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Sverre Marstrander:

EN ETRUSKISI{ ASKEURNE
I UNIVERSITETETS OLDSAKSAMLING

"If yo11 ltJant uplift, go to
the Greek and the
Gothic. Ij yo11 u;ant l/Jass,
go to the Ro111ans. B11t if
)'Oil !olJe the odd spontaneo11s
for111s that are neiJer to be
standardized, go to the Etmscans".
D. H. Lawrence i "Etrusc:m Places".

Da Ingvald Undset hadde fullført sin store doktoravhandling om_ jernalderens
begynnelse i Nord-Europa (utgitt 1881), var det så vidt vi kan se hans plan å
fortsette arbeidet 1ned en san1111enfattende oversikt over hele Sør- og Mellom_Europas tidlige 1netallkultur. I årene 1881-83 foretok han derfor flere studiereiser til Italia, hvor han so1n et ledd i studiet av halvøyas eldste jernalder også
kmn til å beskjeftige seg m_ed etruskisk arkeologi. Resultatene av sine etruskiske
studier som_ tok sitt utgangspunkt i de rike funn fra den eldste nekropolen i den
ga1nle etruskerstad Tarquinii, la han fren1 1885 i en avhandling som_ vel n1å
regnes son1 en av han betydeligste nest etter doktorarbeidet: «L' antichissin1a
necropoli Tarquiniese». 1 Et kortfattet referat 1ned gjengivelse av de viktigste
synspunkter var allerede utkon1n1et på norsk san11ne år under tittelen: «Gan1n1eletruskisk arkeologi>>. 2 Son1 hovedresultat av sine etruskiske studier ft·elnholder Undset at teorien on1 etruskernes innvandring over havet ikke på noe
punkt kan underbygges ved arkeologiske kjensgjerninger. Undset står her på
linje 111ed en av vår tids førende etruskologer, Massin1o Pallottino, son1 n1eget
energisk har gått inn for å betrakte etruskerne son1 autochtone, altså smn tilhørende et førindoeuropeisk, italisk befolkningslag, som_ ellers var utbredt over
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Fig. 1. Etruskisk askeurne i Universitetets Oldsaksamling.

hele n1iddelhavsmnrådet. 3 Men i dag vil nok de fleste forskere i hovedsaken
slutte seg til de synspunkter son1 nylig er gjort gjeldende av Axel Boetllius i
sa1nband n1.ed publiseringen av de svenske utgravningsresultater fra den etruskiske akropolen ved San Giovenale :4 etruskiske in1.1nigranter gjorde landnån1. på
vestkysten av Mellon1-Italia i senere del av 700-årene f. Kr. og underla seg
landet 111ellmn Tiberen og Arno. Dette synes å være den faktiske bakgrunn for
en vidt utbredt, praktisk talt san1.sten1nug antikk tradisjon 0111. etruskerne so1n
et innvandret folk. Son1. italisk folkegruppe n1.å inudlertid etruskerne være resul-
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tatet av en samn1ensn1el6ng n1ellmn innvandrerne og det eldre Villanova-folket
son1 antakelig var indoeuropeisk-talende. Når Undset nevner at den særlig
etruskiske kulturforn1 ikke er tradisjonelt gitt, n1en er resultatet av en utvikling
etter innvandring under sterk påvirkning fra andre folk, ligger det nær opp til
synspunkter son1 også nwderne forskere har gitt uttrykk for. 5
Det er her ikke nødvendig å gå nænnere inn på Undsets etruskiske studier
son1 Thorleif Sjøvold tidligere har gitt en 1ner inngående vurdering av. 6 Det
skal bare nevnes at Undset san1n1en 1ned språkforskerne Sophus Bugge og Alf
Torp har æren for at Norge i de par siste årtier av forrige århundre og begynnelsen av dette kmn til å gjøre en betydelig im1sats i etruskologien. 7 Mindre
kjent er det at Undset under sine opphold i Italia også ervervet atskillige antikviteter. En betydelig san1ling terrakottaer ble overlatt Antikksa1nlingen i
Nationaln1useet, København, 8 111en enkelte stykker har han beholdt selv. Det
gjelder bl. a. den etruskiske urnen son1 skal omtales nærn1ere her. (Fig. 1, 2).
En gang etter Undsets død i 1893 kmn den til Universitetets Oldsaksatnling,
uten at det nå er n1ulig å bringe det nøyaktige tidspunkt på det rene. I n1ange
år har den ført en nokså upåaktet tilværelse, inntil det for kort tid siden ble oppdaget at den i høy grad trengte rensning og konservering. Sa1nlingens bestyrer,
professor Bjørn Hougen, fant da at det i forbindelse 1ned konserveringsarbeidet
ville være ønskelig å få publisert dette stykke, son1 sikkerlig er det eneste eksenlpel på denne gruppe gravn1inner i Norge, og son1 dertil har en særlig interesse
fordi den har vært i Ingvald Undsets eie.
Undset har aldri selv gitt nænnere opplysninger on1 urnen og har heller ikke
behandlet slike senetruskiske askeurner i noen av sine 111ange avhandlinger. Noe
annet var forsåvidt heller ikke å vente, etterson1 studiet av den senetruskiske
kunsten nok har ligget i periferien av hans egentlige interesseon1råde. Derin1ot
foreligger det et brev fra hans datter, Sigrid Undset, son1 er av interesse i denne
sallllllenhcng. I 1935 h~tdde nenuig Oldsaksanllingens daværende bestyrer, professor A. W. Brøgger, sendt Sigrid Undset et brev n1ed forespørsel om. det var
riktig at den etruskiske askeurnen som. stod på hans kontor og son1 han vedla
fotografi av, var brakt hjen1 til Norge av hennes far. På dette brev fikk Brøgger
følgende svar son1 gjengis her n1ed velvillig tillatelse av fan1ilien :9
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Bjerkebæk
pr. Lillehan1n1er,

25. n1ars 1935.

Kjære Professor Brøgger.
Tusen tak for fotografiene - det var n1orsornt at se den1 og n1orsmnt at faa
vite hvor den er havnet henne - det er den «sarkofagen>> son1 n1in far hadde n1ed
fra Italien i 1883, jeg tror han hadde faat den i Chiusi. Asken og knokkelresterne
p2J:ket min mor ind i et silketørklæ og begravet den1 i haven; det var dog resterne av et dødt rnenneske og det passet seg ikke at de skulde staa son1 en kuriositet i stuen hos fren1n1cde son1 den gan1le etrusker un1ulig kunde nære nogen
interesse for. -Det er rart hvor troen paa «gravbuen» i virkeligheten lever i folks
sind den dag idag; inde i Sunnfjord fortalte en ven rnig at han hadde hatt no gen
ben fra en jernaldersgrav liggende i en æske i skrivebordet vinteren over, n1en
saa lenge benene var i huset hadde de bare sykdon1 og ulykke hele tiden. Først
da han la den1 tilbake der han hadde tatt dem og stelte graven i orden igjen ble
det bra igjen.
Med bedste hilsen
Deres hengivne
Sigrid Undset

Brevet forteller ikke bare 0111 urnen, n1en gu JO også interessante glin1t av
forfatterinnen selv. Det er ellers all grunn til å tro at Sigrid Undsets fonnodning
on1 urnens proveniens er riktig. Det n1otivet son1 dens relieff skildrer, kjennes
nok på urnene både fra Volten·a og Chiusi. Men den spesielle utfonningen sorn
vår urne viser, rned en gruppe på 4 (i andre tilfeller 5) personer, hvor den sentrale skikkelsen stonner fren1 i bevegelse fra høyre rnot venstre, er hittil bare
kjent fra Chiusi. 10
Av Ingvald Undsets egen beretning on1 sitt besøk i Chiusi, fren1går det at
han i byens n1useun1 har sett tallrike askeurner, bl. a. også eksernplarer n1ed
relieffer av den typen det er tale 0111 her. «Kisternes forside>>, forteller han, <<er
sn1ykket rned relieffrernstillinger af væsener fra den rigt udviklede etruskiske
den1onologi, eller rned scener fra den græske mythologie; særlig hyppig ser rnan
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Fig. 2. Askeurnen uten lokk.

saaledes det thebanske brodernwrd eller Kadm_us, son1 n1ed en plog slaar ned
de af saaede dragetænder opvoksede kjæn1per». 11
Det sistnevnte n1otivet henspiller nettopp på relieffer av den type son1 pryder
var urne. Det er riktig at protagonisten, den sentrale skikkelsen i kmnposjsjonen,
bruker en plog son1 våpen. Derin1ot er teorien 0111 kon1posisjonens san1n1enheng
111ed Kad1nos-sagnet forlengst forlatt. Plogen, son1 har en så fren1tredende
plass på relieffer av vår type, spiller overhodet ingen rolle i den sagnkrets son1
er knyttet til Kadn1os' navn. Det eneste Kadn1os-1notiv son1 er gjengitt på urnerelieffene er kan1pen n1ed dragen. 12 Men før vi går nærn1ere im1 på tolkningen
av vårt relieff, n1å vi gi en kort beskrivelse av urnen.
Den er av terrakotta av den vanlige rødbrune fargen; lengde 30,5 c111 og
høyde 21,5 cn1. På forsiden 111ed relieffet og på overflaten av lokket n1ed den
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Fig. 3. Askeurne fra Chiusi med krigere i senhellenistisk stil fra 2. årh. f.Kr.
Figuren i midten representerer samme type som plogkje1nperen på vårt relieff.
Worcester Art Museum, Mass.- Etter Boethius.
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hvilende kvinneskikkelsen, er bevart rester av et gullig-hvitt dekklag av finslen1n1et leire som. rågodset har vært overtrukket n1.ed før brenningen og son1
har dannet underlag for polykron1.eringenY Relieffets figurer (fig. 2) trer fren1.
i et forsenket felt, 25,5 X 15,5 Cin, oventil avsluttet n1.ed en snullist n1.ed tannsnitt. Den sentrale skikkelsen er den w1.ge, skjeggløse, nesten nakne krigeren, bare
iført et slags lendeklede son1 faller ned i en flik over det venstre lår. Han kon1.mer løpende fren1. fra høyre side i feltet, n1.ed ryggen 111.ot tilskueren. Selve
typen, den fren1.storn1.ende krigerskikkelsen i heroisk nakenhet, bare n1.ed et
lendeklede og med ryggen n1.ot tilskueren, m.å ha sitt forbilde i senhellenistisk
billedktmst og er også representert på andre urnerelieffer (fig. 3). 14 Med begge
hender støter han sitt n1erkelige våpen, en plog eller rettere en ard (sn1.l fig. 4),
på skrå ned 111ot sin n1.otstander, en skjegget kriger son1. er sunket i kne og søker
å verge seg med skjoldet i venstre og sverdet i høyre hånd. Han bærer et lærkyrass n1ed en dobbelt rekke av sn1å, vingeforn1ede plater nedentil. Nedenfor
kanten av kyrasset er en smal bren1. av chitonen son1 han bærer innenfor, synlig.
Bak den knestående krigeren rykker en tredje skikkelse 1ned skjold og sverd
fren1 for å kon1.n1.e han1 til hjelp. At sverdet son1. han er i ferd 11.1ed å heve til
hugg ikke er rettet nwt han1 son1. er sunket i kne rett foran han1., 111.en n1.ot
plogkjem per en, konnner tydeligere fren1. på andre relieffer av san1.n1.e type. 15
Han bærer hjeln1 111ed hjeln1busk og er bare kledt i en kort kappe, en chlan1.ys,
son1 bølger ~on1. et seil over skulderen på han1.. Helt over i høyre del av feltet
kon1.n1.er en fjerde kriger fre1n bak ryggen på nunnen n1.ed plogen og hever
sverdet (ikke synlig på relieffet) i høyre hånd for å hugge han1. ned. Det runde
skjoldet dekker n1.esteparten av overkroppen, n1en noen av foldene nederst på
den knekorte chitonen og litt av skulderkappen er synlig. En flik av kappen
faller ned i en tresidig spiss, synlig 1nellon1 benene nedenfor kanten av chitonen.
Skikkelsen i midten n1ed plogen kjen1per altså alene n1ot tre n1.otstandere.
Av relieffets opprinnelige farger er bare sparsonune rester bevart. Det er funnet spor av blågrønt på randen av de to skjoldene og av rødt på den indre,
hvelvete delen. Rødlige fargespor er videre funnet på håret til krigeren lengst
ti] høyre, på plogen, på bremn1.en av chitonen til den knestående krigeren og
på skulderkappen på krigeren lengst til venstre. De få fargerestene son1 er funnet synes in1.idlertid å sten1n1.e overens n1ed et fargeskjenu son1. også er anvendt
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Fig. 4. Etruskisk plog fra Talamone i Musea Archeologico, Firenze. På urnerelieffet ser det ut som
om plogen er laget av ett sammenhengende krokvokst stykke; på de1me plogen er sålen og åsen
laget hver for seg, men formen er omtrent den sanune. Styret nnngler på relieffet; det må vi som.
her tenke oss felt inn i dragåsen. Denne plogtypen kan betegnes som en variant av den vanlige
middelhavstypen. - Etter Boethius.

på andre relieffer av sanune type, f. eks. på den fine alabasturnen fra Chiusi,
hvis velbevarte polykromi er gjengitt av V agn Paulsen (fig. 5). 16
På ran1111ekanten over relieffeltet kan ennå sees rester etter en etruskisk innskrift son1 uten tvil har im1eholdt den dødes navn. Nå er det neppe n1ulig å
identifisere n1ere enn 3-4 tegn, son1 ikke forteller oss noe av betydning.
Lokket på urnen er forn1et son1 et leie, hvor den døde kvinnen er fren1stilt
liggende utstrakt på venstre side n1ed hodet hvilende på en høy pute; høyre ben
er trukket halvt opp. Hun er helt innhyllet i en kappe son1 også er trukket opp
over hodet.

12

Fig. 5. Askeurne av alabast fra Chiusi, 2. årh. f. Kr. Museo Archeologica, Firenze.
Etter Vagn Paulsen.

Urnerelieffer av den typen det er tale om. her, hvor hovedfiguren er en kriger
son1 kjem.per n1.ed en plog, er vel kjent fra tallrike eksen1.plarer, både fra Volterra og Chiusi. 17 Son1. allerede nevnt kan vi i dem1e san1.n1enheng se bort fra
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Volterra-relieffene, hvis kon1posisjon v1ser flere avvikende trekk. Hovedpersonen, plogkje1nperen beveger seg her i n1otsatt retning, kon1n1er altså storn1ende
fren1 fra venstre n1ot høyre. Han bærer skjold og hever i høyre hånd plogen
son1 en lanse 1110t sin n1otstander, son1 er sunket san1n1en ved hans føtter. Det
til grunn liggende n1otiv er nok det san1n1e son1 vi kjenner fra vår urne, 111en
utformingen er en annen.
Relieffene på urnene fra Chiusi viser derin1ot en utfornung so1n i alle vesent-lige trekk sten1n1er overens 1ned den fre1nstillingen vi kjenner: en ungdon1n1elig
skikkelse av heroisk karakter SOn1 stonner fre111 fra høyre nudt inn i en gruppe
på tre krigere son1 han søker å slå til jorden 1ned sin plog. En av 1notstanderne
er fremstilt liggende på kne n1ed plogspissen rettet 1110t seg; de to andre står i
angrepsstilling på begge sider av hovedfiguren. Av urner n1ed denne reliefftypen
finnes det en liten gruppe av alabast 111ed individuelt utforn1ede relieffer, og en
1neget tallrik gruppe terrakottaurner, hvor relieffene er seriefren1stilt. Naturlig
nok er det den første gruppen son1 er av særlig kunstnerisk interesse. I sin individuelle utforn1ing viser alabastrelieffene enkelte variasjoner i forhold til det
skjenu vi nå har lært å kjenne; bl. a. er i noen tilfeller nye skikkelser føyet til.
Det gjelder f. eks. den alabasturnen son1 allerede er nevnt (fig. 5), en av gruppens
n1est verdifulle ekse1nplarer både på grunn av kvaliteten i arbeidet og de velbevarte farger. Lengst til venstre i relieffeltet er fren1stilt en kvinnelig, vinget
skikkelse, kledt i chiton n1ed belte og n1ed korslagte stropper over det blottede
bryst. I høyre hånd holder hun en brennende fakkel. Typen er vel kjent i etruskisk kunst. I aln1innelighet blir den tolket son1 en dødsden1on, hvis oppgave antakelig har vært å følge de døde til underverdenen. 18 Et indisim11 for riktigheten
av denne tolkningen er det at slike skikkelser akkurat son1 her, særlig opptrer i
forbindelse n1ed kan1pscener og andre opptrinn hvor døden er nær.
Det store flertall cluusinske relieffer n1ed plogkje1npern1otiv tilhører inudlertid gravurner av terrakotta. Korte kjente i 1916 mnkring 130 eksen1plarer. Av
disse var omtrent 75<J'0 fordelt på tre n1useer: Museo Nazionale i Palern1o,
Museo Civico i Chiusi og Museo Archeologico i Firenze. Resten er spredt rundt
0111 på n1useer og i private san1linger i den gan1le og nye verden.
Terrakottaurnene bærer preg av dusinvare. Son1 vanlig ved terrakottaarbeider
j klassisk tid, ble også relieffene på askeurnene fre1nstilt ved støpning i hulfor-
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n1er, n1atriser. 19 Det kan skjelnes tnellmn to hovedtyper av relieffene. Type A
er den vanligste 111ed en kotnposisjon som_ on1fatter 4 figurer: Plogkjen1peren
og hans tre n1otstandere, altså den typen son1 vårt relieff tilhører. De nunge
eksen1plarer son1 vi kjenner av den, sten1111er helt overens i utfornu1ingen. Deritnot er det litt forskjell i din1ensjonene, son1 kan variere 111ellon1 25 og 35 cn1.
En så stor variasjon er det vanskelig å forklare hvis det forutsettes at det bare
har vært brukt en n1atrise. Man n1å i hvert fall regne n1ed to nutriser av ens utforn1ning, n1en av litt forskjellig lengde: den ene svarende til relieffer av den
111est aln1innelige størrelsen, fra 32 til 35 cn1, den andre til noe nundre relieffer
111ed lengde fra 25 til 30 cn1. So111 det vil sees hører vårt relieff 111ed til de n1indre.
De sn1å uoverenssten1n1elser i detaljer son1 ellers kan forekon1n1e innen relieffer
av san1111e type, kan forklares ved at det oppstår sn1å feil under støpingen, n1en
kanskje i ennå høyere grad ved uregeln1essig fordan1pning i leiren under brennmgen.
Av de n1ange paralleller til vårt relieff i andre n1useer og satnlinger skal jeg
her bare nevne noen få eksen1plarer som_ er beskrevet og til dels avbildet i tilgjengelige kataloger og oversiktsverker:
1. Museo di Perugia (Brunn e Korte anf. arb. III, Tav. VI, 6).
2. Louvre. (Salon1on Reinach. Repertoire de la Statuaire Grecque et Ron1aine
I, Paris 1897, 104). Hvilende kvinneskikkelse på lokket av san1n1e type
son1 på vår urne.
3. British Museun1. (Ancient Marbles in the British Museum_ V, Lond. 1826,
Pl. VI, Figs. 1 and 5).
4. Museo Pigorini, Ron1. Inv.nr. 1635, 1637. (W. Helbig. Fiihrer durch die
San1n1lungen klassischer Altertiin1er in Ron1 Il, Tiib. 1913, 3 Aufl., 288).
5. Museo Gregoriano Etrusco, Vatikanet. Inv.nr. 16256. V elbevarte farger:
rødt, brunt, svart, gult og blågrønt. (W. Helbig. Fiihrer etc. I, Tiib. 1963,
4. Aufl., 509 f.).
6. Sa1111ne 1nuseun1. Inv.nr. 14133. (W. Helbig. Fiihrer etc. I, Tiib. 1963, 4.
Aufl., 585 f.).
7. Metropolitan Museun1 of Art, New York. Velbevarte farger og innskrift.
(Gisela Richter. Handbook of the Etruscan Collection 1940, 49. Fig. 143).
15

Relieffer av type B er forholdsvis sjeldne. Korte har i sin oversikt bare registrert 8 eksen1plarer, n1en tallet ligger nok nå noe høyere, både når det gjelder
denne typen og type A. De fleste finnes i n1useene i Firenze og Palenno, ett
enkelt i Perugia. Videre finnes to eksen1plarer i Museo Gregoriano Etrusco:
Inv.nr. 1636, n1ed særdeles velbevarte farger, og Inv.nr. 1871, (W. Helbig.
Flihrer etc. Il, Tt1b. 1913, 3. Aufl., 277; 424) og et tredje i Villa Giulia (G. Q.
Giglioli. L' arte etrusca. Milano 1935, Tav. CCCCX). Det er ikke påvist variasjoner i utfonnning eller din1ensjoner son1 gir grunn til å tro at det har vært
anvendt flere n1atriscr. Alle kjente relieffer av type B synes derfor å stan11ne fra
en og sanune fonn.
Den viktigste forskjell fra type A er tilføyelsen av en fe1nte figur helt til venstre
i relicffeltet. Det er en kvinnelig dødsden1on n1ed brennende fakkel i den ene
hånden, av samm.e type son1 vi tidligere har sett på alabastrelieffet fig. 5. I det
hele kan dette sies å gi en n1eget pålitelig illustrasjon av terrakottarelieffene av
type B. De andre avvikelsene er uvesentlige: krigeren son1 storn1er fren1 fra
venstre n1ot plogkje1nperen er uten hjeln1, hans kan1erat, son1 er sunket i kne
foran ham, har skinnet 111ed hodet av et vilt dyr trukket over issen, og hans
kyrass er, foruten de to rekker n1ed plater, også utstyrt 1ned et slags brynjeskjørt
til beskyttelse av underlivet. En 111erkelig tilføyelse er det ulveliknende hodet
son1 stikker fren1 n1ellon1 benene på plogkjen1peren. Korte hevder, etter å ha
undersøkt denne detaljen nænnere på flere godt bevarte ekse1nplarer, at det ikke
kan være noe annet enn en del av den bolten eller dreiestiften son1 forbinder
åket 111ed dragåsen på plogen. Denne tolkningen forekmnn1er meg ikke helt
overbevisende 0111 en f. eks. tenker seg en bolt n1ed et slikt hode anbrakt på en
plog av den typen ll0111 er gjengitt på fig. 4, n1en det 111å innrøn1111es at det ikke
er lett å finne noen tilfredsstillende løsning på proble1net.
Endelig skal nevnes at relieffene av type B alltid har en list 1ned tannsnitt
langs øvre kant, akkurat so1n på vårt relieff. Det er sjelden å fim1e slike lister på
andre relieffer av type A.
Matrisene til de serier terrakottarelieffer vi har behandlet her n1å altså stam111e
fra verksteder i Chiusi, det ganue Clusimn, son1 er blitt kalt den 111est etruskiske av Etrurias ga111le byer. Det går en san1111enhengende linje fra de hellenistiske askeurner smn kjennes i så stort tall fra Chiusi, Volterra og Perugia,
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tilbake til Villanova-kulturens gravskikk tned de hjeln~kronte, dobbeltkoniske
keramikkurner. En videre utvikling betegner de chiusinske kanopene fra 6. århundre, hvor urnens lokk har fått fonn av et hode son~ uten tvil er n1ent son1 et
portrett av den døde. Kanskje tydeligere enn noe annet gir disse urneskulpturene
uttrykk for noe særeget etruskisk som_ engasjerer oss den dag i dag. Den tanke
son1 ligger bak n1å være den gam1e forestilling 0111 hvordan de døde levet videre
i graven, og at det derfor var naturlig å forevige den dødes ansiktstrekk på den
urnen son~ inneholdt hans aske. Et tnerkelig, en fristes til å si grotesk forsøk på
å forene etruskisk tradisjon n1ed greske fornudealer er en gruppe chiusinske askeurner fra slutten av 6. og fra 5. århundre som_ er hugget i en lokal steinart og har
fått forn1 av hele statuer, sittende eller liggende. Også her n1å hodet oppfattes
son1 et portrett av den døde. Hode og hals danner itnidlertid et sanltnenhengende, avtagbart stykke son~ dekker åpningen til et indre hulrmn hvor den dødes
aske ble oppbevart. Her kmntner altså troen på den dødes tilknytning til graven
til uttrykk på en særlig n1åte ved at asken oppbevares i en statue av den døde
selv. Den san~n~e ide føres så videre i utfonnningen av sarkofager og askeurner,
hvor den døde fretnstilles liggende utstrakt eller halv oppreist på lokket, gjerne
tned ansiktstrekk hvis utfonnning b.:erer portrettets preg.
Etruskisk gravskikk otnfatter både likbrenning og begravelse tned ubrent lik.
Selv i den n~er avsidesliggende Cluusitrakten i den indre d~l av Nord-Etruria,
hvor den ganlle branngravskikken var donunerende gjennon1 hele den etruskiske tid, dukker det allerede i senere del av 6. og i 5. århundre opp en del store
sarkofager av en lokal kalkstein son1 kan betegnes son1 forløpere for de senetruskiske steinsarkofagene. Tilvirkningen av denne yngre sarkofaggruppen begynte ved n1idten av 5. århundre i Caere og Tarquinii. I Sør-Etruria kon1 også
V olsinii-on~rådet og trakten mnkring Vi ter bo til å spille en viktig rolle i sarkofagproduksjonen. I Nord-Etruria, hvor altså likbrenningen var don1inerende,
kon1 tnerkelig nok Chiusi til å bli et sentrun1 for fren~stilling av steinsarkofager
i 3. og 2. århundre f. Kr. Det kjennes i alt en 15 eksen1pbrer son1 alle er av den
såkalte <<fasade-type>>, n~ed halvt oppreiste figurer på lokket og relieffer bare
på frenwe langside. 20 Det san1n1e skjen1a for utsn1ykningen viser jo askeurnene,
son1 i virkeligheten kan oppfattes son1 en slags fasadesarkofager i n1iniatyr. Når
utsn1ykningen ble begrenset til den langsiden smn det i forhold til figuren på
2 - Viking 1966
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lokket er naturlig å betegne som. forsiden, henger dette uten tvil satnmen tned
at det ble alminnelig å sette sarkofager og urner i rekker langs n1ed veggene i
gravka1nn1eret, slik det f. eks. kan sees i Tmnba Inghirami, Volten·a fra 3. århundre f. Kr. 21 En slik anbringelse gjorde jo utsn1ykningen på de tre andre
sidene overflødig.
Kunsthistorisk sett tilhører de etruskiske askeurnene hellenisn1ens tidsalder.
De etruskiske byers politiske nukt var da brudt. Ifølge rmnersk tradisjon fant
det sted alvorlige kan1per i tiden etter krigen tned latinerne, altså mnkring 300
f. Kr. og videre i 290- og 280-årene. On1kring 100 f. Kr. var i hvert fall Etruria
helt i ron1ernes makt. Men det avgjørende slag n1ot etruskernes eksistens son1
eget folk, var den latiniseringsprosessen sotn satte inn etter Sullas seier år 79
f. Kr., da 150 000 veteraner ble tildelt jord i Sa1nniun1, Katnpania og Etruria.
Voldsm.etoder av denne karakter har som vi vet ofte vist seg tneget effektive,
sett fra okkupasjonstnaktens synspunkt. I dette tilfelle førte det i løpet av få
generasjoner til utslettelsen av etruskisk språk og livsforn1.
Til tross for den politiske oppløsning ser det ut til at disse siste århundrer av
de etruskiske byers selvstendighet 3. og 2. århundre f. Kr. - har vært en tid
n1ed n1ateriell velstand, son1 blant am1et har gitt seg utslag i en omfattende
kunstnerisk aktivitet. On1 denne gjelder det vel 1ner enn i noen annen periode
at det er gjennom gravene og gravkunsten vi lærer tidsalderen å kjenne. På
lokket av askeurnene n1øter vi rekker av fete etruskere (snll. fig. 3), skildret
tned en realisn1e sotn illustrerer den litt bløte, 111atglade mannstypen so1n ron1erne karakteriserte i slike foraktelige uttrykk [0111: obesus etruscus, on1trent
<<den kvapsede etrusker». 22 Den realistiske portrettkw1sten so1n disse sene etruskiske gravskulpturer viser, representerer ikke son1 nyere undersøkelser synes å ha
godtgjort noen original etruskisk innsats. Etter all sannsytllighet kan vi her registrere en gjenldang av de realistiske strømninger i hellenistisk kunst som fikk
stadig større betydning i den greske og greskinfluerte verden. 23
Den hvilende kvinneskikkelse på vår urne har en noe annen bakgrunn. I den
senetruskiske kunsten ble i stor utstrekning brukt greske kvinnefretnstillinger
fra 300-årene son1 forbilder. 24 Fonn en er klassisisistisk, men ansiktsuttrykket 1nere
følelsesbetont, ettertenkson1t. Et karakteristisk eksempel er kvinnehodet på en
sarkofag fra Ve tralla fra 3. århundre (fig. 6). De san1n1e forbilder synes også å
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Fig. 6. Kvinneskikkelse på sarkofag fra Vetralla nær San Giuliano. 3. årh.
Etter Boethius.

