
Neue Folge 12. 1961. 

- Znalezisko z Avaldsnes. Stosunki handlowe nliedzy Skandynawia a 
In1.periun1. Rzymskin1. w drugiej polowie w. n. e. (n1.ed engelsk 
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- The Avaldsnes Find. Trade Relations between Scandinavia and the 
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settin1.o congress o internazionale di Archeologia Classica. V o l. IlL 
Rom 1961. 
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Sogner, Bjørn: Ann1.. av Grethe Authen Blon1: St. Olavs by. Norsk historisk 
Tidsskrift, bd. 38, Oslo 1957-58. 
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skrift 1960. Stockholn1. 1961. 
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NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 

Styrets årsberetning 1964 og regnskap 1963. 

Representantskaps1nøte ble holdt på professor Bjørn Haugens kontor i 
Universitetets Oldsaksanlling, onsdag 27.november 1963 kl. 18.00. Preses 
gjennomgikk revisors innberetning og frenua regnskapet, som ble an
befalt til godkjennelse. 

Representantskapet sa seg enig i å forelegge Styrets forslag on1 for
høyelse av kontingenten fra 1964 n1ed kr. 10.- pr. medlem på grum1 
av Selskapets dårlige økonomi. 

Preses, ingeniør V. W etlesen fraba seg gjenvalg. Representantskapet 
ville foreslå fabrikkeier Richard Fuglesang so1n ny Preses overfor general
forsanliingen. Samtlige styremedlemn1er som var på valg ble foreslått 
gjenvalgt. Kunsthandler Arnstein Berntsen ble foreslått gjenvalgt som 
Selskapets revisor. 

Deretter fulgte generalforsanliingen son1 ble holdt i Oslo Handel
stands Forening, Karl Johans gate 37, kl. 19.30. Ca. 200 n1edlenuner var 
til stede. 

Preses ønsket velkomn1en og leste opp samn1endrag av årets regnskap 
og revisors innberetning. Etter Representantskapets innstilling ble regn
skapet godkjent av generalforsanilingen. Preses n1eddelte at n1an på 
representantskapsmøtet, på grmm av Selskapets dårlige økonomi og de 
store trykningsutgifter til Viking, hadde foreslått å forhøye medlems
kontingenten med kr. 10.- fra 1964 (fra kr. 20.- til kr. 30.- for enkelt
medlemmer og fra kr. 25.- til kr. 35.- for familiemedlemmer), og ba 
om at de av de tilstedeværende som ikke var enig i de1me forhøyelse 
ville reise seg; n1en da alle ble sittende ble forhøyelsen vedtatt. 
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Man gikk deretter over til valget. 
Preses underrettet generalforsamlingen on1. at han ikke ønsket å motta 

gjenvalg etter tre 3-årsperioder. Representantskapets forslag til ny preses, 
fabrikkeier Richard Fuglesang, ble vedtatt med akklamasjon. Forslaget 
om gjenvalg av de av Styrets n1.edlemmer son1. sto for valg: høyeste
rettsadvokat Frithjof Bettu1n, Sandefjord, direktør Wilheln1. Kavli, Stav
anger, disponent Alf B. Lund, Trondhein1., og rektor fru Margit Rogne, 
Oslo, ble godkjent av generalforsamlingen. Revisor ble gjenvalgt. 

Professor Hougen rettet en varm takk til Preses for det gode sam
arbeidet, for hans interesse, og for det positive arbeidet han hadde ned
lagt i Norsk Arkeologisk Selskap. 

Fabrikkeier Fuglesang ble introdusert for generalforsamlingen; han 
takket for den ære som var blitt vist ham og sa at han skulle gjøre hva 
han kunne til beste for Selskapets interesser. Preses gratulerte herr Fugle
sang. 

Til å undertegne protokollen ble valgt: fru Benedicte Aass og pro
fessor Kåre Foss. 

Preses ga deretter ordet til aftenens foredragsholder, konservator 
W encke Slo mann. Foredraget, som hadde tittelen: <<En antikvarisk -his
torisk skisse omkring Avaldsnes-funnet>>, var ledsaget av lysbilder. Det 
interessante foredraget, som var levende fremført, ble belønnet med 
langvarig bifall, og professor Hougen takket i hjertelige ord for den 
spirituelle innføring i A valdsnesfunnet som konservator W encke Slo
n1.ann hadde gitt tilhørerne. 

De som hadde meldt seg til sam1nenko1nsten i Universitetets Old
saksaniling, ca. 80 personer, gikk så over dit, hvor snitter og kaffe ble 
servert. Fabrikkeier Fuglesang overrakte på Selskapets vegne blon1.ster 
til preses og rettet en varm takk til han1. og hans frue. 