ligge til grunn for utfonnningen av ansiktet på vår figur. Det er sartere og
blidere, n1en allikevel beslektet i hele sin karakter 111ed V etralla-bildet.
Også den helt utstrakte stillingen hun inntar er en arv fra en eldre 6d smn det
er ganske sjelden å finne igjen på de hellenistiske askeurnere (sml. nr. 2 på listen
ovenfor). Den er karakteristisk for de figurer son1 pryder sarkofagene fra senere
del av 5. og fra 4. århundre, tnen i 3. århundre hever skikkelsene seg halvt opp,
med overkroppen hvilende på venstre arn1, slik vi ser det på de fleste fasadesarkofagene og askeurnene. Det er kanskje ikke så n1erkelig at vi fim1er en nær
parallell til den liggende kvinneskikkelsen nettopp på en av sarkofagene fra
Chiusi. 25
Relieffet er in1idlertid preget av den kunst son1 san1tidig utfoldet seg i den
hellenistiske verdens sentra. Vi 111øter her et karakteristisk eksen1pel på den lange
rekke urnerelieffer med en levende beveget, ofte dran1atisk handling. Det dra19

tnatiske understrekes på vårt og på tnange andre relieffer av de voldsmnt flagrende kapper og gevanter, likesom_ spent ut av en stadig stonnvind. Det er pekt
på at nettopp dette trekket, sotn særlig tnøter oss på urner og sarkofager fra
Chiusi, tyder på påvirkning fra tarentinsk kunst. 26 Utfornulingen er kontrastrik n1ed fren1hevelse av lys og skygge. Betegnelsen m_alerisk er ikke bare i og
for seg treffende, men rent saklig sett begrunnet. Den hellenistiske stil som de
senetruskiske relieffene er en gjenklang av, har som_ forutsetning den gjennomgripende nydannelse som den greske billedkunst gjennon1gikk i 300-årene og
son1 først og fretnst innebærer et gje111101nbrudd for de n1aleriske prinsipper
med lys og skygge ~om forn1skapende eletnenter. 27
Den relieffkunsten son1 pryder askeurnene bærer ikke egentlig preg av noen
etruskisk egenart; tvert itnot viser det n1estc av det son1 nå ble fren1brakt at
Etruria bare var en provins i den hellenistiske kunstverden. Denne avhengighet
komtner også til uttrykk i den stadig økende bruk av greske n1otiver ved siden
av de hjenilige, tned de dødes reise til Hades og tned scener fra underverdenen. Et
gjennmngående trekk er etruskernes forkjærlighet for n1otiver n1ed katnpscener
og bloddryppende opp trin: de to thebanske brodennordere, Eteokles og Polyneikes; Aktaion son1 rives i hjel av hunder; Oinon1aos son1 finner sin død under
kappkjøringen n1ed Pelops; ofringen av Ifigetlie i Aulis. 28 Karakteristisk er det
også at de greske 111 yter ofte blir etruskifisert ved tilføyelser av skikkelser fra
den etruskiske detnonologi (f. eks. type B av vårt relieff) og i stor utstrekning
n1isforstått.
Også 1notivet for vårt relieff synes hentet fra den greske sagnverden. Det er
i denne sa1nn1enheng forlengst pekt på en bestetnt beretning hos Pausanias i hans
reisebeskrivelse fra Hellas i tnidten av 2. århundre e. Kr. I forbindelse tned besøket på slagfeltet ved Marathon forteller han blant annet: «Det hendte, fortalte
de, at det i kampen sto fretn en n1ann, av utseende og klededrakt son1 en bonde.
Han slo n1ange av barbarene ned n1ed en plog og forsvant etter fullbrakt dåd.
Da athenerne råds p ur te oraklet on1 dette, svarte guden: Ær den heros sotn kalles
Echetlaios». 29 (Ex_c:TAiXwc; avledet av ~XETA'I), plogstjert eller plogstyre, altså
«pl o gstyren1annem>.)
Tidligere har Pausanias skildret bygningene on1kring torget, Agora i Athen,
og forteller blant annet on1 Stoa poikile (den brogete eller fargeprektige hall) at
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han der har sett et n1aleri av slaget ved Marathon, hvor bl. a. også en heros
Echetlos ("Ex_sTAoc;) er fre1nstilt. 30 Den sagnaktige Echetlos, egentlig vel en lokal
agrar-heros, og hans deltakelse i slaget ved Marathon har altså vært et malerisk
behandlet n1otiv likesom~ flere andre av de motivene so1n relieffene skildrer. 31
Det er etter n1in n1ening meget son1 taler for at C. Robert har rett når han,
forøvrig n:ed støtte i flere eldre forskere, tolker plogkjen1peren på relieffet son1
den attiske heros Echetlos i ka1np 111ed perserne under slaget ved Marathon. 32
Andre forskere so1n G. Korte 33 og A. Schultz34 har stillet seg tvilende til Roberts
tolkning og 1nener at 1notivet heller 1nå forklares ut fra etruskiske n1yter eller
sagn. At plogkje1nperen skulle kunne oppfattes son1 en dødsden1on eller i det
hele har noe n1ed den etruskiske underverden å gjøre, er lite trolig. Tvert imot
fre1ntrer han jo son1 en typisk gresk helteskikkelse, som~ en heros. At nlotstanderne ikke er kjennetegnet son1 persere og helten selv ikke kledt i bondedrakt,
kan ikke tillegges avgjørende vekt, både fordi 111otivet 111å være kopiert i gresk
billedkunst gjennon1 flere hundre år, 1nen kanskje først og fren1st fordi etruskerne
selv ofte n1isforsto og forvansket de greske forbilder. De opptok kom~posisjonen,
1ncn tilegnet seg ikke det til grunn liggende 1nyte- eller sagnstoff.
Når en tar i betraktning hvor egenartet selve n1otivet er, helten som slår sine
fiender ned n1ed en plog, er det lite sannsynlig at overenssten1111elsen 1nell01n
urnerelieffene og den episode fra Marathon-slaget son1 Pausanias beretter 0111,
bare skulle være tilfeldighetenes spill.
Det store flertall av de senetruskiske askeurner dateres til 3. og 2. århundre
f. Kr. I ett tilfelle har et heldig fmu1 gitt holdepunkt for en nærn1ere datering av
urner 1ned vårt n1otiv. I en kan1111ergrav i San Benedetto, nær Trasi1nenersjøen
(øst for Chiusi) ble i 1901 funnet 4 askeurner son1 viste seg å tilhøre den etruskiske fan1ile Ceicna (i latinisert form Caecina). 35 V ed hjelp av innskrifter på
urnene kunne en av den1 besten1n1es som fanuliefarens, 1nens de tre andre tilhørte hans sønner. Den yngste av dem hadde en urne (nr. 5 i listen ovenfor)
med relieff av sa1nn1e type son1 vårt. Farens urne kunne ved hjelp av gravgodset
dateres til 150 f. Kr., den yngste søm1ens antakelig til ca. 120 f. Kr. Dette gir
oss i hvert fall sikkerhet for at plogkjen1pennotivet var i bruk i am1en halvdel
av 2. århundre f. Kr. Vi kan vel når det gjelder vår urne neppe kon1n1e nænnere
em1 2. århundre f. Kr. ~01n den 1nest sannsynlige datering.
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Verdien av den askeurnen vi har behandlet her, ligger ikke først og fretnst på
det kunstneriske plan. Det er lite trolig at det er kunstverk av denne art son'l har
inspirert Lawrence til de ordene son'l er sitert over artikkelen. Sin største betydning har den uten tvil ved sin tilknytning til Ingvald Undsets forskergjerning
og den plass den på den n'låten har fått i vår lærdmnshistorie.

SUMIVIARY
An Etruscm1 Cinerary Ur11 in the UnitJersity Museum of National Antiquities, Oslo
In a letter dated 25th March 1935 Sigrid Undset, the Nobel Prize winner,
identified the Etruscan cinerary urn which stands in the offices of the n'luseun'l
as that which her father, the well-known archaeologist Ingvald Undset, had
brought home fron'l Italy in 1883.
The relief on the front of the terracotta urn has a n1otif which is rather co1nn1on
an1ong the large group of cinerary urns fron'l Volterra and Chiusi: a young hero,
arn'led with a plough with which he attacks three warriors. The con'lposition as
it occurs here - showing the hero rushing fron'l right to left towards the three
warriors - belongs to a nun1erous group of urns frmn Chiusi, whose reliefs 111ust
originate fron'l two or three tnoulds of the san1e forn'l, but differing a little in
size. It is tetnpting to interpret the scene depicted as referring to the story of the
hero Echetlos, n'lentioned by Pausanias in connection with his visit to the battlefield of Marathon. Tradition had it that the hero appeared during the battle,
arn'led with a plough, and slew many of the barbarians (Pausanias I, 32, 5).
Pausanias further refers to a painting of the hero in action, which could be seen
in the Stoa Poikile at the Agora in Athens (I, 15, 3). This fifth century painting
nu y well have inspired artists of the Hellenistic Age, and, through them, Etruscan
artists. The relief is vivid and dranutic in style, and clearly influenced by conten'lporary Hellenistic art. The urn probably dates fron'l the second century BC.
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Gerd StanlSø Munch:

GÅRDSHAUGER I NORD-NORGE

Et typisk trekk i nordnorsk arkeologi er gårdshaugene, disse veldige avfallshaugene som_ rom.n1.er en san1.n1.enpresset billedbok n1.ed glin1.t fra en gårds eller
et fiskeværs kulturhistorie ned gjennon1. tiden. Lag på lag av husrester og nutavfall, redskap, gjødsel og husgeråd har hopet seg opp. Alt er blitt liggende hvor
det falt seg, og når husene n1.åtte fornyes, har 1nan bare revet ned, jevnet litt ut
og bygget videre på toppen. På denne 111.åten har gårdshaugene dannet seg opp
gjennmn århundrene til de i dag skiller seg ut son1 lave forhøyninger eller n1.ektige hauger 111.ed ekstra grønt og frodig gress eller n1.ed svartere jord der hvor
det er pløyet.
Det gårdshaugene nænnest kan sanunenlignes n1.ed, er de store tell' ene i det
østlige Middelhav. Selv on1. tidsron1, utstrekning og funnrikdo1n der er av en
ganske annen størrelsesorden, er tilblivelsesn1.åten i prinsippet den sa111.n1.e. Til en
viss grad gjelder dette også de hollandske terpene, 111.en her er jo hensikten n1.ed
denne bosetningsforn1.en langt klarere enn når det gjelder gårdshaugene, nen1.lig
et bevisst ønske on1. å bo høyere.
Størrelsen på de nordnorske gårdshaugene varierer n1.eget. Enkelte skriver seg
utvilsmnt fra en eller i høyden et par gårder, n"lens andre representerer hele vær.
Gjennmnsnittlig er haugene 0111.kring 50 X 60 n1. i utstrekning og 2-4 111. høye.
Den største er gårdshaugen på Andenes son1. er flere hundre n1.eter lang og ca. 50 n1.
bred 111ed en høyde på 4-5 n1.. Den høyeste fim1.er vi også på Andøya, nen1.lig
gårdshaugen på Bleik 111.ed sine 6-7 111. høyde. I Trmns er den største Gryllefjord
gårdshaug på Senja. Den er ca. 250 111. lang og 45 n1. bred og har en høyde på
111.ello1n 1 og 5 n1..
Når det gjelder utbredelsen av gårdshaugene, kan det dessverre ikke utarbeides
noe detaljkart, da det foreløpig bare er enkelte spredte on1.råder son1. er gjennmnregistrert. Hovedmnrådet er det in1.idlertid ingen tvil 0111., nen1.lig ytterkysten av
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av gårdshauger i Nord-Norge.
1 Heggen
2 Grunnfarnes
3 Greipslad

.,Røst

o

o

Fig. 1.

Lofoten, Vesterålen og Senja. Mot nord går gårdshauggrensen on1trent på høyde
lTled TronlSØ, llled et par spredte forekmnster i Finnm.ark hvor vi kjenner en i
Yttervær på Loppa og en på Sørøy. Mot syd later det til at forekotnsten tynnes
ut i Salten.
Typisk for gårdshaugenes beliggenhet er at de er knyttet til ytterkysten. Så
langt til havs son1 på Røst er det flere. Lenger inne derim.ot har vi bare noen
ganske få. Det er f. eks. en like ved Narvik, i hvert fall en på Dyrøy og dessuten
noen i Skånland.
Enkelte steder finnes det større og nlindre mnråder n1ed forholdsvis tykke
kulturlag son1 in1idlertid ikke hever seg over terreng slik at de svarer til betegnelsen gårdshaug. Disse får ved registreringene i forbindelse tned det økonmniske
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kartverk i stedet betegnelsen gårdsgrunn. De finnes både i de typiske gårdshaugdistrikter og i utkantene. Et godt eksen1pel er Trondenes prestegård. Vi finner det
også på Mevær på loppa hvor tykke kulturlag 1ned vanlige gårdshaugfunn vises
i en veiskjæring, n1en uten antydning til forhøyning on1kring. Det san1111e kan
sies ved prestegården på Skjerstad i Salten hvor også kulturlagene kon1 fren1 i en
veiskjæring, og hvor det er svært vanskelig å se noen avgrenset haug i forbindelse
1ned lagene.
Smn nevnt er det hittil bare få distrikter hvor vi kjenner til alle gårdshaugene.
Et av de best kjente o1nrådene er ytre Senja, ikke n1inst gjem1on1 bind Il av Berg
og Torsken bygdebok av Arthur Brox. 1 Her er det registrert 16 gårdshauger, 8 i
hvert av sognene Berg og Torsken. Det vil i følge Brox si at mnkring halvparten
av matrikkelgårdene i Berg og tredjeparten av nutrikkelgårdene i Torsken har
gårdshaug. 2 Dette svarer til det inntrykk 1nan får når n1an reiser i de distrikter
hvor denne type fortidsminner har sitt tyngdepunkt. På den ene gård etter den
annen ser 111an større og n1indre gårdshauger, og stedene der de ligger, har ofte
navn son1 Gan11nelgården, Dungen, Toften osv. Det siste kan forøvrig vel så
ofte spille hen på tuftegrupper uten gårdshaug. Eierne kan fortelle 0111 kulturjord,
n1engder av ben av fisk og husdyr og funn av husrester og husgeråd. Noe kan
være sendt inn til Tron1sø Museun1, noe oppbevares fren1deles på gårdene, og
sørgelig 1neget er kon1n1et bort.
Når n1an tar i betraktning det store antallet og beliggenheten av gårdshaugene
i Nord-Norge, er det rin1elig at det er fum1ene fra disse son1 i bokstavelig forstand er i overvekt blant det son1 hvert år kon1111er inn til Tron1sø Museun1s
arkeologiske avdeling. På langt de fleste av gårdshaugene bygger og bor folk
den dag i dag. Smn eksen1pel er det nok å nevne Gryllefjord n1ed sine ca. 800
innbyggere hvorav n1er enn halvparten bor på gårdshaugen og har sitt virke og
sin industri der. - Stadige gravninger i forbindelse n1ed tmnter, vannledninger,
dyrkning osv. bringer nye funn for dagen. I enkelte tilfelle blir i hvert fall toppen
av gårdshaugene rett og slett spadd utover son1 gjødsel. På denne n1åten er det
selvsagt 1ncget av verdi son1 går tapt, dels fordi det virkelig forsvinner, dels fordi
funnforholdene ikke kan kontrolleres. Det ville være ønskelig både å foreta systenutiske undersøkelser og å bevare enkelte gårdshauger intakt. No en hauger ligger
da også slik til at det har vært n1ulig å fredlyse den1 son1 fortidsnunner. Det er
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Fig. 2. Kjerringvik gårdshaug på ytre Senja. (Fra Berg og Torsken bygdebok).

f. eks. tilfelle 1ned gårdshaugen i Kjerringvik på ytre Senja, 111ellom. Grunnfarnes
og Torsken. Den ble forlatt kort etter 1800, og senere har stedet ligget øde, bortsett fra at folk tidligere kon1 dit for å slå. Gårdshaugen i Kjerringvik er 50 X 55 111
og 3 Yz 111 høy og trer 111eget tydelig fren1 i terrenget.
Når det gjelder systen1atiske undersøkelser, er det foreløpig lite son1 er gjort.
Et par profiler er n1ålt opp og beskrevet, og utgravning er foretatt i to hauger.
Derfor er det først og fren1st gjenstander so1n er kon1111et fren1 ved tilfeldige gravninger, vi har å bygge på når vi skal se på gårdshaugfunnene generelt. De spenner
stort sett over et ganske langt tidsron1. Enkelte hauger son1 er bebodd den dag
i dag, dekker et tidsron1 på 1nello1n 800 og 1000 år, andre er fraflyttet for et
par hundre år siden, 1nens atter andre ikke er dannet før i 14-1500-årene. Forøvrig vil jo spørs1nålet 0111 den bakre tidsgrense for en stor del forbli ubesvart
så lenge det ikke er foretatt flere systenutiske undersøkelser. In1idlertid er det
gjort funn fra vikingetid i enkelte gårdshauger. Dette gjelder bl.a. et par av
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Fig. 3. Karakteristiske funn fra «Kleberkulturen» i tidlig middelalder: gryteskår, dorgesøkker, garnsøkke og spinnehjul av kleber, bryner og riflete baksteheller av skifer. Fra Heggenfunnet, Harstad.

haugene på Røst, et par på Senja og noen på Andøya. Men jevnt over er det
først i n1iddelalderen vi kan begynne å snakke 0111 gårdshaugfunn. Herfra og
fre111over kan vi så skje111atisk og litt ht1111oristisk dele hoved111assen av fmu1ene
inn i 3 «perioden> etter den n1est karakteristiske fum1typen, ne111lig <<Kleberkulturen>> fra begynnelsen av middelalderen til ca. 1300, «Hansaperioden>> fra ca.
1300 til 0111kring 1600 og <<Krittpipetiden» fra ca. 1600 og fren11not dette århundre.
I den første av disse <<periodene>> er det i høy grad kleberen son1 dmninerer.
Vi har den i fonn av koier, vevlodd, spinnehjul, fiskesøkk og ikke 111inst 1nengder
av skår av kleberkar. Karene kan være av gods på under 1 cn1 tykkelse, n1e11s
andre kan ha en godstykkelse på flere c111. Fra denne tiden er det først og fren1st
hjenilige saker vi har, lite son1 vitner 0111 kontakt og handel 111ed 0111verden.
Dette bilde forandres helt i neste «periode». Fmu1ene blir tallrikere og vitner 0111
livlig handel, ikke n1inst via Bergen. Etter hvert er det særlig den glasserte keratnikken vi legger 111erke til: fat, tallerkener og kar, til dels i fine farver og n1ønstre.
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Fig. 4. Karakteristiske funn fra <<Hansaperiodem fra semniddelalder til ca. 1600: to salvekrukker,
skår av tutekar, fat etc. av glassert keramikk, stykker av vabein av hvalben. Salvekrukkene fra gårdshaugene på A og K valnes, Dverberg, det øvrige fra Greipstadfunnet, Tromsø.

En n1eget vanlig type fra senn1iddelalder til ut på 1700-tallet er tutekarene. I
gårdshaugfum1ene har vi utallige ben og tuter av dem., uglasserte eller glasserte
på en eller begge sider i rødbrunt eller gult. - En am1en type som. det er verd å
n1erke seg blant keramikken i gårdshaugfunnene, er alle de sn1å salvekrukkene.
Til disse regner jeg både de egentlige salvekrukkene n1ed to hanker og de andre
Sn1å krukkene n1ed en hank og uten hanker. Man lnå gå ut fra at krukkene i prinsippet er de san1n1e, n1en er noe forskjellige i tid. I følge Grieg3 hører de egentlige
salvekrukkene hjem.n1.e i siste halvdel av 15. århundre, de enhankete i 14.-16. århundre og de hankeløse i 15.-17. århundre. Krukkene finnes også på Østlandet,
i Trøndelag og på Vestlandet utenfor Bergen. Men det er ingen tvil on1. at hovedlnengden har vi i funnene fra Bryggen i Bergen og i Nord-Norge, og der ikke
30

n1inst fra gårdshaugene. I 1932 kjente Grieg 42 egentlige salvekrukker fra hele
landet, derav så n1ange son1 25 fra Bergen. Fra Nord-Norge var bare 3 kjent, tnen
han anfører at det her kan være noen flere eksen1plarer, «n1en det kan neppe forrykke tallforholdene synderlig>>. 4 Av de enhankete og hankeløse sn1å krukkene
var dengang tilsan1n1en vel 15 kjent, og blant disse er ingen fra Nord-Norge
nevnt. En rask gjennon1gåelse av Tron1sø Museun1s nugasin nu ga son1 resultat
59 slike sn1å krukker, de fleste hele. Av disse stan1n1er i hvert fall mnkring halvparten fra gårdshauger. Denne overvekten av salvekrukker i funnene fra Bergen
og Nord-Norge skulle i høy grad understreke krukkenes karakter av handelsvare, noe son1 både Grieg og senere Jan Petersen5 peker på.
Fra den siste av de tre <<periodene», <<krittpipctiden», har vi i gårdshaugfunnene
store tnengder av krittpipestutnper, fortrinsvis av 1600-talls type. Her er stilker
og hoder, enkle og ornatnenterte. Denne gruppen er så tallrik og typisk at den
vil gi en n1eget god bakre dateringsgrense i de gårdshauger son1 blir systen1atisk
undersøkt.
Det son1 ellers interesserer når det gjelder gårdshaugfum1ene, er hvilke sider
av n1enneskenes liv de kan gi oss et glitnt av, hvilke næringsforn1er de avspeiler.
Handelen har allerede vært nevnt i Hansaperioden der den særlig kon11ner til uttrykk i keran1ikken. Her er det høykonjunktur i fiske og Bergenshandel son1
viser seg i gårdshaugfunnene, enkelte ganger n1ed virkelige praktsaker son1 f. eks.
en vakker Mariaskje fra ca. 1500, funnet i gårdshaugen i Gryllefjord. - Også i
«krittpipetiden» er det nok av gjenstander smn vitner 0111 handel, ikke n1inst
krittpipene selv og tobakken. Dessuten har vi fortsatt keranukk og stentøy, og nu
dukker også bl. a. fajanse og vindusglass opp i fm1nene. Ellers er det i alle <<periodene» først og fren1st de n1er hjetnlige sysler vi får innblikk i gjem1on1 gårdshaugfunnene. Allerede haugenes beliggenhet viser tydelig nok at denne bosetningsformen er nær knyttet til sjøen, og det kon1n1er også klart fretn i funnene.
Lagene ned gjennon1 århundrene viser hvilken rolle fisket til alle tider har spilt.
Haugene inneholder store n1engder av fiskeben son1 taler sitt tydelige språk on1
fisken son1 næringsgrunnlag både for folk og fe. Også i denne forbindelse vil
systetnatiske undersøkelser ha stor interesse, slik at nun kunne få rede på arter og
frekvens i de forskjellige lag. - Redskaper son1 knytter seg til fisket, finner vi i
alle lag. Her er fiskekroker av jern fra de store og kraftige ned til de stnå og
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lette. Der er n1engder av store fiskesøkk og s1nå dorgesøkk av ldeber, de siste
ikke sjelden laget av gryteskår, og det finnes en n1engde jarsten av kleber og
senere av jern. Utallige stykker av vabein finnes i gårdshaugene. Vi har noen få
av den eldste trekantete typen fra vikingetid og tidlig 1niddelalder, noen flere av
den enlde typen dannet av en rørknokkel, og n1engder av kavler og sidelagre til
vabein av hvalben son1 var i bruk fra senn1iddelalder og helt til heni1not vårt
århundre. On1 fisket vitner sikkert også flere av de større og 1nindre bennålene.
No en av de1n n1å vi gå ut fra har vært brukt til garnbøting, n1ens andre nok
stan11ner fra n1er kvinnelige sysler. Noe annet smn også viser hvilken tilknytning
denne bosetningsforn1 har hatt til sjøen, er alle båtbordene son1 finnes i gårdshaugene. Enkelte er sikkert bare slengt bort, andre er lagt der n1ed hensikt for
at dyr og n1ennesker jkke skulle synke ned i søle og skitt, og atter andre har
vært så verdifulle at de er blitt brukt on1igjen til bygging.
At folk i tillegg til fisket også har hatt et visst husdyrhold, vises tydelig i de
fleste gårdshauger. Her er dyreben i store 1nengder både av storfe og s1nåfe, og
en n1asse gjødsel. Mengden av gjødsel i gårdshaugene forteller ikke bare on1 husdyrhold, n1en like n1eget on1 driftsforn1er. I stedet for å bruke gjødselen på åker
og eng har 111an latt den bli liggende. Fisket har vært det prin1ære, og korn har
de stort sett ikke dyrket. De har holdt de husdyr de har trengt til1nelk, kjøtt og
skinn. On1 son11neren har dyrene gått hjen1n1e på beite. Det de har trengt av
vinterf6r, har vært lett å skaffe fra utnurken mnkring gården, og dessuten har
son1 nevnt fisk sikkert vært brukt son1 for. 6
Korn har i Hansatiden vært handelsvare, og bruken av korn vises i gårdshaugfunnene ved endel kvernsten er og ved utallige stun1per av baksteheller av skifer,
i de aller fleste tilfelle riflet på en eller begge sider. Dateringen av disse hellene er
noe usikker, n1en de ser ut til å ha vært vanlige i hvert fall gjennmn hele senIniddelalderen.
Et annet virke son1 klart kon1n1er fren1 i gårdshaugene, er arbeidet i lær, først
og fren1st sko. Vi hører stadig 0111 store 1nengder av såler son1 er funnet ved tilfeldige gravninger i gårdshauger, n1en son1 ikke blir tatt vare på fordi de sies å
sm_uldre bort når de kon1n1er i kontakt 1ned luft. Imidlertid kmn1ner det også
stadig inn en hel dellærsaker til Tron1sø Museun1, og det ligger utvilsomt her
både 1neget og interessant stoff.
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Andre saker i gårdshaugfunnene er selvsagt endel forskjellige redskaper og
annet av jern, so1n kniver, sakser, spiker, nagler, beslag, hanker, stun1per av jerngryter og n1eget annet. Dessuten n1erker n1an seg to typer av rån1ateriale son1
nok for en stor del er særpreget for Nord-Norge, nen1lig reinhorn og hvalben.
Det finnes store og sn1å stykker av hvalben, 1ner og mindre tilhugget, og en hel
del redskap. Først og fren1st er det son1 allerede nevnt deler av vabein i n1engder,
dessuten enkelte vevskjeer, spillebrikker og terninger etc. - Også av reinhorn
finnes det endel råemner. Forøvrig er det her særlig to funngrupper 111an legger
merke til, nemlig veskelåsene og benskjeene. Begge har gjerne en pen utfonning.
Dette gjelder særlig skjeene 1ned pæreforn1et blad og ofte n1ed utskjæringer på
skaftet. Både veskelåsene og skjebladene er i de fleste tilfelle prydet n1ed vakre
flettbåndsornan1enter. Ellers finner vi en rekke forskjellige hylser og skaft av
horn og ben, enkle og finere utforn1et, og endelig en hel del kan11ner, ikke n1inst
dobbeltkan11ner av de vanlige typer.
Vi har nu sett litt på gårdshaugfunnenc generelt, hvilke næringsveier de avspeiler -fiske, handel, litt hjen1n1eindustri, fehold -, huslige sysler son1 flatbrødbaking og spinning, litt av utstyret i husene fra kleberkar via jerngryter og
n1ønstrete keran1ikkfat til fajanse og porselen. Vi har sett noen spredte glin1t av
hva gårdshaugfunnene viser oss av daglig liv i arbeid og slit både ute og inne,
n1en også n1ed litt tid til lek og stas.
Skulle vi så ta for oss funnene fra et par spesielle gårdshauger, kunne vi først
velge Heggen ved Harstad. Dette er en typisk liten gårdshaug, dannet av en
gård. Haugen er 35-40 mi dian1., går på en side i ett n1ed terrenget, 1nen hever
seg ellers over terreng til dels i over 1 n1 høyde. Den er nu overgrodd 1ned høyt
gress. Her er pløyet flere ganger, og en hel del funn er i to ornganger kon1n1et
inn til Trmnsø Museun1. 7 Denne gårdshaugen 1nå skrive seg fra nuddelaldergården «saurbekkir». 8 Haugen ligger nær en bekk so1n ennu i n1anns n1inne ble
kalt Sørbekken. Noen <<nordbekk» kjenner n1an inudlertid ikke tll. Det er høyst
sannsynlig at navnet er forvansket av Saurbekken (av g.no. saur, n1,= søle, n1yret
jordsn1onn). Denne gården ble lagt øde på 1300-tallet, nok son1 følge av nedgangsperioden etter Svartedauen. Dette gjør at funnene herfra har sin spesielle
interesse fordi de bare on1fatter første «periode» av gårdshaugfunnene, <<Kleberkulturell>>. Av ldebersaker er det da også en hel del, ne1nlig et par koler, tilsan13 - Viking 1966
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men 24 skår av gryter og kar, et emne i form av en kule, 6 spinnehjul og et
emne til et syvende, 1 garnsøkk og 4 dorgesøkk, 1 jarsten og emne til en annen,
og endelig et stykke muligens av et stort spim1ehjullaget av et gryteskår. Garnsøkket er sylindrisk med langsgående hull. Av spinnehjulene er de 3 skiveforn1ete,
likeledes spinnehjuletnnet; de 3 siste er henholdsvis sylindrisk, halvkuleforntet og
av forn1 som en flattrykt kule. Den ene koien har skaft og er antagelig dannet
av stykke av en jarsten. Den andre er et bruddstykke smn viser at koien har
vært firkantet. Gryteskårene er av forskjellig tykkelse, og til dels kan n1an se at
karene har vært av forskjellig form. Godstykkelsen varierer mellom 0,5 og 1,8
cm. De fleste skårene ser ut til å være av forholdsvis rettveggete kar, mens noen
er tydelig buket. Det eneste bum1skåret er helt plant. Flere av randskårene har
firkantete bæreknopper som går vannrett ut fra randen og varierer i størrelse
mellom 2,3 X 3,5 cm og 6,5 X 7 cm. En av knoppene har et loddrett hull n1ed
rester av jern, nok etter en hadde. Der er også et skår med litt mer forseggjort
vannrett hank under randen, dessuten har et par skår gjennmnboring under
randen. Bortsett fra et skår av et lavt, bolleformet kar smn muligens kan være
eldre, tnå alle skårene sies å være av typiske kar fra tidlig n1iddelalder.
De andre stensakene i fum1et er 13 stavformete, firsidige bryner, 7-36 ctn
lange, og 29 stutnper av baksteheller av skifer, alle tned rifler på begge sider.
Mange av stmnpene er randstykker som viser at hellene har vært ten1111elig
store. - Funnet inneholder også noen få bensaker. Her er et nu ubestemtnelig
redskap av hvalben, nærn1est et flatt, tvert blad smn går jevnt over i et skaft
n1ed rundt eller ovalt snitt. Redskapet har noen linjeornamenter på den ene
siden. Det er meget mulig at det er laget av en vevskje. Dernest er det en nesten
rund skive, også av hvalben, antagelig en spillebrikke. Endelig er der 3 fragmentariske dobbeltkammer av ben. Den ene er nænnest som Middelalderske byfund fig. 204 eller 205, den andre som fig. 202, n1en med en profilert skinne,
og den tredje nærmest som fig. 198 til v., n1en uten ornamentering og med
skinne nærmere fig. 205. Alle tre kan1mene kan dateres til 13. århundre.
Bronsesaker er det ikke n1ange av i funnet. Til gjengjeld er en av dem ganske
interessant. V ed siden av en enkel liten retnspenne og 3 stykker bronseblikk er
der en ringspetme som det er vanskelig å finne noen parallell til. Spem1en er så
slitt at det er vanskelig å se ornamentene i detalj. Ringen er lukket, tverrsnittet
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er tilnænnet ovalt on1em1 den uornatnenterte
undersiden er avflatet. Ornamentene på oversiden består av 2 langstrakte dyrehoder tned
snuten vendt mot det forsenkete nålefestet, vis
a vis dette en vulst tned rille for tornen, og
n1ellom vulst og nålefeste enda 2 tnotståcnde
dyrehoder vendt fra de første og noe større
enn disse. Alle dyrehodene er enkle og stiliserte. De 3 er tneget utydelige, tnens n1an på
det fjerde kan se 4 tversgående riller fra under
Fig. 5. Ringnål av bronse
øyet og fremover på den siden av hodet som
fra Heggen gårdslnug, Harstad. 1:1.
vender innover n1ot ringen. Spor etter tilsvarende anes tnot ringens utside. Det ser her
også ut til å være spor etter tversgående riller på selve ringen n1ellon1 hodet og
vulsten.- Jeg har ikke kunnet finne noen parallell til denne spennen. In1idlertid
kan den ha en viss likhet n1ed tre svenske funn. 9 Forskjellen er selvsagt både
at særlig den ene er langt mer forseggjort enn Heggenspennen og ikke tninst at
alle tre er åpne ringnåler.
Til slutt kon1mer vi til jernsakene i funnet fra Heggen. De har sin store interesse av to grunner, dels fordi de er meget varierte, dels fordi her er en rekke
former SOlll går tilbake til vikingetid. Av smykker er her bare en gjenstand,
netnlig en lukket ringnål av enkleste type. Ellers on1fatter jernsakene både husgeråd og redskaper. Her er et jernbånd med øye i den ene enden, n1uligens øre
til et kleberkar. Så er her 3 skrinhanker av type nænnest som R. 451, 10 2 ringer
son1 også kan være skrinhanker, og et hesteskoformet skrinbeslag. Av låser er
her en kraftig kistelås, stykke av en hengelås av typen R. 452, en ganske liten
hengelås11 og dessuten et par mulige låsfjærer. - Nøkler er representert tned
hele 7 eksemplarer, hvorav 4 er varianter av typen R. 457, en er en enklere utgave av R. 458, og en er av typen Middelalderske by fund fig. 29. Sakser er der
også n1ange av i funnet, nemlig 2 hele og 4 fragn1entariske. De 5 son1 kan bestetntnes, er alle av hovedtypen R. 443. Den ene har en rektangulær «lås>> rundt
armene. Her er også et ildstål son1 ligger nær typen R. 426. - Blant jernsakene
finner vi 6 kniver. De 4 er varianter av R. 406 og er fra 7,2 til15,5 cn1 lange.
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Den fineste er av en egenartet type n1ed blad som. fra tangen skrår jevnt utover
på begge sider og avsluttes i en asym.metrisk spiss, rundet fra eggsiden og n1ed
buet innskjæring ved ryggsiden. Den siste kniven er en tneget pen bordkniv
tned dekorert skaft sotn i følge katalogen skal være av bronse. Nu - etter preparering - ser det utvilsomt ut sotn jern. Utsmykningen består av 2 svakt hvelvete og fm·senkete felter n1ellon1 3 plane felter i tiltagende bredde fra tangen og
oppover, dekorert n1ed h.h.v. horisontale linjer, krysskravering og skrå linjer. Av andre jernredskaper finner vi ved siden av enkelte mer ubestetnn1elige gjenstander en rasp son1 ligner R.420, en meisel son1 er en stnalere og lengere utgave av R. 400, en øks 111ed langt snult blad 111ed rett kant og noe nedsvinget
underkant og buet egg, et bor med spikerhode, og to lange jerntinner tned
vinkelrett hake nedenfor en svakt svunget spiss i den ene enden. Dessuten er her
6 pilespisser og 5 fiskekroker. De siste er alle av sanune fonn n1ed rett stan11ne
som ender i et fretnoverbøyet tverrstilt øye, og tned to ganger vinklet krok tned
tnothake. Av pilespissene har en antagelig vært av typen R. 538, n1ens en annen
er nær R. 548 uten vinger. En av pilespissene er slank og har fal, en annen har
et kort, flatt blad og i stedet for egentlig tange en lang firsidig stilk son1 avsluttes
av en liten tapp til to sider. - Endelig kan det blant jernsakene nevnes en liten
sigd, bare 8,2 cn1 1., utvilson1t en leke.
Ser vi på Heggenfunnet so111 helhet, er det to ting son1 slår oss. Dels er det
rikdomn1en av jernredskaper son1 både i antall og variasjon er uvanlig i gårdshaugfunn, og dels er det hele funnets karakter av hjetnlige sysler. Her er en
tnengde gjenstander som er tilknyttet hjemn1ets og kvitmens gjøren1ål: gryteskår og baksteheller son1 vitner otn koking og brasing, og her er spinnehjul og
utstyr til kister og skrin. Saksene er sam1sytlligvis dels sysakser, særlig den lille
n1ed <<lås», dels sauesakser. Fisket er naturligvis godt representert både tned fiskekroker, jarsten, garnsøkk og dorgesøkk. Til gjengjeld har vi ingen vabein. Pilespissene vitner 0111 jakten, og ellers forteller jernsakene om forskjellige sysler
rundt otn på gården. Pyntesaker er det få av, bare de to ringspennene av h.h.v.
jern og bronse og den lille retnspennen av bronse. Dessuten har vi de tre benkamnlene son1 deler av det personlige utstyr. At det også har vært litt tid til
avkobling, viser spille brikken. Barns lek er det sjelden tnan finner spor etter;
derfor er det ekstra 1norson1t 111ed den lille leketøysigden. - Når det gjelder
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dateringen, skulle den være klar nok på grunnlag av klebersaker og jernsaker:
Funnet tilhører utvils0111t tidlig middelalder m_ed solid forankring i vikingetid.
Det siste ville sikkert bli ytterligere bekreftet om_ funn ble gjort i dypere lag på
stedet, n1ens den øvre tidsgrense er endelig.
En gårdshaug son1 har gitt funn fra en ganske annen periode, er den på Greipstad på Sør-Kvaløy rett vest for Tr0111sø. Gårdshaugen ligger på flaten ikke
langt fra sjøen og rett øst for Greipstadelvens nuværende leie. Den skiller seg ut
s0111 en lav forhøyning, grønn og frodig. Den er vel 60 X 30 111 i utstrekning og
1-2 n1 høy, og S0111 Heggen en typisk haug etter en gård. - Da eieren, Ivar
Johannessen, for endel år siden pløyde her, kmn det fren1 en rekke funn og dessuten tuftene etter den siste gården son1 har stått på gårdshaugen. 12 Der var ialt
sytten hus hvorav de fleste var gruppert i to rekker n1ed en veit n1ellmn. Denne
sto i forbindelse n1ed gangstien son1 førte langs fjæra og fortsatte fra veiten over
klopp over elven, ned til fjæra igjen og videre vestover. Gjem1on1snittsstørrelsen
på husene var ca. 3 X 4-5 n1. Det lengste av den1 hadde tydeligvis vært hovedhuset på 8 X 3 n1. Dette og et par av de andre hadde hatt tregulv, 111ens de øvrige
m1ntatt to hadde jordgulv. De to var på 6 X 6 111 og hadde tykke risgulv. Når
nun san1n1enligner n1ed vanlig bruk enkelte steder i dag, er det rin1elig å anta
at disse to husene har vært brukt til oppbevaring av høy. -- Det var bare to hus
son1 hadde hatt ildsted, nen1lig hovedhuset og et lite hus ved enden av veiten,
son1 vi da n1å anta har vært ildhus.
Av gjenstandene ble et par av de111 fum1et i hovedhuset, de øvrige omkring
husene og i veiten. Overalt var det n1engder av dyreben son1 det ikke ble tatt
vare på. On1kring to sn1å hus nær ildhuset ble det funnet en hel del lær og skosåler, n1en alt sn1uldret så snart det kmn opp i luften. Ilnidlertid er det rin1eligvis
i disse husene tilvirkningen av fottøy til gårdens folk har hatt sin plass.
De gjenstandene son1 ble tatt vare på, 13 viser at det som hittil er gjort av funn,
for det n1este faller innenfor «Hansaperioden>>. Her er først og fren1st en hel del
skår av glassert keran1ikk: tallerkener og fat og ikke 1ninst tutekar. Dessuten er her
noen stentøyskår og stykker av et større fajansefat. Av jernsaker er det en grov
arbeidsøks, rnuligens stykke av blad av en vevskje, en tang, en stor jarsten, en
hengelås, et par knivblad, en liten klepp eller høtt og noen ubeste1111nelige redskaper. Ingen av disse gjenstandene kan dateres nøyaktig bortsett fra kleppen hvor
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typen har vært i bruk fra n1iddelalder til bortimot våre dager. Det er rimelig å
anta at de øvrige sakene tilhører 1600-årene eller deron1kring. Blant funnene er
det to stikkerter av jern, lyseholdere son1 består av en holk som i rett vinkel1ned
denne fortsetter i en pigg til å sette stikkerten inn i veggen. 14 Den ene stikkerten
er av en noe n1er utviklet type son1 har vært vanlig fra 1100- til1500-årene. I tillegg til veggpiggen son1 her ender i et bor, har den nok en pigg vinkelrett på den
første. Denne piggen har vært brukt til å sette lyset fast på et bord eller lignende.
-Av stensaker er det her ikke n1ange, bare stu1np av et skiferbryne, en halv sokkesten av bergart, et spinnehjul av kleber og en kleberplate 1ned hull i. Den
siste ble funnet i ildstedet i hovedhuset og ble antatt å være ljoresten. Det er
n1ulig at dette kan ha vært en sekundær bruk; opprinnelig er det n1ere sannsynlig at det dreier seg 0111 en avlsten. - Bensakene on1fatter et par redskapsenu1er
av hvalben, noen sidelagre og kavler til vabein også av hvalben, et par garnnåler, en såkalt <<haunåh til å tre san1n1en fiskehoder 1ned, og endelig en halv
veskelås av reinhorn. På den siste er forsiden oppdelt i felter hvorav hvert am1et
- de største- er prydet 1ned forenklet flettbånds1nønster. Linjene, særlig i feltinndelingene, er til dels prikket. - Dernest har vi et bøttelokk av tre med et par bulnerker son1 ikke er identifisert, og vi har en glattesten av sort glass1nasse av
typen R. 446, 7 cn1 i dian1., altså noe under gjennmnsnittet. 15
Av bronse har vi her bare to gjenstander, nenllig en krum arbeidsnål og så
klenodiet blandt Greipstads gårdshaugfunn: en vakker bronsekjele. Den har vid
buk, utoverbrettet rand n1ed ører son1 er støpt i ett 1ned randen og har form som
en tretakket krone. Kjelen har spor etter 3 trekantete ben. Nuværende høyde er
9 cn1, og dian1eteren er 15,5 cn1. Denne typen er så sjelden at det har vært vanskelig å finne noen parallell. Den nærmeste så ut til å være fra Lw1d i Sverige. 16
Det son1 skiller disse to fra den vanlige typen, er de kroneformete ørene. Ellers
har denne typen spissvinklete ører smn går rett ut fra randen og er festet nede på
buken. Greipstadgryten har forholdsvis lavere og videre buk enn Lundgryten
son1 dessuten har n1ere avtrappete og denned høyere og spissere ører enn Greipstadgryten. Slik stod sakene inntil vi nylig fra en av de andre avdelingene ved
n1useet fikk overført en liten gryte av sa1nn1e forn1, funnet på Søndre Leirvåg,
Bjarkøy, under en husgrunn i slutten av forrige århundre. Denne kjelen er bare
9Yz cn1. høy og 9Yz cm i dian1. Hovedfonnen er smn på Greipstadgryten, 1nen
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Fig. 6. Bronsekjele fra senmiddelalderen fra gårdshaugen på Greipstad, Tron1sø. Knapt 3:5.

1ned to svakt opphøyde ribber rundt buken. Ørene er av samme fonn so1n på
Lundgryten. 2 av de 3 trekantete bena er bevart. De er utsvunget nederst og er
1nerkelig nok av litt forskjellig høyde: 5,1 og 5,3 cm.
Dessverre er ingen av de tre grytene konunet fre1n under forhold som_ kan gi
noe holdepunkt for dateringen. De skulle in1idlertid alle kotnlne nærmest Griegs
gruppe I, 17 selv 0111 både den lille Bjarkøygryten og særlig Greipstadkjelen har
forholdsvis videre og lavere buk. Dateringen skulle da ligge 1nellotn 1300-tallet
og begynnelsen av 1500-årene.
Greipstadgryten ble funnet i veiten tnellotn husene, og det er tydelig at folk
har visst å sette pris på den. To ganger i gamtnel tid er den blitt reparert. Først
har den fått en lapp son1 dekker hele bunnen og senere enda en lapp som delvis dekker den første og ellers går helt oppover siden. I et par århundre må
kjelen ha gått fra eier til eier inntil den til slutt er blitt utrangert og er blitt liggende og slenge i veiten.
Endelig har vi det funnet fra gårdshaugen på Greipstad son1 kanskje er det tnest
fortellende, nen1lig en sølvskje sotn ble funnet i hovedhuset. Skjeen har pære-
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Fig. 7. Solvskjc fra gårdshaugcn på Grcipstad. 5:11.

Fig. 8. Oluf Edissas bumerke
på sølvskjeen fra Greipstad.

forn1et blad og langt, snult skaft. Nedre del av skaftet er rundt på baksiden, rygget
på forsiden. Øvre del er flat og uornan1entert, bare llied en innkniping på hver
side øverst. 18 Det son1 imidlertid gjør skjeen spesielt interessant, er at den ved
roten av bladet på baksiden har et btm1erke son1 nun har kunnet identifisere.
Det tilhører en stor jekte~kipper, Oluf Edissa, hvis bmnerke vi finner på Tussøy
i 1605. Skriftlige kilder forteller at han bodde på Greipstad så sent son1 i 1614.
- Slik son1 skjeen ble funnet, er det ikke urin1elig å gå ut fra at den gården SOlli
det lå rester av på toppen av gårdshaugen, har vært Oluf Edissas gård. Denne
antagelsen sten1n1cr også n1ed funnene ellers. Bortsett fra fajanseskårene er det
ikke noe son1 behøver å være senere enn begynnelsen av 1600-årene. Bl. a. er her
ikke funnet vindusglass og først og frem_st ikke krittpiper. Dette er først kon1Iliet
fre1n andre steder på gården hvor vi vet at husene har stått senere. - Når det
gjelder dateringen bakover i tid, kon1n1er vi ikke så langt. <<Kleberkulturen>> lliangler helt. Stikkertene og særlig glattestenen går SOlli typer forholdsvis langt tilbake, n1en ellers er nok bronsekjelen den eldste gjenstanden vi har.
Et par terrasser høyere oppe, like under fjellfoten, har Tron1sø Museum_ undersøkt flere hustufter hvorav de fleste ga funn, alle fra folkevandringstid. 19 Et par
gravhauger viste seg også å være fra tiden oml:ring 500. Samtidig er det tidligere
gjort flere funn fra vikingetid på gården, n1en tufter fra denne tid har vi ikke.
- En gang har folk forlatt den lune terrassen oppe under fjellet for å slå seg ned
på den n1er blåsende terrassen ved sjøen hvor gårdshaugen så etter hvert har
dannet seg. Grunnen til flyttingen har vel vært at sjøen både son1 ferdselsvei og
son1 næringsgrunnlag har kon1n1et til å spille en enda større rolle enn tidligere.
Her nede har de valgt det stedet hvor det ennu i dag ligger lite sne og nurken
først blir bar, og herfra har de hatt kort vei både til sjøen og til en lone i elven
son1 tidligere ga god båtplass. Men 0111 denne flyttingen har skjedd i tidlig lliid40

delalder eller helt tilbake i vikingetid, vil bare en utgravning i gårdshaugen kunne
gi svar på.
Skulle vi så til slutt se litt på en gårdshaug som_ har gitt funn fra alle perioder,
ville det være naturlig å velge den på Grunnfarnes på ytre Senja hvor jeg selv
fikk anledning til å foreta en gravning. - Museet hadde allerede fått inn en del
funn 20 so1n viste at bosetningslagene i gårdshaugen i hvert fall gikk tilbake til
tidlig 111iddelalder. Her er en hel delldebersaker: flere skår av ldeberkar, en kole,
flere hele og halve jarstener, et søkke og et par ldjåstener, dessuten et skaft, noen
spinnehjul og stykker av større ldeberplater. Videre er her en hel del sty kler av
riflete baksteheller av skifer, flere brynestun1per og et par bruddstykker av kvernstener. Av bensaker er her først og fren1st en godt bevart benskje, uorna1nentert,
n1en 1neget pent skåret, og et prin1itivt vabein av reinhorn son1 nok går tilbake
til 1niddelalder. Dessuten er det to spillebrikker av hvalben av forskjellig type.
Den ene er kvadratisk og har tolv punktsirkler n1ellmn to kvadratiske innranlninger, den andre har svakt innbuet overside 1ned dypt innskårne konsentriske
sirlder og to mnløpende riller langs siden. Endelig er her selvsagt flere kavler og
sidelagre til vabein av vanlig fonn, og et par ubearbeidete hvalbenstykker. Jernsakene er ikke nunge: to sn1å økser, en fiskekrok, et skavjern, stykke av en
<<sukkersaks», noen spiker og nagler. Hovedn1engden av gjenstandene i funnet utgjøres av stentøyskår og ikke n1inst av lerkarskår. Av de siste er noen uglasserte,
de fleste har glassur, til dels i pene n1ønstre. «Krittpipetidem> er representert 1ned
noen pipehoder og endel enkle og ornan1enterte stilker og n1ed en 2-skilling
fra 1783.
Gårdshaugen på Grunnfarnes, eller <<Gården>> son1 den kalles, ligger ytterst ved
Grunnfarnesfjorden 1ned lengderetning langs fjorden, øst-vest. Grensen er klar
n1ot øst og nord, n1en ellers er den vanskelig å avgjøre på grunn av vei, dyrking
og uslått gress. Haugen er 3-4 n1 høy, og båndn1åling ga son1 resultat noe over
70 X 40 n1, n1en det er ri1nelig at den kan ha vært større. Man kan gå ut fra at
det i eldre tid har vært nilnst et par gårder på gårdshaugen. Svært ofte finner 1nan
oppkon1n1er, elver eller bekker like ved gårdshaugene, og det er også tilfelle her.
Rett øst for haugen gikk det gan1le elveleiet, n1ens det nu går litt lenger unna.
5-10 n1 sydvest for gårdshaugen ligger Tjønna, nu en liten innsjø, n1en n1ed en
knapp n1eters høyere vannstand en fin liten havn n1ed åpning n1ot sydvest. På
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Fig. 9. Gårdshaugen på Grunnfarnes, ytre Senja.