Søndag 31. mai hadde Selskapet sin årlige utflukt, son1. i år gikk til 
Vestfold på grunn av at det er 60 år siden Osebergfu1met ble utgravet. 
Turen startet fra Oslo kl. 9.00 n1.ed 2leiete busser san1.t privatbiler. Første 
stopp var Oseberghaugen hvor professor Hougen orienterte om Ose-
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bergfunnet. Man fortsatte så til Tunsberghus hvor arkitekt Gerhard 
Fischer orienterte. Deltakerne var gjester ved en lunsj på Seterkafeen 
sotn var arrangert av Tønsberg og Setn kommuner. Siste post på pro
gran1n1et var Sen1 kirke på Jarlsberg hvor staniliusbesidder H. Wedel 
Jarlsberg foresto omvisningen. Det var ca. 115 deltakere på turen inklu
dert innbudte gjester. I tilknytning til vårturen ga professor Hougen en 
orientering i Vikingskipshuset på Bygdøy, torsdag 28. mai, hvor ca. 150 
personer var til stede. 

Styret har i beretningsåret hatt følgende san1mensetning: 

Preses: Fabrikkeier Richard Fuglesang, Oslo, 
Visepreses: Fylkesn1ann H. Gabrielsen, Lillehammer, 
Generalsekretær: Professor Bjørn Hougen, Oslo. 

Øvrige styremedlemmer: 

Høyesteretssadvokat Frithjof Bettutn, Sandefjord. 
Høyesterettsadvokat Eiliv Fougner, Oslo, 
Bonde Pål Gihle, Toten, 
Direktør Wilhelm Kavli, Stavanger, 
Banksjef Sjur Lindebrække, Bergen, 
Disponent Alf B. Lund, Trondhein1, 
Rektor fru Margit Rogne, Oslo. 

Selkapet har ved fabrikkeier Fuglesang tnottatt som gave: 

Kr. 25 000.- fra Aktieselskapet Borregaard, Sarpsborg, v/generaldirek
tør Rein Henriksen, 

>> 5 000.- » konsul Leiv Helly-Hansen, Moss. 
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NORSK ARKEOLOGISK 

Tap- og Vinningskonto 

Utgifter: 

Gasjer ......................................... . 
Porto- og kontorutgifter ......................... . 
Diverse utgifter ................................. . 
Utestående kontingenter: 
Tidligere år . . . . . . . . . . . . . . Kr. 740,00 
Betalt i 1963 . . . . . . . . . . . . >> 80,00 Kr. 660,00 

1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 395,00 

Kr. 4 055,00 

Kr. 7 200,00 
)) 704,11 

» 2 530,49 

Betalt i 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... )) 2 620,00 )) 1 435,00 

For lite avsatt Viking 1962 ....................... . 
Avsatt til Viking 1963 ........................... . 

STATUS 

Aktiva: 

Bank 
Postgiro ....................................... . 
l{assabeholdning ............................... . 

Skyldige kontingenter: 
Vanlige medlemn1er . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 1 940,00 
Fanilliemedlen1mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 225,00 
Representantskapsmedlen1mer . . . . . . . . » 300,00 

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

)) 2 423,31 
)) 25 000,00 

Kr. 39 292,91 

Kr. 14 977,75 
» 10 509,15 
)) 281,93 

» 2 465,00 

» 480,00 

Kr. 28 713,83 



SELSKAP 

pr. 31. oktober 1963 

Inntekter: 

Medletnskontingenter 1963: 
Vanlige 1nedlen1.mer ............... . 
3 a kr. 10,00 ....................... . 
1 » » 15,00 ....................... . 
Familiemedlemmer ............... . 
Representantskapsmedlemmer ....... . 
Betalt i 1962 . . . . . ................ . 

Kr. 12 440,00 
» 30,00 
>> 15,00 
» 3 000,00 
» 10 950,00 
» 120,00 

Salg ........................................... . 
Avskrevet kontingent ............................. . 
Årets underskudd ............................... . 

Passiva: 

Forskuddsbetalt kontingent 1964 ................... . 
Avsatt til Viking 1963 ........................... . 
Kapitalpr.1j111962 ................ Kr.12300,74 
-;-årets underskudd . . . . . . . . . . . . . . . . » 8 626,91 

Kr. 26 555,00 

» 3 451,00 
» 660,00 
)) 8 626,91 

Kr. 39 292,91 

Kr. 40,00 
>> 25 000,00 

)) 3 673,83 

Kr. 28 713,83 



NORSK ARKEOLOGISK 

STATUS 

Aktiva: 

2 obl. Hypotekbanken 21/ 2% 1947 
pål. kr. 1 000, kurs 863/ 4 % ................... . Kr. 1 735,00 

5 >> Bykreditt 21/ 2 °/0 3. serie 
pål. kr. 1 000, kurs 61% ..................... . » 3 050,00 

2 » Norske Stat 4o;0 1955 
pål. kr. 1 000, kurs 97% ..................... . » 1 940,00 

7 >> Bykreditt 5% 1. serie 
p ål. kr. 1 000, kurs 961/ 2 °/o ................... . » 6 755,00 

Innestående i bank ............................... . » 5 023,97 

Kr. 18 503,97 



SELSKAPS FOND 

pr. 31/10 1963 

Passiva 

Kapital pr. 1j111962................ Kr. 17 328,27 
Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 737,45 
1 livsvarig n1edlem, Arnfinn Jensson . . » 300,00 
Kursgevinst i året . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 166,25 l{r. 18 531,97 

-;- Forvaltningsgebyr til Den norske Creditbank for 1962 » 28,00 

Kr. 18 503,97 