sydøstsiden av Tjønna var det også to nautstufter som. forsvant da veien ble
ført fren1.
På gårdshaugen er det i dag fire gårder, og den strekker seg inn over utmarken
til en fen1te eier. Det var derfor ikke store 0111rådene hvor det var mulig å grave.
It11idlertid var Sigfred Knutsen så elskverdig å stille en del av sitt tun til rådighet.
Arbeidet ble bekostet av NAVF. Et felt på 4 X 4 111 ble undersøkt i løpet av sot11rene 1962 og 1963. 21 Den opprinnelige plan var å grave 2 X 2 111 ruter i 10 e111-lag.
Ruteinndelingen ble opprettholdt, 111ens «0111gangene>> etter forholdene varierte
fra 6 til 20 c111 tned en gjennotnsnittstykkelse på 10-15 e111. Det viste seg at vi
hadde truffet på en vannledningsgrøft so111 gikk helt ned til ca. 1 111 under overflaten. Grøften førte selvsagt til 0111roting i øvre del av feltet, 111en da vi ble klar
over forholdene, ble fum1ene fra dette området skilt ut.
Jeg skal nu gi en kort beskrivelse av de 17 «o111gangene>> vi grov. Vi valgte
dette ordet for ikke å blande sam111en tned de virkelige lag i gårdshaugen. Vi grov
helt ned til ca. 2,30 111 m1der overflaten. Hele den siste so111111eren måtte vi bruke
stige for å k0111n1e opp og ned. På den ene side komliserte dette arbeidet noe,
særlig når jord111asser og sten skulle vekk. Men på den annen side førte dybden
til at vi det siste året kunne legge et presenningstak over sjakten. Denned kunne
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Fig. 10. Fra utgravningen i gårdshaugen på Grunnfarnes.

vi tross vedvarende dårlig vær arbeide i et dekket rmn opplyst av en petr01naxlan1pe og en 100 watts pære innlagt fra sauefjøset.
On1gang 1 im1eholdt so1n ritnelig kan være en tnengde funn fra helt ny tid:
porselenskår, bukseknapper, blon1sterpotteskår, vindusglass osv. Dessuten var her
noen stentøyskår, en tnengde glasserte keranlikkskår, krittpipestilker og dyreben.
Laget vi grov i, var seigt, delvis tned gjødsel og med en god del flis på kryss
og tvers.
I on1gang 2 var det totalt færre ben, n1en flere fiskeben. Det dukket opp to
stolper, begge ca. 20 ctn i diam. og stensatte. Av funn var det en hel del, noen
forholdsvis tnoderne, dessuten stentøyskår, en hel del glassert keran1ikk, tre krittpipestutnper og endel jernsaker satnt en stutnp av glasstnaleri. Dessuten var der
et par ting s01n utvilsotnt n1åtte stan11ne fra grøften, netnlig stykke av riflet bakstehelle av skifer og et rettvinklet øre til en nliddelaldersk bronsegryte. - I et
hjørne av feltet kon1 endel store sten, n1uligens rester etter husn1ur. De gikk så
langt inn i veggen og inn under gjerdet til naboeiendon1n1en at de p.g.a. rasfare
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ikke kunne fjernes. Denne veggen n1åtte derfor bli stående n1ed en knekk inn i
sjakten under hele gravningen. - Også et annet sted i feltet kom. det her en rekke
n1ed sten son1 n1uligens kunne karakteriseres son1 restene etter en husn1ur. Denne
rekken kunne følges både i mngang 3 og i mngang 4.
I on1gang 3 var det en god del flis og kvistetopper, flekker n1ed gjødsel og
endel fiskeben. Her kom. en hel del never, særlig i forbindelse 1ned den ene stolpen.
Funnene var færre enn i on1.gangen over, og fra og 1ned denne on1.gangen ble
det ikke funnet krittpipestun1.per. Her kmn n1.est keran1.ikkskår, dessuten noen
stentøyskår, stm11p av glass111aleri, noen jernsaker, glasskår, lærstun1per og et par
fajanseskår.
I 0111gang 4 km11 det i et hjørne av sjakten et on1råde n1ed kraftige båtbord
1ned store nagler. Bordene fortsatte inn i sjaktveggen i to retninger. Langs ytterkanten lå det sten, og oppå og delvis under noen av stenene lå en n1engde never.
Rett innenfor neveren oppå plankene stod den ene av de to store stolpene. Den
sluttet i nivå n1.ed båtbordene, n1en det var dessverre ikke n1ulig å avgjøre 0111
den gikk gjennon1 eller hadde stått på plankene. I hjørnet av plankemnrådet var
det en utsparing, og her kon1. det noen cn1. dypere en 60 cn1. høy stolpe. Både
oppå og under plankene var det et par cn1. n1ed grov gulbrun sand. Vi tolket
plankeon1rådet son1 del av et tak laget av båtbord og tekket n1ed never. Sanden
kunne enten være strødd på for at torven ikke skulle tæres for fort, eller bare
være torvutskilling. - I forbindelse n1.ed den andre store stolpen fortsatte neverlaget, og her kmn også noen planker. Av funn var det ikke så nunge i denne
on1gangen: noen stentøyskår, flere glasserte kera111ikkskår, s1nå lærstun1 per,
stykke av en jernhadde, en fiskekrok og noen spiker og nagler i tillegg til den1.
son1. satt i båtbordene.
Med on1gang 5 kmn vi etter hvert ned i det kon1pakte gjødsellaget son1 fortsatte helt ned i on1gang 13. Laget var 111eget heterogent 1ned sand, torv, n1.ose,
ris og flis etc., n1en det var ingen tvil 0111 at gjødsel utgjorde hovedbestanddelen.
- Under båtbordene kon1. det i on1gang 5 et mnråde på ca. 2 X 2 111 1ned fine
sneglehus, og i og over dette laget son1 var 2-4 cn1. tykt, lå en ring av sten under
det sted hvor den store stolpen hadde stått litt høyere oppe. - Det kon1nu noen
flere stolper og endel sten, n1en uten systen1., bortsett fra den n1.ulige n1uren fra
Olngangene over. Den endte her son1 en rekke. Funnene on1fattet et lite porse44

lenskår, noen glasserte keramikkskår, endel nagler, 5piker og jernbiter, stykker av
riflete baksteheller av skifer og noen lærbiter, deriblant flere sålerester, bl. a.
stykke av en «kom.ule>> son1 Middelalderske byfund fig. 178.
I omgang 6 kmn det også endel sten, bl. a. en rekke son1 delvis fortsatte i mngangen under. Enda noen peler dukket her opp. Her og der var det brannspor.
I gjødsellaget var det ldun1per av torv og n1.ose, på ett mnråde en n1engde hår,
dessuten dyreben, særlig fiskeben. Av funn var det her noen stentøyskår og glasserte keramikkskår, flere stykker av riflete baksteheller, en halv jarsten av ldeber,
naglestumper og en hel dellærbiter, bl. a. en såle av typen Middelalderske byfund
fig. 176, nr. 2 fra v., n1.en n1.ed mindre spiss tå.
I omgang 7 var det forholdsvis lite å ben1erke bortsett fra en bjelke og endel
never i et hjørne av sjakten. Funnene var ikke nunge: et par stun1per av baksteheller, et råemne av kleber, noen nagler og lærbiter.
I on1gang 8 var gjødsellaget enda seigere og n1.er kon1pakt enn tidligere. Enkelte
steder var det spesielt 1neget fiskeben og dyreben. Her kon1. også endel trekullbiter, og på et on1råde son1 fortsatte utenfor sjakten, kmn et brannlag. Et par
stolper og peler sluttet i denne omgangen, 111.en flere nye dukket opp, og det
kon1 også noen planker og i et hjørne av sjakten noen heller. Funnene var en hel
dellærbiter, nunge av den1 av såler, bl. a. en forvridd barnesåle son1. ser ut til å
kon1n1.e nær Middelalderske byfund fig. 175, n1en er spissere. Dessuten var her
noen bakstehellestm11per, to treplugger og et par andre tildannete trestykker, noen
sn1å jern biter, et pent spinnehjul av horn og et randskår av et rettvegget kleberkar.
I on1.gang 9 var forholdene i østre del slik at dem1e n1åtte graves i to vendinger.
Her kon1 en n1.engde planker, stolper og peler og endel heller og andre sten. Et
par steder lå plankene regeln1.essig ved siden av hverandre, til dels 1ned n1otsatte tverrliggere under, 1nen n1.est var det et virvar av planker n1.ed stolper og
særlig n1ed s1nå peler inni1nellon1. Plankene var for det n1este store, kraftige båtbord, de fleste tilhugget og 1ned naglehull. I et par tilfelle var bordene festet
san1n1en n1ed trenagler eller jernnagler. - Enkelte stopler og peler sluttet i denne
on1.gangen, 1nen langt flere nye kon1 til. Pelene sto ofte helt inntil plankene.
Mange av den1 var sn1.å, på størrelse son1 og ofte også av forn1 son1 teltplugger.
Enkelte ganger sto stolper og s1nå peler tilnærn1elsesvis på rad, n1.en son1 oftest
sto de hult er til bulter og dukket opp og forsvant ten1n1elig un1.otivert. Rett
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Fig. 11. Fra sjakten i gårdshaugen på Grunnfarnes. Planker, stolper og peler - og vannledningsrør,
ca. 1,10 m under overflaten.

over sten og planker sluttet gjødsellaget for det n1este og ble avløst av et tynt,
vått sandet lag n1ed en mengde fiskeben, men allerede tnot bunnen av de1me
omgangen kom gjødsellaget igjen. -Også i vestre del av sjakten var det stolper,
peler og planker, 1nen her relativt få og spredte. -Funnene fra denne on1gangen
dotnineres av flere båtbord og tner og 1nindre bearbeidete trestykker, deriblant
en spade og muligens stykker av en am1_en. Dessuten var her en hel dellærbiter,
jernstykker og slaggbiter, en ubesten11nelig jerngjenstand, et par stykker av
riflete baksteheller av skifer, stykke av en kvernsten, et par kleberskår, en spilleterning av ben, et lerkarskår tned blålig, skinnende utvendig glassur, og et tykt
n1ørkegrønt glasskår.
I on1gang 10 fortsatte sten- og plankelaget i østre del av sjakten, og her kom
en 111_engde stnå peler og stolper. I sydvestre hjørne av feltet ko1n det en røys av
nevestore sten i sølelag i gjødselen. Funnene i omgang 10 var endellærbiter, litt
hår og et par taustumper, noen jernbiter og slaggklumper, et par plankestumper
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og en av de tnange stolpene, et par stykker av riflete baksteheller, hvalbenstykker son1 var noe bearbeidet, og endestykke av dobbeltkatn av ben, nærm_est sotn
Middelalderske byfund, fig. 200 a. - Denne omgangen var den siste i 1962.
Alle stolper og peler ble kuttet og sjakten dekket til.
I on1gang 11 var gjødsellaget noe n1er heterogent enn tidligere, først og fretnst
med et gult n1oselag, dessuten torv, huggflis, endel avkappete grener, røtter og
kvister. Her var stadig en forvirrende mengde av stolper 1ned og uten stensettling og av p eler. Forøvrig var det tydelig at en hel del av stolpene og p elene
og de fleste plankene sluttet med denne omgangen. Mot østveggen var det inlidlertid fretndeles en hel del planker, heller og vanlige sten. Det var for det meste
intet system unntatt på ett sted hvor det kmme se ut som rester etter en tram,
og i sydøstre hjørne var det nærmest en oppmuring fortsatt fra on1gangen over.
Omtrent midt i sjakten og frem mot søndre profil var et område med sten i
bløt søle som nesten kunne se ut som_ en gjenfylt grøft. Funnene fra denne omgangen var stykke av riflet bakstehelle, lærbiter, endel bearbeidete trestykker,
bl. a. et par plugger og et 8 X 30 c1n ovalt flatt stykke med to hull i hver kortende, antagelig et redskap som har hatt forbindelse med fiske. Dessuten var her
både en bengjenstand og en jerngjenstand til ukjent bruk.
Øverst i omgang 12 fortsatte det gule moselaget et par steder. Det hadde vært
ca. 8-1 O cn1 tykt. I løpet av denne on1gangen sluttet det kmnpakte gjødsellaget
over store deler av sjakten. I stedet kom det for en stor del sand som til dels
var våt, fet og iblandet kullbiter, og enkelte steder med fiskeben, særlig rygghvirvler. Det kon1 også endel sten her. Langs østveggen var det fremdeles endel
sten og planker som fortsatte utenfor sjakten. Et par stolper og peler sluttet i
dem1e omgangen, og et par råtne kom til. Oppmuringen i sydøstre hjørne viste
seg ikke å gå dypere enn hit. Under og ved kotn nu en røys av sten. Røysa i
sydvestre hjørne sluttet også her, og inntil og under denne kom et onwåde med
trekull, til dels virkelig kullag på 2-10 cm tykkelse. Nær dette i mørk, våt sand
ble det funnet en liten kniv, nær Inga Serning, Dalarnas jarnålder, Stockholm
1966, PL 28, 12, og en forrustet fiskekrok. Mot bunnen av omgang 12 kom det
over hele sydvestre del av feltet et tynt, usammenhengende lag av brunt rustlignende stoff. Dette ble tydet dels som rust, dels som benrester, men undersøkelse av prøve av stoffet ved geologisk avdeling ved Tromsø Museum viser

47

at det synes å være aurhelle, noe som. inudlertid ikke er helt ri1nelig siden der
er funn under. - Funnene i denne on1.gangen var i tillegg til kniven og fiskekroken et randskår av ldeber, noen lærstykker, en halv kvernsten, en treplugg,
noen jernbiter og en slaggklun1.p, n1.uligens av glass.
I mngang 13 sluttet resten av stolpene, pelene og plankene, og dels n1.ørkere,
dels grå fet sand avløste gjødsellaget i hele sjakten. Mot bunnen av on1.gangen
var det nærn1est en åpen stenleg1ling av nevestore til hodestore sten over det
n1.este av feltet. I den fete sanden kmn det utrolige n1.engder av fiskeben, og det
var spredte trekull biter over det hele, enkelte steder n1.er konsentrerte o1nråder,
noe son1. tydelig vistes i profilene. Flere steder kmn det rustlignende laget. I sydvestre del av feltet kon1. det nu sneglehus og skjell. - Inntil sjaktveggen i nordøstre del av feltet kon1 det en tydelig avgrenset runding son1 fortsatte utenfor
sjakten og kunne sees i snittet. Største dian1. var 48 cn1., høyden i snittet 26 Cln.
Av sidene var det nnksin1.Lun 4 c1n son1. tegnet seg. Inne i «tønnen>> so1n vi kalte
dette, var det et bløtt, fett, hon1.ogent sandlag. Delvis under bunnen av «tønnen>>
kmn et nytt kullag. - Fmu1.ene i denne 0111.gangen var ikke 1nange: en spiker, et
par naglehoder, to sn1.å stykker flint og et ildskjørnet bronsevektlodd av forn1.
son1. en flattrykt kule, nænnest son1. Ertog og øre, fig. 39. 22
Med on1gang 14 kmn vi, bortsett fra i sydøstre hjørne av sjakten, ned på den
naturlige skjellbanken son1. gårdshaugen var dannet på. Dette kmn til dels under
et tynt, 111ørkt jordlag. I sneglehus-skjell-laget var det her så godt so1n ingen
trekullbiter. Av fiskeben var det ustyrtelige 111engder, bl. a. hele ryggrader.
Dessuten var her et par store hvalben, en hel del dyreben og dyretenner. Funn
var det ikke her.
I on1gang 15 var vi overalt nede på skjellbanken. Sneglehus-skjell-laget var
flckkevis mørkere, andre steder helt lyst. Det lyse var nærn1.est rene sneglehus,
det n1ørke blandet n1ed jord. Blant n1.engden av sneglehus var det noen få albueskjell og blåskjell. Mengden av fiskeben var like stor, og im1in1.ello1n var det
også dyreben og endel fugleben. Her var en hel del sten uregeln1.essig, og on1.trent n1idt i feltet kon1. det en liten røys av vel nevestore sten n1.ed 1nørk, fet,
seig jord n1.ed oppløste kullbiter im1i1nellon1.. - Fra denne 0111.gangen kon1 to
funn, nenuig forrustete rester av en jernring, n1.uligens en bisselring, og en bennål, nærn1.est son1. Trelleborg, Pl. XLVIII, 23, 23 1nen 1ned n1.er utsvunget hode.
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Fig. 12. Bennål funnet under utgravningen i gårdshaugen på Grunnfarnes,
ca. 2 m under overflaten. 3:4.

I on1gang 16 kmn en tnengde sten, tnest hodestorc, n1en også tnindre og adskillig større. Sneglehuslaget inneholdt fretndeles n1engdcr av fiskeben og endel
dyreben. Hist og her var det sn1å trekullkonsentrasjoner. Den lille stenrøysa son1
ble ben1eå:et midt i on1rådet i forrige omgang, viste seg å være toppen av et
ildsted oppbygget sotn en gryte, ca. 30 X 50 cn1 og 12 cn1 dyp. Mellon1 stenene
var det brun, seig gjørn1e. Under stenene var et kullag, noe delvis brent, det tneste
kraftig brent. Her var ingen ben, 111en i utkanten av ildstedet og rundt var det
en hel del fiskeben. Her var ingen fum1.
På overgangen on1gang 16-mngang 17 kmn gravningens siste funn, en forrustet nagleplate og noe ubestetnmelig jern fastrustet til en sten. - Denne on1~
gangen avsluttet gravningen. Noen egentlig steril grense var her ikke. Sneglehuslaget ble gradvis finere, og vi avsluttet der vi ikke lenger fant trekull og
fiskeben, hvilket var 2,25 - 2,30 m under overflaten, 2-7 cn1 høyere enn bunnen
av ildstedet.
Skal vi så se på resultatet av gravningen, er det ingen tvil on1 at stedet kunne
vært heldigere. De fleste løsfunnene stan1n1er fra nabogården, og her skal det
være sett bygningsrester. Der hvor vi grov på gårdshaugens høyeste punkt, viste
det seg å være relativt få fum1 og så godt son1 ingen bygningsrester, bortsett fra
det vi tolket son1 del av et tak av båtbord, antagelig fra 1600-årene. Itnidlertid er
det tneget tnulig at endel av stenrekkene kunne skrive seg fra husrester, likeledes
de store stolpene. Dette ville sikkert bli klarere hvis vi hadde gravet et større on1råde. Det er også tnulig at stenene, hellene og de kraftige båtbordene vi fant særlig i omgang 9, kan ha noe 111ed hus å gjøre, men n1est tror jeg dette var lagt her
for at n1ennesker og dyr ikke skulle synke ned i gjødselen.
Når det gjelder funnene, er de ikke så svært n1ange, n1en det viser seg at de
allikevel er tilstrekkelig til å gi de forskjellige mngangene en tilnærn1elsesvis datering (se foldeplansje). Eksklusive eldre innslag fra vannledningsgrøften i de tre
første omgangene må de grovt sett sies å være fra h.h.v. 20., 19. og 18. århundre.
4 - Viking 1 966
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Allerede i 3. mngang fantes det ikke krittpipestmnper, n1en det kan bero på en
tilfeldighet son1 f.eks. gravningsfeltets størrelse at de sluttet så høyt oppe. Med
0111gang 4 er det rin1elig at vi kmn ned på 1600-tallet. I on1gang 5 var det son1
nevnt et lite porselenskår, n1en det n1å vi ha lov til å tro er havnet der sekundært.
Forøvrig kon1 det her funn son1 pekte lenger bakover i tid. For første gang dukker de riflete bakstehellene av skifer opp, og vi har stykke av en såkalt kmnule,
av Grieg datert til tiden n1ellon1 slutten av 15. og n1idten av 16. århundre. 24 Dette
skulle bety at vi her er nede i tnidten eller første halvdel av 1500-årene. - I mngang 6 son1 var på hele 19 ctn tykkelse fordi gravningsplanet ble rettet opp, er
det tnulig at vi kan se et skille i tid. Ved siden av bl.a. noen stentøyskår er her
nen1lig også en såle son1 i følge Grieg 25 bør dateres til siste halvdel av 1200-årene.
Dern1ed skulle vi her ha datering såvel til denne tid son1 til on1kring 1400-årene.
- I omgang 7 var det ingen daterende funn, men i omgang 8 dukket det første
kleberskåret fren1, og her v2.r også en såle sotn i følge Grieg 26 antagelig er fra
begynnelsen av 13. århundre, tnen kan være eldre. Dermed skulle vi kunne regne
n1ed en datering av denne omgangen til1200-årenes tidligere del. En noenlunde
tilsvarende datering ser det ut til at vi har i mngang 9, bl.a. n1ed kleberskår. Dessuten var her som nevnt, et keratnikkskår og et glasskår, n1uligens av flaske. Det
siste tnå vi tro er kmntnet sekundært i on1rådet. Keratnikkskåret er et bunnskår
tned overgang til rett vegg. Skåret er im1vendig buet, utvendig stutnpvinldet.
Veggen har dårlig, blågrønn glassur son1 skinner son1 irriserende glass; bunnen
har et par stnå flekker av det san11ne.- Det er vanskelig å si noe on1 dette skåret,
da vi ved Tron1sø Musemn ikke har no~ san1n1enligningsgrunnhg. Men det er
en n1ulighet for at det kan være sanune type keratnikk son1 Asbjørn Herteig on1taler i boken on1 Bryggen i Bergen, 27 og daterer til tidsro1nn1et 1050-1200.- I on1gang 10 var det eneste daterende funn et lite endestykke av dobbeltkan1 av ben.
Denne typen daterer Grieg28 til 12.-14. århundre, hvilket bekrefter en plasering
av denne on1gangen i tidlig tniddelalder. - I mngang 11 kon1 sjaktens siste skår av
riflet bakstehelle av skifer. Ellers var her ingen da ter ende funn. - On1gang 12 ga
gravningens siste lærbiter. Forøvrig var her bl.a. en liten kniv og et randskår av
kleber son1 begge n1å dateres til tidligste n1iddelalder. I on1gang 13 er det vektloddet son1 påkaller interessen. Det har vært utsatt for vanne og er noe avskallet.
Nuværende vekt er 4,09 g og diatn. 1 cn1. I følge Brøgger 29 er en lavere øreverdi
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knyttet til disse kuleloddene av bronse. Han kmnn1er fren1 til en gjennon1snittsertog på 8,19 g. 30 En halv ertog skulle da gi 4,095 g, hvilket er 1neget nær vekten
på Grunnfarnesloddet. Brøggers datering til første halvdel av 11. århundre31
skulle da også sten1me godt med kronologien i sjakten. - I mngang 14 var det
overhodet ikke funn. Det siste funn smn kan gi noen datering, kon1 i mngang 15
n1ed bennålen son1 n1å dateres til sen vikingetid, noe son1 vel også kan sten1n1e
111ed jernringen hvis tolkningen av den son1 bisselring er riktig.
Dern1ed har vi fått en kronologisk oppbygning av gårdshaugen fra skjell banken
i sen vinkingetid da der nok ikke har vært egentlig bebyggelse, og helt fren1 til
våre dager. Det son1 går igjen gje11110111 flere lag, er for det første alle stolper og
peler fra 10-15 opptil ca. 65 cm lange, son1 faller innenfor tidsron1n1et n1ellmn
1000-tallet og 18.-19. århundre. Dernest er det lærstykkene i tiden ca. 11001500-1600, og endelig har vi stun1per av riflete baksteheller fra ca. 12. århundre
og frern til 1500-årene. Det siste har en viss interesse fordi dateringen av disse
hellene tidligere har vært uklar. Imidlertid 1nå n1an hele tiden ha klart for seg
hvilke kronologiske feil son1 kan snike seg inn i et gravningsfelt so1n bare n1åler
2 X 2 111 øverst og enda mindre i dypere lag.
Alle de nedre lag i gårdshaugen vitner fortrinsvis 0111 hje1nlige sysler. Unntagelse er 1nuligens keranukkskåret fra mngang 9. Dessuten forteller vektloddet
fra on1gang 13 on1 handel, 1nen den kan ha foregått på hjen1lig basis. Det er
tydelig at arbeide i lær gjennon1 det n1cste av 1niddelalder og noe senere har
vært en viktig beskjeftigelse. De fleste stykkene var ubesten1n1elige - ren1ser og
stumper, 111ange 1ned søm. Men langt flere enn de on1talte sålene skrev seg utvilson1t fra sko. - Stykkene av kvernstener og alle bakstehellestun1pene forteller
0111 111ehnat, mens fiskeredskaper er forholdsvis dårlig representert i sjakten, bl. a.
fant vi under gravningen ingen vabein. Til gjengjeld viser alle fiskebena og de
sekundært brukte båtbordene hvilken betydning sjøen har hatt. Det er også 1nulig
at de ubeste1n1nelige redskapene av tre kan ha hatt n1ed fiske og båter å gjøre.
Det eneste funn smn vitner 0111 tid til adspredelse, er spilleterningen i on1gang
9 fra 1200-1300-årene. Noenlunde san11ne datering er det vel rin1elig å gi de to
løsfunne spillebrikkene også. - Først i mngang 6 er det funn son1 vitner 0111
Bergenshandelen, og herfra får vi den1 helt til topps i gårdshaugen, riktignok
sammenblandet i grøften i de øvre lag.
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Særlig i on1gangene gravet i 1963 var det store n1engder av dyreben, spesielt
fisk, og hele tnaterialet ble sendt til førstekonservator Haakon Olsen ved Zoologisk Museun1, Universitetet i Bergen. Tross meget am1et arbeide har han vært
så elskverdig å sende en foreløpig liste over de benfragmenter son1 kunne bestemmes. Materialet viste seg i alt å on1fatte ca. 5500 benfragn1enter (pattedyr
ca. 400, fugl 80, fisk ca. 5000), hvorav 1160 tilhører følgende arter:

Pattedyr

Antall
ben

Ku/ okse, Bos tau rus dorn . . . . . . .
Sau ev. geit, Ovis aries
ev. Capra hircus . . . . . . . . . . . .
Hest, Equus caballus . . . . . . . . . .
Hund, Canis familiaris . . . . . . . .
Rein, Rangifer tarandus . . . . . . . .
Bjørn, Ursus arctos .......... .

32
50

1
5

5
1

Antall
ben

Oter, Lutra lutra. . . . . . . . . . . . . .
Hare, Lepus tirnidus . . . . . . . . . . .
Grønlandssel, Phoca groenlandica
Steinkobbe, Phoca vitulina . . . . .
Havert, Halichoerus gryphus . . . .
Sel, art ubesten1bar . . . . . . . . . .
Hval, art ubestetnbar

4
2
11
2

1
13
53
180

Fugl

Antall
ben

Fisken1åke, Larus canus.
Sæing, Larus argentatus . . . . . . . .
Svartbak, Larus nwrinus . . . . . . .
Krykkje, Rissa tridactyla . . . . . .
Storskarv, Phalacrocorax cm-bo . .
Toppskarv, Phalacrocorax aristotelis

1
1
16

1
3
1

Antall
ben

Storlom., Colymbus arcticus . . . .
Ærfugl, Somateria mollissima . . .
lotnvi ev. alke, Uria aalge
ev. Alca torda . . . . . . . . . . . . . .
Teist, Cepphus grylle . . . . . . . . . .
Rype, Lagopus lagopus . . . . . . . .

1
3
8

5
19
59

Fisk

Antall
ben

Torsk, Gadus callarias . . . . . . . . 718
Sei, Pollachius virens . . . . . . . . . . 22
Hyse, Melanogrammus aeglefinus
2
Lange, Mo/tJa Jno!tJa .......... 101

Antall
ben

Brostne, Brosrne brosrne . . . . . . .
Kveite, Hippoglossus hippoglossus
Steinbit, Anarhichas lupus
Ulke, Acantocottus scorpius

33
42
2

1
921
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Listen, s0111 tar m_aterialet under ett, ikke fordelt på de forskjellige on1ganger,
gir oss et variert bilde av næringsgrunnlaget i n1iddelalder når det gjelder pattedyr, fugl og fisl(. Enkelte ben n1å 111an tro er kon11net der ved en tilfeldighet,
f. eks. ben av ulke og de forskjellige 111åkefuglene, dyr sotn ikke regnes son1
særlig gode nutdyr. Blant fuglebena er det betegnende at det største antall er
av rype. Den store 1nengden av torskeben viser at dette 1nå ha vært den viktigste
111atfisken, og at alle ryggradene i de nedre lag antagelig fortrinsvis har vært av
torsk. Forøvrig er det interessant å se at dypvannsfiskene lange og brosn1e er så
godt representert. - Blant pattedyrene ser vi at det både er 1natdyr og pelsdyr
i tillegg til hest og hund. At sau er godt representert, sten1111er 1ned våre egne
iakttagelser. Flere steder i gjødsellaget kunne vi nen1lig spesielt skille ut saue11løkk. Alle fragn1entene av hvalben er i overenssten1n1ehe 111ed det inntrykk vi
stadig får av hvalben son1 redskapsnuteriale. At hval og sel også har vært et
verdifullt tilskudd både til kost og klær, er det ingen tvil on1. Det er interessant
å se at bjørn også er 111ed på listen. Så sent son1 i forrige århw1dre var bjørnen
en stor plage på Grunnfarnes.
So1n allerede nevnt har Arthur Brox gått endel inn på gårdshaugene i sin
bygdebok. 32 Brox har utvilson1t rett i at veksten av gårdshaugene har variert
i de forskjellige perioder. Dette skyldes dels driftsfonn, dels ahnen fre1ngang
eller tilbakegang, dels helt lokale forhold. Det er f. eks. rin1elig å tenke seg at
en gårdshaug kan ha blitt liggende folketotn i kortere eller lengere tid etter et
forlis der alle eller de fleste n1annlige innbyggere har gått 1ned. Dette er in1idlertid noe 1nan neppe vil kunne se direkte spor etter under en gravning.
Når det gjelder de tykke gjødsellagene i gårdshaugene, ligger årsaken son1 tidligere nevnt, i selve driftsn1åten. Vinterforet er blitt brakt til gårds. Muligens er
det riktig son1 Brox sier at det i sennuddelalderen er blitt hentet på gårder son1
lå øde etter Svartedauen. Det viktigste her er in1idlertid at 1nan ikke har brukt
gjødselen på åker og eng. Brox bygger sin behandling av gårdshaugene på Senja
dels på funn son1 er kon1n1et inn til Tron1sø Musemn, dels på skriftlige kilder.
Men på ett punkt stenuner dette ikke 1ned resultatene av grav11ingen i gårdshaugen på Grunnfarnes. I følge Brox skulle lagene fra tidlig 1niddelalder være tynne,
og gjødsellaget skulle fortrinsvis skrive seg fra 1400-1500-årene. Ser vi så på
profilene fra sjakten på Grunnfarnes, viser det seg at det kmnpakte gjødsellaget
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ser ut til å slutte i 1500-årcne eller noe senere. Men det ser ut til å begynne allerede på 11 00-tallet eller tidhgere! Nederst, i lag som_ vi daterte til tidsronn11et
1000-1100-årene, ble gjødsellaget n1er oppblandet 1ned forskjellige sandlag.
Hovednussen av gjødsellaget synes imidlertid nettopp å tilhøre tidhg lniddelalder, riktignok senere del, nen1lig tiden ca. 1200-ca. 1300. Det ser i hvert fall ut
sonT 0111 den driftsfornTen son1 har ført til de store gjødsellagene, har startet over
100 år før fisken fikk sin store betydning sonT handelsvare og over 150 år før
Svartedauen. Men igjen nTå vi huske at det hlle området utgravningen på Grunnfarnes omfatter, kan ronTnTe store feilkilder. Desto viktigere ville det være onT
nun fikk anledning til å foreta undersøkelser i flere av de nordnorske gårdshaugene. - Denne artikkelen skulle forhåpentlig gi et hte inntrykk av hvor
nTeget verdifullt nuteriale sonT det her hgger både i Tron1sø Musemu og ikke
1ninst i gårdshaugene selv, både når det gjelder kronologi og kulturhistorie.

SUMlv1ARY
The l'J orth N orwcgian gårds hauger are n1ounds contauung habitation layers
fronT several centuries. People have thrown away all kinds of waste: food leavings, tools, kitchen utensils, re1nains of boats etc. When the houses beca1ne too
dilapidated, they were torn down, the gromTd was flattened and new houses
were built. Thus gårdshauger or farnT nTounds are virtually the sa1ne thing as the
Dutch "terpen" and the "tells" of the Eastern Mediterranean, although the latter
are of quite other dinTensions.
The size of the North Norwegian farnT n1ounds varies. Smne of the1n definitely result fronT one or perhaps two fanus, while others represent snTall fishing
villages. The average size of the n1ounds is about 50 by 60 nT and the height
about 2-4 n1. The largest farn1 111ound is Andenes on Andøya which is several
hundred by about 50 11T 2.nd 4-5 nT high. The one at Bleik, also on Andøya, is
our highest 111ound, 6-7 nT. Gryllefjord fann 1nound on Senja is the largest in
the county of TronTs, about 250 by 45 11T and between 1 and 5 111 high.
The farnT nTounds are a typical outer coast phenmuenon, there are for in·stance a few on Røst. W e do not y et by far know all these 1nounds, but there
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is no doubt about their n1a1n distribution area, nam.ely the outer coast of Lofoten, Vesterålen and Senja (Fig. 1). Only a very few are found on the inner coast,
for instance one near Narvik and one or two on the coast of the 111ainland opposite
foten, V ester ålen and Senja (fig. 1). Only few are found on the inner coast, for
instance one near Narvik and one or two on the coast of the rnainland opposite
Harstad. The occurrence of farn1 n1otmds seen1 to tlun near Bodø, and north of
the n1ain area we only know three: one just north of the area, narnely Greipstad on Sør-Kvaløy, and two in Finnm_ark, on Loppa and Sørøy respectively.
In the n1ain area the frequency of farn1 rnounds is lugh. On Senja there is
one on every two or three of the registered farn1s. Son1e n1ounds which are
now vacated have been protected as antiquity n1onmnents, e.g. Kjerringvik on
Senja, left shortly after 1800 (Fig. 2).
Excavations have only been 111ade in two fann n1ounds. Therefore, our n1ain
n1aterial has con1e frmn casual work as building of houses, cultivation etc. The
finds cover a long period. Son1e farn1 n1ounds have layers wluch start as early
as in the Viking period and are inhabited even today, son1e have been left one
or two centuries ago, and the habitation layers of other rnounds do not start till
the 15th or 16th centuries. On the whole, however, the rnajority of the farn1
111ound fin ds date fron1 Mediaeval tin1e and the following centuries. Schen1atically
and son1ewhat hun1orously we can divide the finds into three rnain "periods" according to the 111ost characteristic types of finds: the "Soapstone culture" fr01n
about 1050 to about 1300, the "Hansa period" fron1 about 1300 to about 1600,
and the "Clay pipe period" fron1 about 1600 and towards our century. The
first "period" is characterized by quantities of sherds of soapstone pots, sinkers,
lan1ps, spindle whorls, and warp weights (Fig. 3). There is little or nothing in
tlus "period" to indicate any trade. During the "Hansa period" the picture
changes. The finds are rnore nun1.erous and give evidence of a brisk trade especially with Bergen. Glazed ceran1ic ware becon1es 111ore and rnore predonlinant
(Fig. 4), e.g. the sn1all pots probably used for ointn1ent. These pots are found
prirnarily at Bryggen in Bergen and in the North of Norway. Frmn the last of
the three "periods" we have lots of fragn1ents of clay pipes, and also sherds of
faience and window glass.
The farn1 n1ound finds show several aspects of hm11.an life through rnany
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centuries. Trade has already been 1nentioned in the "Hansa period" and is naturally also shown through finds frmn the "Clay pipe period", e.g. the pipes them.selves and tobacco. Otherwise the finds fron1 all periods first of all show different kinds of don1estic work. The situation of the 1nounds show their connection with the sea, and this is accentuated by the finds: remains of boats,
various fishing i1nplen1ents, quantities of fish bones. People have also had donlestic aninuls, which is shown by lots of bones and thick layers of dung. The
latter, however, indicate 1nethod of working as well as of ani1nal husbandry.
Fishing has been the nuin industry. People have hardly grown corn and they
have only kept those don1estic aninuls which they needed for n1ilk, 1neat, skin,
and leather. What they needed for winter fadder gr ass has been gathered o utside
the farn1 and has been brought there. Thus, people have not used the dung for
fertilizing field and 111eadow, and the layers of dung have grown.
During the "Hansa period" cereals have been artides of comn1erce and the
use of flour is shown through grinding stones and quantities of fragn1ents of
grooved slate plates used for baking son1e kind of flatbread. These plates seem
to have been in use at least during late Mediaeval ti1ne.
Pieces of leather, especially re1nains of shoes, are very co1n1non in the n1ounds.
Then there are several tools and other fragn1ents of iron. Finally we have two
kinds of raw nuterial which to a certain extent are characteristic of N orthern
Norway, nan1ely reindeer ander and whale bone. The latter has especially been
used for vabein (fron1 vad, a word for fishing line in the Northern part of Norway, and bein= bone. Thus, "vabein" is a 1110W1ting attached to the boat's gunwale where the fishing line runs). Whale bone has als o been used for reeds and
for dice. Ander is the nuterial for bone spoons and a special kind of hand bag
fasterners, both usually with interlacing pattern. There are also different handles
111ade of ander and bone, and of course cmnbs.
The author continues the artide by discussing the finds frmn three typical
farn1 n1otmds. The one at Heggen near Harstad is 35-40 1n in dia111. and about
1 111 high. It represents one farn1 only, left in the 14th century, probably after
the Black Death. The find therefore is of particular interest as it belongs exdusively to the "Soapstone culture". Another interesting point is that this find
cmnprises so n1any and various iron tools as have never been observed fro111 any
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fann n1ound. Whereas the soapstone objects are of pure early Mediaeval types,
n1ost of the iron tools are typical of the Viking period.
The farn1 1nound at Greipstad on Sør-Kvaløy which is 60 by 30 111 and 1-2
111 high, has hitherto given fin ds 111ostly frmn the "Hansa period". There is
only one object which is positively Mediaeval, a beautiful bronze vessel which
had been n1ended twice (Fig. 6). At the to p of the n1ound there were ren1ain5
of the houses of the last far111. This n1ust have belonged to one Oluf Edissa,
whose bumerke (1nark used as signature by an illiterate person) is found on a silver
spoon which was found in the si te of the dwelling-house (Figs. 7 and 8). Through
docmnents we know that Edissa lived at Greipstad as late as in 1614. An1ong
the finds there are only son1e sherds of a faience dish which disagree with tlus
dating. House sites and graves dating frmn Migration period have been excavated at the farn1, and we have also several stray finds fron1 Viking ti1ne.
It should therefore be desirable to excavate the fann n1ound to find out if the
habitation here started in the Viking period or in early Mediaeval tin1e.
The third farn1 n1ound is the one at Grunnfarnes on Senja (Fig. 9). The height
is 3-4 111 and the size is now about 70 by 40 n1, but has probably been so111ewhat
larger. It is supposed to represent two or three fanns. Today there are four
far111s on the n1ound. Beside several stray objects frmn the fann 111ound, the
111ajority of the finds result frmn a trench, 4 by 4 111, excavated by the author in
1962 and 1963 down to 2.25-2.30 111 below surface. The objects were not as
nun1erous as -vve had hoped but sufficient to give an approxin1ate dati11g of the
different layers (see table). The finds cover the space fron1 our days and back
to late Viking period, the latter represented by a little weight (on1gang 13) and
a bone pin (om_gang 15, Fig. 12).
Apart fro111 a layer of boat planks interpreted as part of a roof probably fron1
the 17th century, there were unfortunately no certain re1nains of houses. Lots of
sn1aller poles and larger posts fron1 about the 1000-1700-layers 111ay of course
represent buildings, as 111ay also slabs and boat planks found particularly in the
1100-1300-layers. It is 1nore probable, however, that the greater part of the
latter had been placed there so that people as well as anin1als should not sink
too deep into the n1ud. The dung was found in a con1pact though n1ore or
less heterogenous layer frmn about 1100 to about 1600. Tlus is interesting, as
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the tnethod of working which we have already said that these layers represent,
has been supposed to start together with the rise of the Bergen trade shortly
before 1300. All the titne, however, we tnust rem_etnber the tninim_al size of
the excavated area which 111ay easily be a source of error. More excavations
in other fann tnounds will be necessary to try to answer son1e of the questions
connected -vvith these tnounds.
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Jens Storm. Munch:

ET NYTT BRONSEALDERFUNN
FRA TROMS

Det er nærm.est blitt et aksion1 at vi ikke har hatt noen bronsealder i Norge,
utenom. visse kjerneområder son1 Lista og Jæren. Det virker da nænnest fortnastelig å snakke on1 en bronsealder i Nord-Norge. Muligheten for at vi langs
kysten av Nordland og Tron1s, så langt nord smn til Harstad-on1rådet, har et
innslag av sørskandinavisk bronsealder, ble inudlertid aksentuert ved et nytt funn
son1n1eren 1964. Tidligere kjente vi bare 7 bronsealderfunn fra hele Nord-Norge,
nen1lig to fra Helgeland, to fra Steigen, derav et gravfunn fra en røys, et funn fra
Lofoten og et fra Vesterålen san1t et fra Trondenes. 1
Av disse funn har det fine bronsesverdet fra Vinje, Bø i Lofoten og den sikre
graven fra Bø i Steigen krav på stor interesse. Hittil har det nordligste funnet,
de to halskragene fra Tennevik i Skånland, stått helt isolert, tnen etter det nye
funnet, en støpeforn1 av kleber til en bronsecelt, aner vi nå mnrisset av en sporadisk bronsekultur også her.
Støpeform.en ble funnet på Grøtavær i Trondenes, helt vest på Grytøya, ut
n1ot Andfjorden. Funnet kmn for dagen ved nydyrbung på eiendonunen til
Hjaln1ar Heim.tun, gnr. 97, bnr. 31. Stedet ligger ca. 35 n1 o.h., og støpeforn1en
lå i torven, nokså grunt, ca. 2 n1 fra en større, jordfast stein. Noe annet ble ikke
funnet, så støpeform.en er trolig et løsfunn. Det er iallfall ingen boplass her og
sannsynligvis heller ikke noen grav.
Støpeforn1e11 består son1 vanlig av to halvdeler, hvorav den ene er beskadiget
slik at bare halvparten er bevart. Forn1en, som. er 7, 7 cn1 høy, 4,5 cn1 bred og
4,5 cn1 tykk når de to halvdeler legges 1110t hverandre, er laget av en vanlig
gråaktig kleberstein. Utvendig er det på begge sider to grunne spor og et i
bunnen til å surre de to delene samn1en n1ed. Bortsett fra det innvendige hul61
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Fig. 1. Kart over Sør-Troms og tilgrensende strøk av Nordland, tned funnplassene inntegnet.

ron1 for celten har støpeforn1en øverst et stykke på nesten 2 c1n lengde som
vider seg noe ut oppover. Innvendig er det her et kraftig, loddrett spor på den
ene side n1ed en fordypning på hver side og på den andre siden et korsforn'let
spor. Et slikt øvre stykke, son'l trolig tjente til feste for den indre kjerne son1
skulle gi celtens hulrmn, kjennes også fra andre støpefonner.
Innvendig viser stopefonnen at celten har vært ganske liten, n'led rette sider
og rett, ikke utsvinget egg, triangulære eggflater og en tnarkert tnunningsrand
n1ed et lite øre øverst. Vi har tatt en voksavstøpning av forn'len og denned fått
fram celten. Den har vært 6 cn1 lang, 1ned en svakt oval n1unning, fra 2,5 til
3 ctn i diatneter, n'lens eggens bredde er 3 ctn. Etter dette skulle vi her ha en
støpeforn1 til en celt av den aller vanligste type fra yngre bronsealder, periode

62

Fig. 2. Støpeform. av kleberstein fra Grøtavær, Trondenes, Størrelse 1/1.
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V og VI. 2 Slike celter kjennes i
tilsamm_en ca. 680 eksen1plarer fra
Norden. 11 av disse er funnet i
Norge, 6 på Østlandet, 4 på Vestlandet og 1 i Trøndelag. 3 Tidligere var det kjent 11 støpefonner
av denne type, 1 fra Dantnark og
resten fra Sverige, derav hovednlengden i tnidtre del av landet.
V ed siden av halskragene fra
Tennevik er dette det eneste
bronsealderfunn så langt nord i
fjg. 3. Voksavstøpning, laget i støpeformen fra Grøtavær. landet. Inlidlertid er det andre
Avstøpnjngen viser celten i størrelse 1/1.
n1on1enter son1 tyder på at tniljøet i bronsealderen har vært
rikere i Nord-Norge enn tidligere antatt. Også langs kysten av NordNorge kjennes netnlig en del store, dmninerende røyser so1n vi vanligvis
oppfatter son1 bronsealderrøyser, på linje n1ed lignende sørpå. Særlig fremtredende er de i Steigen-on1.rådet, der n1.an også har et bronsealders gravfunn
fra en slik røys. Nå er det ofte vanskelig å si onl en røys er fra bronsealder
eller 0111 den tilhører en senere periode, særlig fordi røysen var en meget brukt
gravforn1 i Nord-Norge også i jernalderen. In1idlertid er dette røyser son1 skiller
seg noe ut, gjerne svært store og høye, beliggende dels på åstopper eller nede
ved strandkanten på en n1.åte son1 ikke er vanlig i jernalderen.
I Harstad-onlrådet kan det dreie seg on1 5-6 slike røyser. En er fmu1et på
Grøtavær, i fellesutn1ark på en strandterrasse et stykke nord for bebyggelsen.
Røysa er ganske stor, ca. 10 nl i dian1eter og 1,5 tn høy, bygget helt av rullestein fra terrassen. I tnidten er det et stort og dypt krater. Røysa ligger ca. 10 n1
o. h., tned fritt utsyn over sundet. Rett overfor Grytøy, på den andre siden av
Toppsundet, ligger Elgsnes, den lange og stnale halvøya son1 stikker ut fra
Hinnøy. På ytterste pynten av denne halvøya ligger gården Ytre Elgsnes, et
kjent navn i nord-norsk arkeologi. 4 Her er en fin våg 111ed et fren1springende
parti, Østre og V es tre Raten, på hver side. Dessverre har tyskerne befestet disse
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Fig. 4. En av sto:r-raysene fra Indre Elgsnes, Trondenes.

(Fo~o

H. E. Ltnd).

odder sterkt og herunder skadet og for størstedelen ødelagt fortids111inncne. På
toppen av Østre Raten lå det tidligere en stor røys, ca. 10 111 i dia1neter og ganske
høy. Nå er det bare grumlflaten igjen. Likeledes lå det på toppen av V es tre
Raten en stor og fin røys, 1nen den ble totalt fjernet under krigen. Røysa var
etter eldre opplysninger ca. 10 111 i dia1neter og 2 111 høy. Den ble undersøkt av
Nicolaissen i 1922 og inneholdt rester av ubrent skjelett san1t «stykke av et knivblacb>.5
Tilslutt har vi så gården Indre Elgsnes, på sørvestsiden av halvøya. Her ligger
det 3 store røyser tett sa1111nen, på linje langs111ed stranden. Den ene røysa er
18 111 i diameter og 3 111 høy, 111ed dypt krater i 111idten, den andre 15 111 i dia111eter og 2 111 høy, 1ned helt flat topp. Denne røysa ble også utgravd av Nicolaissen i 1922 og da restaurert n1ed flat topp; tidligere hadde den også et søkk.
Den tredje røysa er 9 111 i dia111eter og 1,5 111 høy, noe on1rotet i toppen. Det
skal ha vært enda en røys til her, 111en den ble ødelagt for lenge siden. Disse
storrøysene er noen 11nponerende fortids1ninner der de ligger, fritt synlige fra
5 - Viking 1966
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sjøen. V ed Nicolaissens gravning ble det her ikke funnet noe smn helst, n1en det
er n1ed en gang klart at dette ikke er vanlige jernalderrøyser slik vi ellers kjenner den1 i Nord-Norge.
Det er derfor sørgelig at det eneste funn som kunne løse gåten mn disse røysenes alder, den kniven som Nicolaissen fant på Ytre Elgsnes, nå ikke 1nere kan
etterspores. Nicolaissen har selv ingen andre opplysninger om dette, bortsett fra
at han sier at fum1ene fra gården er o1ntalt i tilveksten for 1922. 6 Her er disse
funn stedfestet til Ytre Am1e i Trondenes, en gård som ligger på nordøstsiden
av Elgsnes, ut 1not Toppsundet. Ifølge et udatert brev fra Edv. Ruud på Ytre
Elgsnes, trolig skrevet i 1924, sta1nn1er alle disse funn fra Ytre Elgsnes. I den
håndskrevne hovedkatalog på Tron1sø Museun1 er da også dette rettet. Edv.
Ruud har i 1nange år vært tillitsmann for Tro1nsø Musemn og han deltok i
Nicolaissens gravninger i 1922. Nicolaissens katalogisering im1eholder beklageligvis ingen opplysninger om funnomstendigheter eller nænnere proveniens når
det gjelder disse saker.
Gutorn1 Gjessing har interessert seg n1eget for dette fum1et og forsøkt å skaffe
klarhet i forholdet. Han skrev da igjen til Edvard Ruud, son1 i brev av 16/10
1936 svarte følgende: «Kniven son1 O. Nicolaissen fam1 ein part av på V es tre
Raten - var av skifer. Eg hugsar den so klårt. Og den var, synes eg å hugsa av den støvleforma type.» 7 Senere har P. Simonsen også forsøkt å spore opp hvilken gjenstand som ble fum1et i røysa på Vestre Raten. Edvard Ruud fikk i 1951
anledning til å se sa1ntlige funn fra Ytre Elgsnes på 1nuseet, og beste1nte «uoppfordret Ts. 2999 a son1 det stykke, der var fundet i røsen.>> 8 Dette er et stykke av
en spydspiss n1ed fastbindingshakk, son1 Gjessing 1942, fig. 112. Det er inndlertid et spørsn1ål on1 dette er riktig. Pilespissen ble sendt inn til museet først i
1923, altså et år senere enn Nicolaissens gravtnnger på Ytre Elgsnes. Noen opplystnnger o1n lokalitet finnes ikke o1n dette funnet, n1en året etter, i 1924, sender
også Edv. Ruud inn noen steinalderfunn, smn han da oppgir er fmu1et samn1e
sted so1n pilen fra ifjor. (Brev i To p. Ark. fra 1924). Disse fum1, 9 er senere av
både Simonsen og H. E. Lund henført til en steinalderboplass som ligger on1kring 22 1n o. h. Det er derfor sannsynlig at Edv. Ruud har husket feil i 1951
når han henfører denne pilespissen til gravrøysa på V es tre Raten.
Vi n1å da atter vende oss til de funn Nicolaissen brakte inn til museet i 1922,
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Fig. 5. Skiferkniver fra Ytre Elgsncs, funnet av O. M. Nicolaisscn i 1922.
a: Ts. 2795, b: Ts. 2796, c: Ts. 2797. a - størrelse 3/7. b og c - størrelse 3/5.

samtidig med gravningen. Det gjelder 3 sk:iferkniver, 4 pilespisser av skifer, et
par skiferøkser san1t noen 1niddelalderfunn.10 Her kan vi se bort fra de øvrige
sakene og konsentrere vår interesse on1 skiferknivene. Det er først en ganske
stor, støvleforn1et kniv, son1 Gjessing, 1942 fig. 76, en liten og godt bearbeidet
skiferkniv av Skånlandstypen, son1 Gjessing 1952, fig. 48, og til slutt en skiferkniv der skaftet 1nangler. Nærmere typebestenunelse av denne kniven er derfor
vanskelig, 1nen det velfonnete blad 111ed jevnt buet egg og svakt innbuet rygglinje n1inner n1est om Skånlandstypen, uten at vi tør si dette helt sikkert. Hvis
111an skal holde seg til Nicolaissens ord, er det ri1neligst å tro at det er den siste
kniven som stammer fra røysa, 1nen skal en stole på Edvard Ruuds brev fra 1936,
12 år etter gravningen, m.åtte det bli den støvleforn1ete kniven. Dessverre n1å vi
slå fast at det nå ikke er n1ulig å si noe helt sikkert on1 dette, bortsett fra at Nicolaissen i den store røysa fant en grav 1ned ubrent skjelett og trolig en skiferkniv.
På dette grunnlag kan vi ikke 1ned sikkerhet datere denne røysa til bronsealder, men sam1nenholder 1nan Nicolaissens noe vage opplysninger n1ed de funn
han brakte inn san11ne år, og røysas donlinerende størrelse og beliggenhet, ligger denne tidfesting snublende nær. Etter min 1nening er det sannsynlig at endel
67

av skiferkulturens redskapsform.er har en lang levetid og går ned i bronsealder,
1nen foreløpig n1.angler vi sikre kronologiske holdepmu<.ter for en finsik6ng av
nuterialet. De støvleformete kniver tilhører ellers i sluttede funn en tidligere
del av neolittikum, så av den grunn er det nokså tvilson1t 0111 det var en slik
kniv Nicolaissen fant. Skiferknivene av Skånlandstypen er derin1ot svært vanlige og kan godt tenkes å ha lang levetid, helt ned i bronsealder o1n så var. Jeg
tror derfor helst det var en slik smn ble funnet i røysa. Så får vi håpe at frenltiden kan bringe nye funn som kan avklare disse viktige kronologiske problen1er.
Halskragene fra Tennevik i Skånland, 11 det andre bronsealderfunnet i dette
on1rådet, har flere ganger vært omtalt i litteraturen. Fum1et kmn for dagen i
1875, i en fjellkløft ovenfor gården, n1en nærn1ere fum101nstendigheter nlangler. De to halskragene er nesten like, bortsett fra at den ene er litt større enn den
andre. Begge er brukket på midten og her noe beskadiget, og den ene kragen
n1angler ytterste del av den ene ende. Halskragene er bøyd i sirkel 1ned en bred
åpning øverst. Største bredde, 3-3,5 cn1, ligger ved bruddstedet på n1idten, n1ens
kragene smalner nwt endene son1 avsluttes n1ed et hull på hver side. Hver halskrage består av 3 samn1envokste ringer, støpt i ett. Ringene er svakt hvelvete
på oversiden.
Allerede Anathon Bjørn festet oppn1erkson1het på disse halskragene, 12 og den
eneste lignende son1 kjennes, fra Sn1.ålandP Bjørn 1nente at disse halskr::tgene
var tilvirket i Øst-Tyskland og viste til likheten n1ed de såkalte «lunterpon1n1erische Halskragen>>. 14 Bjørn nevner spesielt pelsdyrhandelen son1 bakgrunn for
denne kontakt og n1ener at de nord-norske halskragene var kon1n1et via Sverige
og Trøndelags-onu·ådet. Senere har flere andre forskere on1talt kragene og sluttet seg til Bjørns teorier. 15
In1idlertid viser det seg etter Ernst Sprockhoffs utførlige publikasjoner av
bronsealdermaterialet fra det østtyske og polske onwådet at det der ikke finnes
noen helt tilsvarende ringer. 16 De son1 kon1n1er nænnest, er de før on1talte
<<hinterpomn1.erische Halskragen» og «Die steile langsgerippte Halskragen». 17 Til
den første typen n1å en regne n1ed at en dansk halskrage danner et forstadiun1. 18
Fren1deles står derfor Tennevik-kragene san1n1en 1ned halskragen fr::t Sn1åland i
en særstilling, og det spørsn1ål dukker opp on1. ikke disse kan være tilvirket på
nordisk grunn, under sterk innflytelse fra de øst-tyske.
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Fig. 6. Halskragene fra Tennevik, Skånland. Størrelse 1/2.

Halskragene fra Tennevik dateres av alle forskere til periode V, altså yngre
bronsealder, san1tidig 111ed støpeforn1en fra Grøtavær. Det er også enighet 0111 å
oppfatte den1 S0111 vitnonål 0111 en kontakt 111ed det rike nudt-svenske bronsealderdistriktet, forn1idlet via Trøndelag. Når det gjelder halskragene fra Tenne-
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vik, er dog en annen forklaring n1ulig. Etter de eldre opptegnelser står det at de
er funnet i en fjellkløft ovenfor gården. Tross iherdig etterforskning er det ikke
lyktes å finne igjen dette stedet, 111en eldre folk på stedet var alle enige 0111 at
det n1åtte ligge opp i åsen et stykke ovenfor gården. Et slikt fum1sted leder tankene hen på senere tiders samiske graver, son1 nettopp lå i fjellkløfter og steinurer, uten direkte kontakt n1ed havet og dyrket n1ark nedenfor. Det er derfor
111ulig at disse halskragene stamn1er fra en slik grav og ikke son1 før antatt er et
depotfunn. Derved får funnet også en annen kulturhistorisk bakgrunn. Hvis man
antar at halskragene er ført over fjellet av fangstfolk, son1 har skaffet seg de1n
innen nåværende svensk onwåde, 1nå dette få følger også for den bronsealderbygd vi har 111ent å skin1te 0111risset av rundt Toppsundet.
Det er derfor nødvendig å se litt på den annen kon1ponent i kulturbildet i
Nord-Norge, den sene utløper av fangstkulturene, og undersøke hva 111an der
har å bygge på. Vi har i dette strøk et annet fortidsn1inne so1n trolig representerer fangstkulturene og son1 vi vanligvis daterer til bronsealder, nen1lig hellenulingene på Kjeøya. 19 Det er en liten øy rett utenfor Harstad, on1trent 1nidt i
Toppsundet. Øya hører til Lundenes og er ubebodd. Her finnes et stort gravfelt
n1ed jernalderrøyser, og på øyas sydvestre del, ved foten av en loddrett bergvegg, ca. 18-20 111 o. h., er det vi finner hellenulingsfeltet. Det er et ganske lite
0111råde n1ed ialt 13 figurer: en elg, 10 111ere eller n1indre tydelige s1nå n1em1eskefigurer, en større fargeflekk son1 1nuligens er restene av et felt 1ned gemnetriske
n1ønstre, en såkalt ran1n1efigur, san1t et par uforståelige linjer. Figurene er alle
ganske sn1å, 10-20 cn1 høye, nult n1cd rød farge direkte på fjellet, etter at dette
trolig er litt oppknust akkurat der fargelinjen skulle trekkes. Dateringen kan det
ikke være noen tvil on1; figurene 111å tilhøre bronsealderen. Lignende 1nalte
figurer kjennes fra huler og hellere i Trøndelag og Telen1ark og finnes også i
Nord-Sverige. 20 Motivene, n1ed en blanding av dyre- og 1nenneskefigurer, sa1nn1en 111ed endel andre figurer, synes å vitne on1 et overveiende fangst1niljø, 1nen
innslag av trekk fra de sørskandinaviskc bronsealderristingene tyder på en kontakt også 1ned jordbrukskulturene. Dette interessante fortidsnlim1e synes altså å
representere en san1n1enblanding 111ellon1 de nord-norske fangstkulturene og innslag fra sørskandinavisk bronsealder. Muligens er det i et slik nuljø vi må søke
bakgrunnen for støpefonnen fra Grøtavær.
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Fig. 7. Hellemalingen på Kjeøya utenfor Harstad.

Man spør da uvilkårlig on1 det innen skiferkulturens nnteriale finnes andre
forn1er og typer son1 kan høre hjc1n1ne i denne periode i strøket on1kring Toppsundet. Vi kan da n1ed en gang nevne den kjente øksen fra Flatøy i Bjakrøy. 21
Dette er en typisk eggfonnet porfyrøks, en fonn son1 jo har sitt tyngdepunkt
på Vestlandet, og so1n også av alle forskere henføres til yngre bronsealder. Dessverre er vårt funn uten nærn1ere opplysninger, n1en hvorledes vi enn tolker det,
vitner det 0111 en kontakt n1ellmn sørskandinavisk bronsealdernuljø og de sanltidige steinalderkulturene i Trmns. De to 1neget sene flintdolkene fra det sa1ume
mnrådet, den ene fra Prestegården på Trondenes, og den andre, nå tapt, fra SørRollnes i Skånland, helt på sørspissen av Rolla, kan vi kanskje også regne 111ed
til denne kontakt. 22 Slike dolker ble etterlignet i skifer her nord, og en kopi
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kjenner vi fra boplassen Lasletta under Lille Skånland, son1 er nænnere beskrevet
og on1talt av Sinwnsen. 23
Dette bringer oss over til den viktigste funngruppen, ne1nlig boplassene. SørTrmns er klassisk steinalderon1råde n1ed en rekke store boplasser. Dessverre er
ingen av den1 faglig utgravet. Alle funn sta1n1ner fra tilfeldige gravninger, n1est
dyrkning, og er innsendt til n1useet gjem10111. et lengere tidsrmn. Sinwnsen har
behandlet endel av disse boplasser og kon1n1et til at de i tid spenner fra neolittikunl og inn i eldre bronsealder. Han n1ener at de to eneste boplasser son1 går
ned i bronsealder, er Melvik ved Tjeldsund og Senjahopen på Senja. 24 Lenger
ned i tid 1nener han det ikke er forsvarlig å trekke dette n1aterialet, og jeg har
ved en fornyet undersøkelse n1åttet si n1eg enig i dette. Disse boplasser ligger
alle ca. 18-22 n1 o. h., stort sett ved ytterkysten, så skulle nun søke en gruppe
son1 var kronologisk yngre, 1nåtte n1an gå et hakk lengere ned. Vi har ved
Toppsundet to boplasser son1. ligger lavere, ne1nlig den nederste boplass på Ytre
Elgsnes og boplassen Fløtta på Dale.
Fra Ytre Elgsnes er det i tidens løp kmnn1.et im1 tiln1useet en rekke steinalderfunn, n1en dessverre er ikke alle sikkert stedsbeste1nt. Ved å undersøke forholdene
på stedet og s8mn1enholde n1ed de opplysninger som er innkon1.111et, er det
lyktes Sin1onsen å skille ut tre separate boplassfunn. Den øverste boplass er
Øverlandet, en terrasse son1. ligger ca. 28 111 o. h. Fra en lokalitet på on1kring
22 111 o. h. har vi en annen boplass og fra nederste terrasse, on1kring 16-17 111
o. h., den nederste boplassen. 25 Dette stedet kalles Storbakken og er særlig interessant fordi det her har ligget endel hustufter, n1aken til de steinaldertufter son1.
kjennes fra Gropbakkeengen ved Karlebotn i Finnn1ark. Et par av disse er ennå
i behold. Tuftene er 3-5 111 lange og 2-3 111 brede 1ned lave voller 0111kring.
I og omkring tuftene er det iakttatt trekull. Den best bevarte tuften ligger litt
vekk fra selve boplassmnrådet, og det n1å være en fristende oppgave å få denne
undersøkt nænnere.
Blant sakene fra denne boplassen n1erker vi oss et par nuniatyrforn1er av skiferkniver, skiferkniver av typene Gjessing 1942, fig. 53, 56 og 63, skiferspisser so1n
Gjessing 1942 fig. 109, 110, 111 og 112, fragn1.enter av skiferpilespisser son1. Gjessing 1942 fig. 131-133, san1t en rekke spalte- og avslagsstykker av skifer. Her er
også fragn1enter av slipte skiferøkser og 1neisler, spån og avslag av flint san1t
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stykker av hornstein og diabas, deriblant en typisk pilespiss son1 Gjessing 1942
fig. 142. Intet av dette skulle etter den kronologi vi nå opererer m_ed, tilsi en
vesentlig senere datering enn overgangen fra sen-neolittikmn til bronsealder,
selv on1 n1iniatyrform_ene trekker nedover i tid.
Den andre boplassen ligger på gården Dale på Grytøya. Nedenfor gården er
det en nurkert terrasse, on1kring 12 n1 o. h. Terrassens ytterkant skrår 1neget
steilt ned og ender ved den nåværende strandflate. V ed siden av steinalderfunnene er det her også funnet en san1isk jernpilespiss og en vikingetids grav. 26 Det
egentlige boplasson1rådet er ca. 200 m_2 stort, og består av et svart n1atjordlag
n1ed n1ye trekull og en god del kokstein. Bortsett fra en liten snipp i søndre
delen er hele mnrådet pløyd flere ganger og sakene plukket opp under dyrkning.
Mange gjenstander er det ikke fra denne boplassen, n1en forholdene på stedet
gjør at vi kan stole på at alt er funnet innenfor boplassmnrådet. Blant sakene
kan det nevnes fire spydspisser av skifer, nen1lig et par son'l Gjessing 1942 fig.
111, og to s1nå son'l Gjessing 1942 fig. 105, dessuten en pilespiss av skifer sotn
Gjessing 1942 fig. 133, en søkkestein av en naturlig rullestein 1ned fure, en liten
skifenneisel, bare 4,4 ctnlang, av forn1 son'l Gjessing 1942 fig. 12-13, san'lt endel
fragn1enter av slipte skiferredskaper og noen ubearbeidete skiferstykker. Inventaret på denne boplassen virker senere enn noe av det vi ellers har sett på, n'len
foreløpig n1angler vi et sikkert grunnlag for en tidfesting. Miniatynneiselen er
vel den forn1 smn i første rekke trekker nedover i tid, n1en også spydspissene
virker sene. Høyden over havet skulle også tilsi at denne boplassen faller sent i
tid, 111en foreløpig vet vi for lite 0111 strandlinjekronologien i Trmns til å tidfeste funnet på dette grunnlag. Det er derfor ikke 111ulig på det nåværende stadimn å si 1ned sikkerhet 0111 denne boplassen er san1tidig n1ed bronsealderfunnene ved Toppsundet, 1nen jeg vil ikke holde dette for helt usannsynlig.
Så langt, 1nen ikke lenger, tror jeg det er 1nulig å kon1111e idag. De store
røysene ved Toppsundet kan vi på et noe svakt, 1nen sannsynlig grunnlag, datere
til eldre bronsealder. I yngre bronsealder får vi så støpefonnen fra Grøtavær og
halskragene fra Tennevik, begge vitnen1ål on1 at folk har ferdes her i denne tid.
Den kulturelle bakgrunn for disse funn er inudlertid usikker. No en egentlig
bronsealder i sørskandinavisk betydning av ordet kan vi inudlertid ikke regne
111ed. Den eneste, og etter nun n1ening n1est sannsynlige løs1ung blir da et spor73

adisk im1slag fra sørnorsk bronsealder, båret opp av en lokal fangstkultur so1n
betegner den yngste fase av den nord-norske skiferkulturen. Det viktigste nlolnent fra denne yngste fase er hellem_alingene på Kjeøya, 1ned en n1ulighet for
at boplassen på Dale kan være så sen. Sett i denne san1n1enheng er støpefonnen
fra Grøtavær en ny, verdifull brikke i Nord-Norges kulturhistorie i den viktige
overgangstid n1ellon1 steinalder og jernalder.

SUMMARY
A ne u; Bronze Age Jwd front the North of NontJay.
In 1964 a new find can1e to light which accentuated the question whether there
has been a slight infusion of elen1ents frmn the South Scandinavian Bronze Age
in the North of Norway. Up to then we only knew 8 Bronze Age finds fron1
this part of the country. 1 This find, a soapstone n1ould for a socketed bronze celt,
-vvas found at Grøtavær on Grytøya in Trondenes parish, the county of Trmns
(fig. 1).
The 1nould is 7. 7 cn1 high and consists as usual of two halv es (fig. 2). A wax
east has been 111ade (fig. 3). This shows that the celt has been quite sn1all, only
6 cn1 high, with straight sides, a short edge, and a 111arked rin1 with a little ear
at the to p. This is a celt typical of late Br0112e Age, period V and VP anci 3 •
As early as in 1875 Tron1sø Musemn received another late Bronze Age find
frmn the san1e district. This find consists of two bronze gorgets, found in a little
n10U11tain cleft above the farn1 Tennevik in Skånland, on the n1ainland (see
nup). The gorgets (fig. 6) are very like son1e East Gern1an and Polish types, 16
and 17 , but the 1nost related find con1es frmn SwedenP The possibility exists
that these gorgets derive frmn Sweden.
In addition to these fin ds there are in the North of Norway so1ne large grave
cairns, usually interpreted as Bronze Age cairns. W e know 7 of these n1onun1ents in the Harstad region (see 1nap), 1 at Grøtavær, 2 at Ytre Elgsnes and 4 at
Indre Elgsnes (fig. 4). One of the cairns at Ytre Elgsnes was excavated in 1922
and traces of a skeleton and part of a knife -vvere found. Unfortunately it is no
longer possible to identify dus bufe, but we believe that it was a slate knife,
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probably the one seen on fig. 5 c. If this is correct, it m_eans that this type of
slate knives were in use even in the Early BrmlZe Age.
The inter es ting point is then whether there are other fin ds from_ the late Neolithic hunting cultures which continue during Bronze Age. An eggshaped porphyry axe from_ Bjarkøy and son1e late specin1ens of flint daggers speek of the
contact between the northern and southern parts of the country. The n1ost h11portant Bronze Age n1onun1ent however, is the rock painting on Kjeøya, 19 a
little island just o utside Harstad. This painting (fig. 7), with figur es of n1en and
anin1als, dating fron1 the Bronze Age, gives evidence of South Scandinavian influence in an otherwise entirely hunting n1ilieux.
Two late Neolithic habitation sites are also discussed. One is situated at Ytre
Elgsnes, 15-16 111 above sea level, but the finds fron1 tlus site cannot with certainty be dated later than the transition betweenlate Neolithic and earl y BrmlZe
Age. Fron1 a habitation site at Dale on Grytøya, only 12 n1 above sea level, we
have an1ong other things a miniature slate clusel -vvluch indicates a fairly late
date, probably Bro11Ze Age. For the tin1e being, however, we dare not confirn1
this dating with certainty.
Chronologically, but not culturally, we have to reckon with a habitation in
the North of Norway during BrmlZe Age, probably based upon a continuity of
the late Neolithic hunting cultures with a prevalence of slate in1ple1nents. The
few BrmlZe Age finds and n1onun1ents seem_ to indicate a slight South Scandinavian Br011Ze Age influence even as far north as the Harstad area.
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Egil Bakka:

TO HELLERISTNINGAR
FRÅ STEINALDEREN I HARDANGER

I 1950 og 1964 vart det oppdaga to helleristningar 1ned store bilete av dyr i
Hardanger. Dei høyrer til den hovudgruppa av ristningar son1 ein kallar veideristningar, og er dei einaste i sitt slag i Hordaland. Dei har hittil berre vare mntala
i dagspressa, og kan fortena å verta n1eir utførleg franuagde for Vikings lesarar.
Dei ligg i Kvan1 herad i nudtre Hardanger, på nordvestsida av Sanuafjorden,
på gardane Rykkje og Vangdal. Frå stad til stad er det 8 bn i luftline, og Øystese
og N orhein1stmd ligg i stroket n1ellon1 dei.
Smnnuren 1950 registrerte eg fornnunne i K va1n. Det var nun fyrste arkeologiske praksis, og eg opplevde då å finna rist1unga på Rykkje. Eg kom syklande
over Fyksesundbrua og utetter på vestsida av det trange Fyksesundet. Der sundet
opnar seg n1.ot den breie Sanuafjorden, gjer vegen ein sving over Bjelkanes på
Rykkje og held fran1 utover langs fjorden til Øystese. Langs Fyksesundet er
vegen innsprengd i ei høg bergside son1 går stupbratt i sjøen, 1nen nett der han
svingar inn på Bjelkanes, på lokaliteten Jøtteskorane, er ei brei skor, son1 i nordvest er avgrensa av ein bratt bergvegg og son1. møter stupet n1ot Fyksesundet i
spiss vinkel. Då eg kon1 lut, slo n1ed eitt den tanken ned i n1eg at eg skulle sjå
nærare på bergveggen, og før eg rett visste kva son1. skjedde, hadde eg sett sykkelen ifrå n1eg ved vegkanten, skreva over eit nettinggjerde og gått dei få stega
attende til bergveggen. Og der såg eg ei helleristning, sjølvsagt var ho der, ein
hjort, teikna i kontur. Eg hadde gått rett på han, og det var det. Men så kon1. eg
til å tenkja etter, dette kunne vd ikkje vera rett, heile situasjonen var så underleg,
at eg snudde n1eg heilt rundt, såg San1.lafjorden, brei og n1ektig, krusa av ein lett
smnn1arbris, n1ed San1lanuten høg og n1arkert på den andre sida. Her var alt
son1 det skulle vera. Så snudde eg 1neg 111.ot berget att, og hjorten stod der franlleis, urørleg på spranget, og eg kunne 111.ed fingrane fylgja linene smn var for-
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Fig. 1. Hjort på helleristning på Rykkje i Kvam, Hordaland, oppkrita.
Foto: Johs. Bøe.

djupa i den glatte, isskura bergveggen. Det var ingen tvil, eg hadde funne den
fyrste veideristninga i Hordaland, og kunne fritt undrast på kvifor ikkje nokon
hadde sett henne før, såleis like i vegkanten, der ein 1nåtte tru at vegarbeidarar
har sett reiskapen frå seg inntil berget, og der det sidan var sett opp eit gjerde, son1
var fest til berget n1idt over hjorten, til ein jernbolt son1 var slegen inn i ein
spreide tett over ryggen på han. (Fig. 1-3.)
No ja, det er oftast reine tilfellet son1 gjer at veideristningane vert oppdaga.
Ein kan ikkje, såleis son1 1ned ein del andre fornn1inne, leita dei opp systematisk
i lendet, til det veit ein i røynda for lite 0111 kvar og korleis slike ristningar er
plasserte. Det er visseleg ikkje relevant, berre kuriøst, at då eg såg bergveggen på
Rykkje, kom_ eg til å tenkja på Salthan1n1aren i Vangdal, lenger sør i bygda, der
eg hadde sett ei helleristning frå bronsealderen, 1ned ein del båtar utover nedre
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delen av ein høg, bratt bergvegg. De1u1e ristninga vart oppdaga ca. 20 år tidlegare,
og skal ikkje on1talast nær2xe her. Men det 1nerkelege er at nett i Salthan1n1.aren
i V ang dal vart den andre veideristninga oppdaga, ikkje ved foten av berget,
n1en oppe på kanten av stupet, son1 her er ca. 20 111. høgt. (Fig. 4.)
Våren 1964 dreiv ein gut, Alf Martin Vangdal, sa1nan 1ned to kan1eratar, og
klatra i Salthan1n1aren og leita etter fuglereir. Oppe ved kanten av stupet er ei
bratt, skrånande bergflate, der ein varsan1t kan ta seg fran1 1ned fotfeste i sn1å
sprekkar og søkk, og her oppdaga han to store bilete av dyr, ein hjort og ein elg,
hogne inn i berget. Dei stod bak einannan, 1ned hovudet 111ot stupet, hjorten
fren1st og n1.ed hovudet heilt ute på kanten. (Fig. 5-6.)
Etter opp daginga av ei helleristning fylgjer den faglege granskinga, n1ed eventuell oppreinsing av berget, fotografering, kalkering og skriving av clei notat so1n
trengst til ein granskingsrapport.
Helleristninga på Rykkje vart granska av professor Johs. Bøe i 1951. Sjølv har

Fig. 2. Jøtteskorane på Rykkje med helleristninga fig. 1.
Foto: Johs. Bøe.
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Fig. 3. Bjelkanes på Rykkje. Jøtteskorane med helleristninga står i bergnakken til høgre,
mot Fyksesundet. Foto: Johs. Bøe.

eg granska nærare ristninga i Vangdal i 1964 og 1966, n1e11 uventa regn og vasssig over berget gjorde det umogeleg å fullføra granskinga begge gongene. Her
er elles så bratt, og dertil 20 111 stup nedanfor, at ein n1å arbeida i tog.
Begge stader er bergarten leirglin1n1erskifer (fylitt), lagdelinga står i stutnp
vinkel til ristningsflata, son1 difor er langt sterkare n1ot vitring enn ei flate so1n
fylgjer lagdelinga i den muke steinen. Begge stader er flata glatt og is-skura, 1ned
tydelege skuringsstriper, der er elles ein del sprekkar og ujatnne søkk yn1se stader
i berget, og endå dei har leita opp dei finaste flatene til ristningane, har figurane
her og der vorte tilpassa etter den flata son1 stod til rådvelde.
Teknikken er også i hovudsaka den san1e dei to stadene. Linene er knuste ned
i bergflata, visseleg n1ed eit skarpt hjørna av ein hard og tett stein. Serskilt tilfonna reiskapar til å hogga ristningar tned er ikkje turvande. Mange stader ser
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ein dei einskilde knusen1_erka i linene som stnå søkk, det finst også <<bOtnhogg»
utanfor linene, tnen stort sett er teknikken stø, linene er klåre og greie. Dei er
rundbotna, eit par millin1_eter djupe, jamt over er dei 10-12 tnillimeter breie,
somme stader breiare, tnen kjem berre unntaksvis opp i 20 tnillitneter.
På dei to beste figurane i Vangdal er dessutan n1_ykje hogging inne i deler av
kroppen av dyra. Hoggemerka er her vanlegvis langaktige, opp til Yz ctn lange
og halvt så breie, dei står skrått ned og fratDover, og kunne kanskje illudera hår
eller liknande.

De i einskilde figurane.
Rykkje. Hjort, 126 cm lang, teikna i kontur tned hovudet 111_ot venstre, tned
bog og lår itmteikna i kroppen og med ei line som deler hovudet frå halsen. Han

Fig. 4. Salthammaren i Vangdal, Kvam, Hordaland.
V eideristninga står oppe ved kanten av det 20 meter høge stupet, i retning nwt
toppen av Samlanuten i bakgrunnen. Foto: Johs. Bøe
6 - Viking 1 966
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Fig. 5. Hjort på helleristning i Vangdal. Foto: forfattaren.

har sterkt sprikjande øyro og ein stutt hale. Buk- og ryggline går ubrotne over i
halskonturlinene, og hals-buklina skjer såleis over nedre delen av bogen. Fram_bein og bakbein har to konturliner, og er ikkje avslutta med klauer, men endar
«blindt>>. Linene i fran1beinet endar i to grunne, vidare søkk, tnen forbi dei i satne
retning går heilt lette, ikkje fordjupa liner vidare ca. 10 cn1lenger enn kalkeringa
syner. Tvers over halsen og under underkjaken går ein sprekk i berget, og den
nedre halskonturlina er litt forskoten over denne sprekken. (Fig. 7.)

Vangdal. Figur 1. Hjort, 93 ctn lang, teikna i kontur tned hovudet tnot venstre,
tned bog og lår innteikna i kroppen, tven·line tnellom hals og hovud, tverrline
111ellon1 bog og fratnbein, med to horn og ein stutt hale. Snuten står heilt ute i
kanten på ristningsflata, og det er truleg plassomsyn sotn gjer at han verkar litt
inntrykt. Horna står parallelt og vender litt bakover, det eine har ei fratnover82

Fig. 6. Elg på helleristning i Vangdal. Foto: forfatta ren.

vend grein. Endane på horna er lite distinkte, linene er sikre så langt dei er kalkerte, og har ikkje gått nenu1ande lenger. Inne i dyret er ei lett prikkhogging i
heile bogpartiet, i halsen og i nedre del av kroppen, nærast buklina. Denne hogginga syner langaktige hogg1nerke, son1 står skrått ned og fran1. Den nedre konturlina i halsen er vanskeleg å fylgja, og går i eitt n1ed prikkhogginga i halspartiet.
Elles er alle liner i teikninga djupare em1 prikkhogginga, linene er sn1ale og
distinkte, n1ed tydelege hoggen1erke. Der fran1beinet endar er berget sterkt vitra,
og avslutninga på linene er ikkje sikker. (Fig. 8.)
Figur 2. Elgokse, 105 cn1lang frå hornspiss til bakende, teikna i kontur 1ned
hovudet 1not venstre, 111ed sers kraftige rundbotna, prikkhogne liner, ldåre og
distinkte. Han har ei vid, flat hornkrone n1ed 8 takkar, to øyro, skjegg, tven·line
1nellom hovud og hals, og har bog og lår innteikna i kroppen. Mulen endar i
ein djup sprekk i berget, im1e i halsen er eit utvitra søkk i ein kvartsgang, son1
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held fra1n gjennmn bog og kropp. Utanfor bakkroppen er ein stor, vertikal
sprekk i berget. Teikninga er pressa inn på bergflata mellom sprekkane. Kor vidt
proporsjonane på dyret då har vorte forteikna av plassomsyn, er det sjølvsagt uråd
å avgjera, m_en plassen for hovudet har vore knapp, og hovud og hals kan ha
vorte samanpressa av den grum1. Linene i hovudet er djupare og breiare enn
elles i teikninga. Inne i bog, frambein og hals er prikkhogging, son1 i figur 1.
Fra1nbeinet går gjem1om eit parti av ujamnt berg, der den isskura flata har vore
avskala alt før ristninga kom der. Ein kan her fylgja linene stykkevis. Den bakre
konturlina i bakfoten er til dels svært veikt hoggen. (Fig. 9.)
Til høgre for figur 2 er sterkt vass-sig over berget. Også her er restar av figurar,
111en veikare hogne og vanskelege å fim1a ut av. Teknikken er også her prikkhogging. Av rin1eleg forståelege figurar, men som det ikkje var råd å få kalkert,
er der des se:
Figur 3. Mannsfigur(?), står ca. 1m aust for figur 2, på pent, glatt berg.
Han er om lag 45 cm høg, og svært enkel. Ei vertikal line greinar seg nede i to,
og oppe er i alle fall ei line ned på skrå til venstre, truleg også ei tilsvarande til
høgre.
Figur 4. Elg, no svært ufullstendig, står eit par meter lågare enn1-3, i stroket
beint ned for figur 3. Det er råd å sjå ein runda, sid elgsn1ule og noko elles av
hovudet, som vender mot venstre og er minst 28 cm langt. Dessutan ser ein den
øvre delen av frambeinet, litt av buklina og uvisse stumpar av liner som kan
høyra til bakbein og lår. Det har vore den største figuren på berget, halsen har
vore ca. 30 cm lang, og heile figuren ca. 130 c1n lang.
Desse helleristningane høyrer til den nordskandinaviske gruppa eller veideristningane (Fig. 10), der hovudmotiva er matnyttig jaktvilt, og ut frå ein analsye
av motiva meinte A. W. Brøgger alt i 1906 at dei måtte høyra heime i ein rein
fangstkultur og skriva seg frå steinalderen. Det er vanleg oppfatning at dei er
hogne i san1band 1ned ein jakt1nagi, som skulle sikra god jakt. I så måte kan ein
dra samanlikningar 1ned tilsvarande biletmagi frå dei palcolittiske holemålingane
i Frankrike og Spania til åtgjerder son1 primitive veidefolk praktiserer den dag
i dag. Det er ei ele1nentær, magisk oppfatning at der er ein samanheng mellom_
biletet og den ting eller skapning som er førebilete, og den son1 har herredøme
over biletet, har også makt over førebiletet.
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Det har også vore vist til at plassering~ av ristningane i lendet heng sanun n1.ed
jakttekniske on1.syn, og det gjeld i alle fall for ein del av dei, at dei står på stader
sotn er laglege for drivjakt, der viltet har vorte drive fratn på stader tned naturleg
stenge, gjerne stup, på eit par kantar. Ein del folk har då drive dyra fran1. og hindra
dei i å konu attende, og andre veidarar har teke in1.ot dyra når dei kom fram i
klen1.n1.a.
Av stader smn slik kan ha vore nytta for drivjakt er gjeve son1. døtne Drotten
i Fåberg, Flatruet i Harjedalen og Vingen i Bremanger, lengst nord i Sunnfjord.
Både Drotten og Flatruet er slik skapte at berget går fratn i eit smalt hjørne tned
stupet utfor, i Vingen står helleristningane på stader der bergrygger går skrått
ut tnot sjøen og lagar stenge eller trange passasjar, og dyra lett kunne drivast i
SJØen.
Ristningane på R ykkje og i V ang dal ligg også slik i lendet at stadene er laglege

Fig. 7. Hjort på helleristninga på Rykkje,
fig. 1, kalkert av Johs Bøe. Storleik 1:20.

l

Fig. 8-9. Hjort og elg på helleristninga i Vangdal,
fig. S-6, kalkert av forfattaren. Storleik 1: 20.

l
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for drivjakt. På Rykkje har dei kunna driva viltet ut på neset og få det i lde111J11e
ved Jøtteskorane, der det er stup i sjøen på ein kant og høg bergvegg på ein
amnn. (Fig. 2-3).
I Vangdal er Salthan1n1aren ein lang, stupbratt bergvegg son1 går skrått oppover frå sjøen til over 50 n1 over havet og eit par hundre n1eter frå stranda, og
er heile vegen eit høgt og effektivt stenge, anten ein kjen1 nordanfrå eller søranfrå. Når figurane står oppe på toppen av stupet, skulle det nærast tyda på at dei
har drive viltet nordanfrå, ned sjølve dalen i Vangdal og ut på det spisse neset
son1laga seg n1ellon1 sjøen på ei side og Salthan1n1aren på den andre. (Fig. 4.)
Vesentlege tilskot til tidfestinga av veideristningane gjev Rykkje og Vangdal
førebels ikkje. Dei er visseleg yngre enn den tid stadene var overfløyn1de av sjøen.
Høgda over havet er ca. 25 n1 for ristninga i Vangdal sitt vedkonunde og truleg
30 111 eller så for den på Rykkje. Men eit neste spørs1nål, når dette nivået vart
turrt land, er det vanskelegare å svara på. Det har vore ein gong i steinalderen,
1nen så lite son1 ein veit 1ned visse 0111 alderen på tapesnivået i dette on1rådet, der
det ligg på ca. 25-30 n1eter over havet, eller i høgd n1ed ristningane, er det grunn
til å venta på kvartærgeologiske granskingar før ein dreg nærare slutningar av
nivå tilhøva.
Motiva på ristningane på Rykkje og i Vangdal er hjort, elg og 1nenneske (?).
Av desse er hjorten det vanlegaste ristningsn1otivet elles på Vestlandet. På dei
store ristningsfelta i Vingen i Brenunger og Ausevik i Flora, Sm1nfjord, finst
hjortar i hundrevis. Elles er der ein hjort på Forbergodden i Spind, Vest-Agder.
Blant dyrebein i hellerfunn på Vestlandet er hjort serleg rikt representert
Elgen, derin1ot, syner seg i V angdal for fyrste gong i bergkunsten på Vestlandet,
der dyret no har vore ukjent i lange tider, og der det fyrst i dei seinare år har
kon1e streifdyr i dei inste bygdene i Ryfylke, Hardanger og Sogn. Elg er like vel
dokmnentert n1ed bein i funna frå Svarthola på Viste på Jæren og Skipshelleren
på Straun1e i V aks dal, Nordhordland, i kulturlag frå steinalderen, då dyret visseleg
var rett vanleg på Vestlandet.
Elles i Nord-Europa er elgen eit av dei viktigaste n1otiva i veidekunsten, både
på austnorske, nordanfjellske, nordnorske, nordsvenske og nordrussiske ristningar,
og i s1nåkunst på lause saker frå yngre steinalder i Nord- og Aust-Skandinavia,
i Finnland og vidare austetter.
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Fig. 10. Veidekunst i Skandinavia og Finnland, helleristningar og bergmålingar.
Nokre signaturar markerer to eller fleire lokalitetar nær sannn.
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Menneskefigurar er også velkjende n1otiv på veideristningane, kanskje oftast i
heilt enkel, skje1natisk utfonning, der kroppen er ei enkel line n1ed utskytande
arn1ar og bein, slik son1 i Vangdal. Det er også vanleg på andre ristningsfelt at
tnenneskefigurane er tneir skjen1atiske enn dyrefigurane.
Stilistisk står ristningane på Rykkje og i Vangdal einannan svært nær. Hjorten
og elgen i V ang dal er dei n1est naturalistiske, i line og proporsjonar gjev dei nøye
att naturførebiletet, n1edan hjorten på Rykkje er litt n1eir skjetnatisert. Også her
er like vel ein klår naturalisn1e, ikkje n1inst i teikninga av bakkroppen.
I det heile syner veideristningane i Skandinavia ein stor variasjon, stilistisk så
vel son1 i forn1at, og desse variasjonane kan tolkast dels son1 kronologiske, dels
son1 lokale eller regionale kjennen1erke. Ein n1å truleg også gje rom for individuell evne og dugleik i å teikna og hogga og for stendig ny iakttaking av
naturførebileta, n1en konvensjonane er like vel dei ting ein serleg kan festa seg
ved, og son1 seier noko son1 har verd utover det einskilde døn1et. Og denne
kunsten er svært konvensjonell frå ende til annan.
Det er vanleg oppfatning at dei nordlandske slipte ristningane, så sotn på
Leiknes i Tysfjord, ved Finnhågan i Lødingen, Sagelva i Hatntnarøy, Fykanvatn
i Glån1fjord og Klubben på Atnøya i Meløy, skulle vera dei eldste. Her er figurar
i stort fm·n1at, opp tiltneir enn dobbel naturleg storleik, teikna n1ed ein levande
naturalisn1e, ikkje sjeldan i rørsle.
Utviklinga skulle frå desse gå n1ot eit n1indre format, via ei statisk naturalistisk
fonn til ei aukande skjen1atisering og nunking i storleiken, så at ein til slutt i utviklinga skulle få sn1å og sterkt skjetnatiserte figurar, langt fjerna frå førebiletet
i forn1 og proporsjonar, og ofte tned eit n1ylder av indre liner i kroppen, geo111etriske n1ønster son1 også kan finnast fritt plassert utan nokon dyrekropp sotn
dei fyller.
Ein del av ristningane i Vingen og det aller tneste av ristningane i Ausevik
ville då representera det yngste stadiet i utviklinga.
I store trekk er truleg tanken on1 ei utvikling n1ot n1inkande fonnat og aukande
skjen1atisering rett, n1en å datera dei einskilde ristningane relativt i eit slikt skjema,
kan knapt vera rett. Ristningane ved Nan1forsen i Adalsliden, Angern1anland,
syner store n1engder av stnå elgfigurar, oftast 30-40 cn1 lange, til dels sterkt
skjen1atiserte, tnen iblant også gode, naturalistiske figurar n1ed naturlege propor88

sjonar og god kroppsholdning. Dei finst side on1 side n1ed figurar som elles
høyrer hein1e på bronsealdersristningane fotsolar, båtar, hjulkors -, og etter
uavhengige iakttakingar på staden av Sverker Janson og Anders Hagen n1å ein
rekna 1ned at figurane er absolutt sa1ntidige, og at elgane ved Na1nforsen er frå
bronsealderen.
Truleg er også nokre s1nå, skje1natiske elgfigurar på Sporaneset i Rauland,
Tele1nark, san1tidige n1ed fotsolane frå bronsealderen på san1e bergflata.
På Bardalsristninga ved Steinkjer, Nord-Trøndelag, er deri1not nokre store,
naturalistiske elgar avgjort eldre enn bronsealdersristningane, smn er hogne
over dei. På Bogge i Eresfjord, Ron1sdal, er ein stor naturalistisk elgfigur overhoggen av nokre yngre, s1nå og sterkt skje1natiserte dyrefigurar.
Den relative kronologien i ei vestnorsk gruppe av veideristningar har ein også
godt grunnlag for å få fran1, serleg lovande er her dei store ristningsfelta i Vingen
og Ausevik, Sunnfjord. Begge har dyrefigurar i hundrevis, i Vingenon1rådet er
der truleg noko over tusen dyrefigurar og fleire hundre figurar av anna slag.
Ei 1neir inngåande dryfting av ristningane i Vingen og Ausevik må falla utanfor
denne artikkelen, så 1nykje n1eir so1n Ausevikristningane og ei 1nengd nyoppdaga
ristningar i Vingen enno ikkje er publiserte.
Førebels kan ein truleg rekna 1ned at storparten av ristningane i Vingen er
eldre enn dei i Ausevik, så at Ausevik held fran1 der Vingen sluttar, og ein del av
dei ristningane i Vingen son1 syner klårast sa1nsvar 111ed Ausevik, høyrer visseleg
til dei yngre i Vingen. Det gjeld sterkt skje1natiserte figurar n1ed kompliserte
linen1ønster son1 fyller kroppen, både rygg- og bukline er sterkt svungne, og
går i eitt 1ned linene i halsen.
I Vingen kan ein skilja ut eldre grupper av figurar også. I ein del tilfelle kan
ein ved hjelp av overhoggingar vita noko on1 den relative alderen på dyrefigurar,
1nen typologiske studiar av dyrefigurane 1nå gje hovudlinene i utviklingsskjemaet.
Ristningane på Rykkje og i Vangdal er serleg viktige i denne san1anhengen, sidan
dei gjev den direkte føresetnaden for det eldste steget i Vingen.
Eit viktig kjennen1erke for dei vestnorske veideristningane er n1åten å teikna
bog og lår inn i dyrekroppen, eller, son1 direkte fra1nhald av dette, å lata linene i
beina halda fram tvers over kroppen og opp til rygglina. Dei fleste dyrefigurane
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i Vingen har dette, det finst også på ein del figurar i Ausevik, og det finst på ristrunga på Forbergodden i Spind, Vest-Agder.
På ristningane på Rykkje og i Vangdal er bog og lår såleis naturalistisk attgjevne
at det er ingen tvil on1 kva det gjeld. Framlanten på låret går i ein boge inn n1ot
sida, og utforn1inga av bogen er ikkje nlindre karakteristisk og naturalistisk.
Utanfor Vestlandet finst eit godt og karakteristisk døn1e på innteikna bog og lår
på ristninga på Stein i Ringsaker, Hed1nark, på den største av elgfigurane der.
Elles syner dei austnorske ristningane andre karakteristiske konvensjonar i teiknenlåten. Blant dei nordanfjellske ristningane finst eit par døn1e på at linene i beina
held fran1 opp til rygglina, t. d. på Bogge i Rmnsdal og Hell i Stjørdal.
I Vingen finn ein bog og lår innteikna i kroppen på ein del figurar av ein type
son1 ein kan kalla Han1111arentype (Bøe, Felszeichnungen, s. 29 nr. 5). Det er
relativt sn1å dyr (gjennmnsnittleg 30 cn1lange) 1ned fra1nbein og bakbein teikna
son1 ei heilt uthoggen line. Ha1nnurentypen er den som har dei beste, naturlege
proporsjonane og 1nest naturleg hold1ling, hjortehorn 1ned pene takkar finst også
oftare på denne typen enn på andre. Sterkt sprikjande horn eller øyro, son1 på
R ykkjerist1linga, er også eit karakteristisk trekk ved Han1n1arentypen, og finst
sjeldan på andre typar. Gode døn1e på Ha1nn1arentype finst attgjevne av Bøe i
Felszeichnungen in1 westlichen Norwegen, fig. 83-132 og andre, n1en ved nyoppdagingar i seinare år har ein fått 111ange fleire dyrefigurar av denne typen,
og deriblant nokre av dei 1nest naturalistiske dyrefigurane i Vingen.
Eit utval avfigurar, dels tidlegare kjende (fig. 11-16) og dels nyoppdaga (fig.
17-25), vil gje ein tanke on1 kva for ristningar ein vil tru er dei eldste i Vingen,
og det er utan vidare klårt at der er stor likskap 1nellmn ein del av dei og figurane
på R ykkje og i Vang dal. Det son1 n1est skil dei, er fonna tet. Dyrefigur ar av Hanlnlarentype i Vingen er berre i unntakstilfelle n1eir enn 45 cn1 lange og oftast
n1ellon1 25 og 35 c1n, n1ed eit n1insten1ål på 16 cn1, 1nedan figur ane på R ykkje
og i Vang dal er frå 93 til 126 (eventuelt ca. 130) cn1 lange. Likskapen er fyrst og
fren1st stilistisk.
Det er noko bortin1ot ein regel i Vingen at buklina held fran1 i halslina og
skjer over fran1beinet, og dette ser ein også på hjorten på Rykkje. Eit viktig
unntak i Vingen er ein nyoppdaga figur på Ha1nn1aren, her gjeven son1 fig. 19,
der bog og lår n1ed naturalistiske proporsjonar er teikna inn i kroppen, og der
90

o
Fig. 11-25. Utval av dyrefigurar av Hamm.arentype i Vingen, Brem.anger, Sunnfjord.
11-16. Gruppe av hjortar (=Bøe: Felszeichnungen, fig. 102-107). 17-25. Einskilde figurar.
Kalkert av forfattaren etter avstøypningar (11-20, 22) og på berget. Storleik 1:10.
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bogen ikkje er overskoren av den nedre kroppskonturlina. Dette er san1e teiknemåten SOlli på V angdalristninga.
Ein del andre figurar av Hanllliarentype har også bog og lår innteikna i kroppen
på ein slik m_åte at kunstnaren lliå ha hatt desse kroppsdelene i tankane. Det gjeld
t.d. Felszeichnungen fig. 84, 99, 11 og 394b. I ein del andre tilfelle er anten bogen
eller låret serskilt innteikna, 1nen oftast er der berre ei enkel line frå frallibeinet
som går gjennom kroppen.
Ein heil del figurar av Hammarentype har også fleire innteikna liner i kroppen,
kroppsn1ønster som_ viser tilknytning til andre typar av dyrefigurar i Vingen.
Kroppslliønster eller indre teikningar i dyrefigurane er i det heile eit karakteristisk
trekk ved den yngre veidekunsten i Skandinavia, og llieininga eller llieiningane
n'led desse 111ønstra er til dels vanskeleg å finna. På austnorske og nordanfjellske
ristningar kan ein t. d. finna ei line frå lliunnen og inn i kroppen til ein runda
figur. Det er tolka SOlli «livslina>> og <<hjarta>> (Gjessing: Norges steinalder, s. 287 ff.)
eller som <<indre organ>> n'leir generelt. På Vestlandet er ingen sikre eksellipel på
dette. Derilliot finst i Vingen ei hjortekolle llied ei teikning inne i kroppen som
visseleg skal tyda ufødd kalv n'led navlestreng, men dette er eit heilt einstaka
døme. Vanlegare er Yllise mønster av parallelle liner i skiftande retningar, og desse
lliønstra finst i relativt enkelt og forståeleg utval på dyr av Hanllliarentype også.
Her kan dei ofte oppfatast son'l ribbein, serleg i nokre tilfelle der dei berre fyller
fralliparten av kroppen, lliedan bakre del har anna mønster.
I somllie tilfelle kunne ein også gissa på at grupper av tverrliner i kroppen er
fordoblingar og lliangedoblingar av lår- eller bogliner. Etter kvart vart så lliØnster
av parallelle liner llieir varierte, så dei llied tida skulle fylla dyret llied eit kmliplisert linen1ønster son1 det er uråd å gje ei rasjonell tolking.
Med aukande abstraksjon i dyrefiguren fylgjer også ein aukande abstraksjon i
kroppsn1ønstra. I Vingen kan ein truleg fylgja ei ubroten utvikling frå ei avgrensa
innteikning av bog, lår og nokre ribbein til kmlipliserte lliønster som fyller heile
dyrefiguren.
Ein del dyr av Hallinlarentype har også heilt uthoggen figur eller deler av
figuren. Det gjeld ofte hovud og hals, llien det kan også gjelda låret, i ein del
tilfelle er det heile kroppen. Dem1e uthogginga av den indre flata i dyret finn ein
også delvis utførd på ristninga i Vangdal, SOlli ei lettare prikkhogging på ein del
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av framkroppen og fremre del av buken. Det ligg nær å tru at dette også er ein
konvensjon som syner eit samband mellom Vingen og veideristningane i
Hardanger.
Desse san1anlikningane av ristningane på Rykkje og i Vangdal n1ed Hatnmarentypen i Vingen, og andre satnanlikningar son1 ein n1.åtte ynskja å dra 1nellon1 dei,
vil truleg i alt vesentleg syna at der er ein reell, stilistisk satnanheng n1ellom dei,
at denne samanhengen trnleg er større enn med ristningar på Antlandet og i
Trøndelag, så ein kan snakka om ei eiga vestnorsk gruppe i veidekunsten.
Men des se samanlikningane syner også skilnader, som i alt vesentleg må oppfatast såleis at ristningane på Rykkje og i Vangdal står naturførebiletet nærast, så
dei er dei mest opphavlege. Sett i større skandinavisk samanheng må ein også
tru at dei er eldre enn Hammarentype i Vingen. Ein vil teoretisk kmma avleia
ristningane på Rykkje og i Vangdal frå dei store, naturalistiske, statiske figurane
nordanfjells, så smn på Bogge, Bardal, Hell og Bøla, og dei att frå dei nordlandske slipte ristningane, medan ei avleiing den andre vegen er utenkjeleg.
Ein samanheng n1.ed den største dyrefiguren på Stein i Ringsaker, Hedmark, må
ein også rekna med, men elgfiguren på Vangdalristninga er både større og meir
naturalistisk, og ein vil knapt kumu avleia vår vestnorske ristningsgruppe frå
denne, kanskje opphavlegaste og eldste figuren på Austlandet.
Ei avleiing den andre vegen, frå Hardanger til Hedn1ark, er også vanskeleg å
gjera på overtydande tnåte, så ein bør truleg, med det materialet ein no kjenner,
oppfata veideristningane både på Austlandet og Vestlandet som resultat av
praktisk tala satntidige impulsar frå Trøndelagsområdet. Det kunne vera mykje
freistande i denne san1anhengen å peika på at det i skifer bruken i mellomneolittisk
tid speglar seg av heilt tilsvarande samtidige impulsar frå Trøndelag til Vestlandet
og Austlandet, ein langs kysten og ein over innlandet.
Det er i det heile ingenting i vegen for at våre ristningar på Rykkje og i Vangdal kan vera satntidige med innføringa av skifer bruken på Vestlandet, det vil seia
frå eldre mellomneolittisk tid (2500/2200-2000 f. Kr.), men her opererer ein med
eit godt skipperskjønn, og berre vidare granskingar i framtida vil kunna føra oss
nærare ei sikker datering. Derson1 det syner seg at den nedre tapeslina i midtre
Hardanger ligg litt høgare enn ristningane, og det kan påvisast at denne lina er
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san1tidig n1ed den yngre tapestransgresjonen på Bø1nlo og Jæren, må ristningane
vera frå yngre steinalder. Dei kan godt tenkjast vera hogne i strandkanten, og er
i så fall tidlege i yngre steinalder.
San1anlikninga n1ed ristningane i Vingen syner vidare at praktisk tala alle
figur ar der er yngre enn ristningane på R ykkje og i Vang dal. For ristningane i
Vingenonuådet har ein gode indikasjonar for ei datering i høve til havnivåendringane. Over eit on1råde på 1% kn1, frå Elva i Vingen til Vingeneset og Vingelva, kjenner ein n1ellon1 1500 og 2000 figurar på fast fjell i ei høgdesone over
havet frå 20 til 8,25 1n, og storparten av ristningane, med alle typar dyrefigurar
rikeleg representerte, i ei høgdesone frå 10 til 15 111 o. h.
Nedre grense for dei yn1se typane av dyrebilete er førebels ikkje fastlagd, men
alt san1anlagt går ristningane ned til eit nivå n1ellmn 8.25 og 9.30 111 på 7-8 skilde
lokalitetar. Der er fine bergflater også på låg are nivå, 111e11 ingen figur ar, visseleg
for di dei låg under havflata då ristningane i Vingen vart til.
T;::tpesnivået, son1 her i ytre strok truleg representerer den yngre tapestransgresjonen, vcd overgangen til yngre steinalder, ligg på ca. 9,5 m. Dette gjev ei nokså
sikker geologisk datering av ein heil del av ristningane i Vingen til yngre steinalder.
Ei nærare dryfting av desse tilhøva skal ikkje gjevast her, men for dateringa av
ristningane på R ykkje og i Vang dal seier det at også dei truleg er frå yngre steinalder, og visseleg ikkje seine innan det tidsron1n1et. Ein kan førebels gissa på at
dei er frå n1ellmrmeolittisk tid, og knapt vesentleg eldre. Men dei er dei eldste
kjende døn1e på biletkunst på Vestlandet, og blant dei eldste i Sør-No reg.

SUMMARY
Rock carvings of the north Scandinavian group were discovered in Hardanger
in 1950 and in 1964. One of these, a single figure, is at Rykkje in K va1n, by the
Fykse Sound: this is an outline carving of a red deer, 126 cn1long, cut on a steep
rock face near a precipice (Figs. 1-3 and 7). At Vangdal in Kvan1, about 8 lon
farther south, there are outline carvings of a red deer and an elk, 93 and 105 c1n
long respectively (Figs. 4-6 and 8-9), as well as faint traces of other carvings,
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am_ong then1 a nun and another elk (not illustrated) dose to the edge of a precipice. Both these localities offer good opportunities for chase hunting.
These carvings, stylistically closely related, are further related to other Norwegian carvings. The closest parallels occur an1ong the nun1erous rock carvings
at Vingen, Bre1nanger, Sunnfjord (Figs. 11-25). A stylistic analysis shows that
it is likely that the R ykkje and Vang dal carvings are earlier than those at Vingen,
and that they should probably be dated to the early part of the New Stone Age.

MERKNADER
Det finst ein stor litteratur om dei nordskandinaviske «naturalistiske» ristningane eller «veideristningane». Samlande oversyn har vare gjeve til ym_se tider, t. d. av Haakon Shetelig i Primitive Tider
i Norge, 1922,johs. Boe i Nordisk kultur, XXVII, Kunst, 1931., Gutorm Gjessing i Norges steinalder,
1945, og Anders Hagen: 1965, n"led litteraturtilvisingar. Eit stutt oversyn over dei svenske ristningane
finst i A. Frcdsjo, S.janson, C. A.lvfoberg: Hallristningar i Sverige, 1965.
Det meste av tilfanget er publisert i ein del monografiar: Johs. Bøe: Felszeichnungen im westlichen Norwegen, I, Die Zeichnungsgebiete in Vingen und Henøya (Bergens museums skrifter nr. 15),
1932, Gutor111 Gjessing: Arktiske helleristninger i Nord-Norge (Inst. for sammenlign. kulturforskn.
Ser. B. XXI) 1932, Gutonn Gjessing: Nordenfjellske ristninger og malinger av den arktiske gruppe
(Inst. for sammenlign. kulturforskn. Ser. B. XXX) 1936, EiJJind S. Engelstad: Østnorske ristninger og
malinger av den arktiske gruppe (Inst. for sammenlign. kulturforskn. Ser. B. XXVI) 1934, Poul
Si111onsen: Arktiske helleristninger i Nord-Norge Il (Inst. for sammenlign kulturforskn. Ser. B. 49)
1959, Gustaf Hallstro111: Monumental Art of the Stone Age in Northern Europe, I og Il, 1938 og 1960.
Somme ristningar er publiserte i tidskriftartiklar, såleis to som er omtala i teksten: Gutor111 Gjessing:
Veideristningen på Stein i Ringsaker (Hedmark) (U. O. Arbok 1935-36, s. 52-68), og Gutor111 Gjessing:
Veideristningen ved Drotten i Fåberg (U. O. Arbok 1941-42, s. 103-08.)
I Vingen i Bremanger, Sunnfjord, har nye granskingar fått fram eit serleg stort og rikt nytt tilfang.
Granskingane er ikkje avslutta.

Fredrik Gaustad:

TIL BEVÆPNINGENS HISTORIE
i nordisk folkevandringstid og merovingertid.

Våpen inntar en sentral plass i vårt arkeologiske tnateriale. Dette fre1ngår klart
under besøk i våre museer eller ved en rask studie av faglitteraturen. Særlig er
det som dateringstniddel at våpenn1aterialet har hatt sin største anvendelse, og
naturlig nok har de kronologiske og typologiske spørsmål vært i brennpunktet
for forskernes interesse. Man har klarlagt at våpenformene ikke bare har gjennmngått en utvikling, n1en at det også har inntruffet radikale forandringer innenfor
våpenutstyret. Nye stridstnidler har dukket opp, og i større eller tnindre grad
fortrengt eller erstattet våpenformer smn tidligere har vært anvendt.
Det kan derfor synes n1erkelig at disse endringene tidligere ikke har vært ofret
større oppmerkson1het. Vi er vel alle klar over at våpens eksistens og bruk ikke
er avhengig av personlig sn1ak eller n1otefølelse. Bakgrunnen er situasjoner av
blodig alvor, hvor ingen sosial og politisk enhet våger å stille svakere enn en
fiktiv eller reelln1otstander. Bevæpningen vil derfor være avhengig av rådende
politiske forhold, og avspeiler hvordan disse kan gi seg utslag i strategiske eller
taktiske disposisjoner.
Vi vil her forsøke å ta for oss bevæpningshistorien i et tidsron1 da n1otsetningen
mellmn gatntnelt og nytt er sterkt fretntredende. Særlig n1arkert finner vi det
kanskje innenfor det norske 111ateriale, der Shetelig sterkt har påpekt den gjennon1gripende forandring av våpenutstyret son1 finner sted i løpet av folkevandringstiden og tnerovingertid, og særlig da i overgangstiden n1ellmn de to
epoker. Forholdene har neppe vært tneget annerledes i de andre nordiske land,
selv 0111 det i funngrupper og funntnengde avspeiles geografiske ulikheter. Forskjellene synes pritnært å være sterkere betinget av variasjoner innenfor den
religiøse sfære, bl. a. slik det gir seg uttrykk i gravskikker og gravgods, enn av
betydelige variasjoner i våpenforn1er og våpenbruk.
7 - Viking 1966
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Fig. 1. Hjaltformer til tveeggete sverd fra
yngre romertid.
Hiltsfro/11 double-edged swords, 4th Century. A.D.
(Sætrang, Norderhov, Buskerud.
Vøien, Gran, Oppland.)

Fra danske on1råder kjem1er vi særlig folkevandringstidens våpen gje1U101n de
bekjente «n1osefum1». Gravfunn fra folkevandringstiden er jevnt over fattige. Selv
rike graver er alltid uten våpen. Først i n1erovingertiden blir gravene atter en
kilde for våpenhistorien. 1
A V n1osefunnene synes hovedparten å falle i nudtre del av perioden. 2 Mens
ron1ertidens n1osefunn kunne inneholde tusenvis av våpen, preges folkevandrings-
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tidens av en påfallende nøkternhet. Ofte er bare deler av våpensettet nedlagt.
Son1 eksen1pel kan anføres at Porskærfunnet inneholdt bare et sverd og noen få
spydspisser, 1nen ellers 1nange sn1åsaker, deriblant on1kring 70 doppsko til sverdskjeder. Brøndsted antyder at erstatningstanken vi 1nøter i gravfunnene også har
preget 111osefunnene, oftest tolket son1 gudeofre.
Av våpentyper kjennes det tveeggete sverd, en utvikling av yngre rmnertids
<<spatha>>. Spydspissene er også utviklet av ron1ertidsfonnene. Av lette våpen
kjennes bue og pil, og av defensive våpen bare skjoldet - representert ved jernhulen.
Under 111erovingertiden er det særlig fra gravene nnterialet kon1n1er. Bornhohn er det rikeste onwåde, n1en de få funn son1 kjennes fra øydansk mnråde
viser gjerne høyere kvalitet. 3 Våpnene består av eneggete og tveeggete sverd,
spyd, øks og skjoldbuler.
Fra Sveriges folkevandringstid kjennes våpen og våpendeler både fra graver,
skattefunn og offerfm1n. 4 Kvantitativt er forekon1sten begrenset, n1en Inaterialet er av høy kvalitet. Også her n1erkes tradisjonene fra ron1ertiden i det lange
tveeggete sverdet og spydspissparet n1ed støt- og kastespyd. Son1 i Dann1ark får
skjoldet etterhvert en lett hvelvet forn1. Av lette våpen kjennes pilespisser av
bein fra Gotland og Nm·rland, oppfattet son1 jaktvåpen, dessuten jernpilespisser
1ned fal. I ett funn inngår rester av ringbrynje.
Fra slutten av 500-tallet får vi bedre kunnskap 0111 våpenutstyret, og fra Inerovingertid kon11ner en rekke rike funn fra graver. Særlig godt belyses våpenutstyret gjennon1 de bekjente båtgravfeltene ved V endel og Valsgarde i Uppland.
Det er derfor ikke uten grunn at den svenske benevning for 1nerovingertiden er
«Vendeltid>>. Der settes periodens begynnelse litt før det er vanlig i de nordiske
land, til ca. 550, 5 hvorved overgangstiden til n1erovingertiden naturlig faller inn
i perioden. For deler av det øvrige nordiske mnråde kunne en slik plasering av
merovingertidens begynnelse også være naturlig. 6
Smn nevnt er det særlig gjennmn de upplandske båtgravene vi får et inntrykk
av krigerens utrustning. Vi finner her en videre utvikling av folkevandringstidens
lange tveeggete sverd, supplert n1ed en lang kniv eller et kort sverd. Det lette
kastespydet og støtspydet er erstattet av en tung lansespiss. Øksen er gått inn son1
et relativt fast ledd i utstyret, likeson1 piler også hyppig er påtruffet. Til det

99

defensive utstyret i de rike gravene hører regeln1essig skjoldet, ofte også hjeln1er.
Av de siste er bevart relativt gode eksen1pler fra V endel og Valsgarde, mens ca. 20
fragn1entariske kjennes fra det øvrige Sverige, særlig da Gotland. I enkelte tilfelle
foreligger brynjerester.
I denne tid kan svensk våpenhistorie også belyses gjennom_ eksetnpler i billedkunsten, såson1 dekorative beslag på hjeln1er, 7 n1atriser til slike beslag, 8 og på de
gotlandske billedsteinene. 9
I Fim1lands folkevandringstid er våpengraver hyppige i relasjon til dansk og
svensk n1ateriale. Forskjellen har utvilsomt sin årsak i gravskikken. Vi kjenner
herfra det tveeggete sverd, so1n regel uten at grepet er bevart. Løsfunne grepfragtnent og sverdtilbehør viser at det også der har vært kjent kvalitativt høytstående produkter. Vanligst blant våpnene er spydspisser, oftest funnet parvis
san11nen, det bekjente sett av kaste- og støtspyd. Videre kjem1es skjoldbuler og
skjoldhåndtak. Piler finnes hyppig, tnen aldri satnmen tned andre våpen. 10
Under n1erovingertiden øker våpenfum1ene i antall, og de fleste våpenfon11er
er godt representert. 11 Av spydspisser er således utskilt over 20 forskjellige typer.
Verdt å n1erke seg er at det gan1le spydsettet lever videre i en endret, hjetnlig
utforn1ing. Foruten tveeggete sverd kjennes også det eneggete, kam_pkniver,
økser og skjold.
Rikest representert er folkevandringstidens våpenform_er i vårt land, m_ed heninlot 500 større eller mindre funn, vesentlig fra 1ner eller tnindre vel bevarte graver.
V el 4/5 av funnene konsentrerer seg i kystdistriktet fra Agder til Tron1s, n1ed
Rogaland son1 et sentrum_. 12 Tidens varierende gravform_er er åpenbart årsak til
den karakteristiske funnfordeling. Hos oss finnes alle våpenform_er representert,
og n1aterialet er fyldig nok til å gi enkelte holdepunkt for oppstilling av faste
våpensett.
Materialet fra vår m_erovingertid er også m_eget rikt, tnen det er ingen jevn
utvikling son1 spores. Det smn preger perioden er nye stikk og huggvåpen, et
radikalt brudd n1ed den foregående tidP Den eneste likhet ligger bare i funnenes
fordeling, m_ed vår vestkyst son1 det funnrikeste mnråde, noe son1 frem_deles n1å
tilskrives gravskikken.
Som_ det fren1går av denne raske skisse, er våpenfunnene i Norden preget av
både geografiske og kronologiske forskjeller. Vi har pekt på at gravskikken spiller
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en betydelig rolle for det bevarte n1ateriale, og de tilsynelatende geografiske forskjeller son1 kan spores. Vi kan trygt si at 1naterialet gir et skjevt bilde av de reelle
forhold i denne tid. For et forsøk på å rekonstruere bevæpningens utvikling, er
det derfor nødvendig å studere de enkelte ele1nenter slik de opptrer over hele
området, og så til slutt prøve å kon11ne fre1n til betydningen av denne utvikling.
Det vil her ikke være n1ulig å gi noen uttøn1n1ende behandling av de enkelte
våpens utvikling. Vi 1nå nøye oss n1ed å trekke opp de viktigste hovedlinjer, 1ned
særlig henblikk på den betydning dette kan ha for bevæpningens historie.
No en san1n1enfattende oversikt over våpenhistorien innenfor det tidsr01n vi
her behandler har hittil ikke vært fremlagt. Det foreligger derin1ot en rekke
arbeider son1 behandler utsnitt av n1aterialet. 14
Det tveeggete sverd i «gern1ansk folkevandringstid>> er behandlet av Behn1er. 15
I-Iensikten n1ed hans arbeide har vært å gi en typologisk oversikt over et stort og
vanskelig n1ateriale. Hans inndeling virker likevel ikke overbevisende, og kan
heller ikke sies å ha skapt noen vesentlig klarhet. Hans grunnn1ateriale representerer således et utvalg, og selv 0111 nordisk 01nråde er det sentrale, suppleres dette
n1ed funn fra England, Frankrike, Tyskland og Italia. I dette utvalg har han
vesentlig tatt for seg sverd der grepet i 1ner eller 1nindre grad er bevart, dessuten
enkelte grepfragn1ent og skjedebeslag, i alt ca. 200 funn. Et vesentlig ledd i hans
inndeling består av et konstruktivt ele1nent, 1nåten grepet er festet til klingen på.
Når således sverdene fra Setrang16 og Snarte1no17 nevnes i san1n1e typeserie, kan
dette være konstruktivt riktig. Utforn1ingen av sverdgrepene viser likevel at det
i den tid son1 ligger 1nellon1 også har funnet sted endringer son1 bør tillegges
betydning. Det virker derfor so1n Beh1ner har anvendt for få typologiske elen1ent
ved sin inndeling av 111aterialet. Betenkelig er det også når Behn1er forsøker å
forbinde sine sverdtyper n1ed folkeslag son1 heruler, ale1nanner, goter, frankere
o.s.v., særlig når 111an tar hensyn til det lille og spredte n1ateriale han opererer
n1ed.
Forøvrig fren1går det av Behn1ers og andres arbeider18 at folkevandringstidens
sverd er det tveeggete. Det representerer en direkte utvikling av yngre r01nertids
sverdform, son1 igjen går tilbake på ron1erske og provinsialron1erske forbilder.
Det tveeggete sverd opptrer under folkevandringstiden i en rekke varianter,
og kjennes også fra et stort on1råde, son1 det fren1går av Behn1ers arbeide.
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Fig. 2. Sverdhåndtak fra 500-årene.
Sword-hilt jro111 6th Century A.D.
(Snartenw V, Hægebostad, Vest-Agder)
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For vårt form_ål kan det være av spesiell interesse å ta opp de yngste form_ene,
idet dette våpen ved overgangen til - eller i løpet av n1erovingertidens første
halvdel - synes å gå av bruk.
For Norges vedkon1n1ende er dette tidligst klarlagt av Shetelig, son1 sier at
ved et tidspunkt «son1 n1eget nær falder san1n1en n1ed begynnelsen av 7de aarh.
forsvinder de tveeggete sverd fra gravene paa Vestlandet>>Y For Østlandets vedkonltnende har Gjessing kon1n1et til en liknende slutning. 2° Fra det øvrige Norge
kjennes tre eksetnplar, ett fra Nord-Trøndelag og to fra Nord-Norge, son1 tilhører tnidten av 600-årene og tiden henitnot eller mnkring 700. 21 Gjessing antar
at de tre representerer østskandinaviske in1portstykker, 111en 111ed tanke på nyere
d~mske forc;;kningsresultat kan de like gjerne oppfattes son1 sydskandinaviske. 22
Både i Sverige og Finnland opptrer de yngre forn1er av det tveeggete sverd
n1ere tallrikt. I Sverige kjennes det i en serie funn fra hele eldre del av V endeltiden. De finske sverd opptrer til dels i et n1iljø hvor vi finner en avglans av
V endelkulturen, branngraver n1ed båt, og et innhold son1 hever seg over det
vanlige i tiden. De oppviser likevel så egenartede trekk, at Sahno 1nener det ikke
dreier seg 0111 påvirkning derfra, tnen at det skyldes parallelle drag fra et felles
opprinnelsesonn·åde. 23
Smn tidligere nevnt er n1aterialet fra dansk on1råde lite. Likevel foreligger
fra øydansk on1råde tveeggete sverd av n1er prangende utforn1ing. De er sist
behandlet av Ørsnes-Christensen i hans publikasjon av Kyndbygravfeltet, 24 hvor
det .bl. a. ble funnet et ringsverd so111 i flere henseende står nær et finsk fra
Pappillann1aki. 25
De nevnte eksen1pler tilhører vesentlig 600-tallet, 111ed de aller yngste fra tiden
on1kring 700. Deretter forsvinner det tveeggete sverd helt ut av det nordiske
tnateriale. Først i slutten av 700-årene dukker igjen tveeggete sverd opp, n1en da
s0111 følge av nye, fre1111nede in1pulser. I sitt arbeide over vikingtidens sverd har
Jan Petersen skilt ut noen eldre fonner, deriblant en son1 han kaller«Særtype 1». 26
Til denne gruppen har Gjessing føyet noen flere eksetnpler, og han hevder at
typen er av frankisk opprinnelse. 27 Typen 111å tilhøre siste del av 700-årene, og
overgangen til vikingtiden. 28
Sun1n1e1-er vi opp, kan vi si at n1an i Norden på 400-tallet har et tveegget sverd,
son1 er utviklet alt i yngre ron1ertid. I folkevandringstiden får disse sverd en n1ere
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Fig. 3. Sverdhåndtak fra 500-årene.
Sword-hilt jro111 6tlt Ccnfttry A.D.
(Snartemo II, Hægebostad, Vest-Agder.)
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utviklet grepforn1. Grepene er alltid lette i forhold til klingen, hva enten de er
utført i organisk n1ateriale eller 1netall. San1n1enholdt 1ned klingens forn1 n1å
dette prin1ært oppfattes son1 et huggvåpen.
Kar2.kteristisk for hele den tid vi her behandler er at det tveeggete sverd ikke
opptrer i hver våpengrav. Gjem1on1gående hører det til utstyret i det vi kan kalle
<<rike» graver, noe son1 kunne tyde på at sverdene utpeker personer n1ed en
spesiell rang innenfor krigern1assen. Særlig tydelig blir dette i løpet av 500-årene
og tidlig n1erovingertid da de virkelige praktsverd dukker opp, og hvor grepet
kan være utført av- eller belagt n1ed- edle n1etaller, forsynt n1ed rike forsiringer
eller granatarbeider. Og nettopp slike praktsverd- og bare det- er det son1lever
videre fra 500-tallets n1idtre del og ut i 1nerovingertiden. Et tveegget sverd son1
vi kunne tro var den alnunnelige soldats våpen, kjennes overhodet ikke innenfor
san1n1e tidsron1.
Dette fenon1en kan trenge en nærn1ere betraktning. Sverdet son1 kan1pvåpen
n1å ansees son1 et rent funksjonelt produkt. Valg av nuteriale og konstruksjon
har utelukkende en hensikt: å gjøre våpenet skikket for et besten1t behov og en
besten1t bruk. Utstyres det 111ed forsiringer, har disse en rent dekorativ oppgave,
og de blir aldri slik at våpnets egenskaper svekkes, at det blir unødig belastet og
uhensj kts1nessig.
Riktignok 111å vi regne 1ned et vesentlig unntak. Til alle tider synes det å ha
eksistert våpenforn1er so1n ikke har vært anvendt son1 våpen. Vi kan tenke på
bronsealderens praktfulle skafthulløkser, særlig da de yngre økseforn1ene son1
består av et n1illin1etertykt bronseskall over en leirkjerne. Våpnet er her tilpasset
et spesielt religiøst eller sosialt behov. Det befim1er seg langt utenfor kan1ptmnn1elens profane sfære. Noe liknende gjelder det nuddelalderske toh~nds slagsverd,
son1 i det 16. og til dels 17. århundres n1ilitærvesen gjenfinnes i en barokt utforn1et utgave. Det ga1nle slagsverd hadde ikke lenger noen praktisk funksjon,
n1en en syn1bolsk-dekorativ oppgave, idet det ble båret på skulderen av yngre
offiserer i fanevakten. Og vi kan so1n nok et eksen1pel anføre vår egen tids høye
offiserers og fyrsters kopier av antikverte våpen, son1 inngår i den offisielle drakt de
bærer i henhold til sin status. Våpnets karakter smn statussyn1bol har 1nedført sn1å
endringer i forn1en, n1en ved utførelsen er vekten blitt lagt på det rent dekorative.
Meget tyder derfor på at det pri1nært er son1 statussyn1bol vi 111å oppfatte
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Fig. 4. Mot slutten av 700-tallet kommer tveeggete sverd igjen inn i bevæpningen.
De er da utstyrt med hjalter av jern, i former som dette.

In the latter part of the 8th Century the double-edged sl/Jord reappears.
(Hol, Lødingen, Nordland.)

praktvåpnene fra sen folkevandringstid og tidlig merovingertid. En sverdtype
som her særlig kom1ner i betraktning er de såkalte <<ringsverd».
Son1 navnet sier er ringsverdet utstyrt med en ring. Den har gjerne sin plass
ved knappen so1n kroner sverdgrepet. I det norske Snarten1ofunnet er sverdet
utstyrt 1ned en ring under nedre hjalt. Dette er eneste kjente eksen1pel av denne
variant. Da ringen ikke kan forklares son1 et funksjonelt elen1ent i san1band n1ed
opphengning og bære1nåte, er det nok riktig so1n Bjørn Hougen anfører, at også
dette er et ringsverd. 29
Vi kan skille mellmn 4 fonner av ringsverd, oppfattet son1 tilhørende en typologisk utvikling. Dette er øyensynlig riktig. I første fase er det på øvre hjalt festet
en bøyle ved siden av knappen, og i denne henger en løs ring. I annen fase øker
bøylens og ringens tykkelse slik at det 1nå utspares plass for den1 i knappen. På
grunn av tykkelsen er bevegeligheten gått tapt, og en eventuell praktisk anvendelse er falt bort. I tredje fase er det overhodet ikke tatt hensyn til ringens praktiske anvendelse, bøylen og ringen støpes i ett. Endelig opptrer den siste fase,
hvor vi blant annet 1nå p lasere det danske K yndbysverdet, der både knappen,
bøylen og ringen er støpt i ett.
Utenfor Norden kjem1es en rekke ringsverd. De finnes i England, Nord-Italia,
Frankrike, Tyskland og Sveits. Ørsnes-Christensen har i sin nevnte publikasjon
o1n K yndby underkastet disse sverd ennænnere behandling, der ulike typologiske
og konstruktive elen1ent ved grepets utfonning er trukket inn. Resultatet gir en
klar forestilling on1 at sverdenes eldste faser er fellesgernunsk. Bare den siste og
fjerde fase skiller seg ut son1 et rent felles-nordisk fenon1en, i dag sterkest representert i Finnland. 30
Ringens funksjon er av betydning for vurderingen av sverdene, og mn dette
er fren1satt flere hypoteser. 31 En av disse går ut på at ringen representerer et opprinnelig funksjonelt trekk, f. eks. at n1an ved en snor gjennon1 ringen skulle feste
sverdet til håndleddet. 32 Dette er en 111ulig forklaring når det gjelder de eldste
ringsverd. Vi skulle også tro at Snarte1nosverdets lille ring på nedre hjalt kunne
forklares på dette vis. Men allerede i annen fase er bøylens og ringens tykkelse
så stor at ringens funksjon er borte. Den kan vanskelig beveges, og det er knapt
nok n1ulig å tre en tynn tråd gjennmn den. I tredje og fjerde fase er både ring
og bøyle redusert til et funksjonsløst, dekorativt elen1ent.
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Fig. 5. Ringsverd fra Vallstenarum, Vallstena, Gotland. Nedlagt omkring år 700.
(Etter Steenberger.)
Ring-sword frot/1 Vallstel/artllll, Gotland, Sweden. Burial about 700 A.D.
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Fig. 6. Fragment av ringsverd, siste halvpart av 500-årene.
Frag/1/ents of a ringsword, front tite latter half of the 6tlt Century A.D.
(Aker, Vang, Hednnrk.)

Etter alt å dømn1e kon1n1er denne «funk:sjonsløse» ringen inn ganske tidlig.
I den nylig publiserte «Fiirstengrab» fra Krefeld Gellep ligger et ringsverd av
annen utviklingsfase. Dateringen viser til nudtre del av første halvpart av 500årene.U Sverdtypen holder seg så gjennon1 et tidsron1 på 170-200 år, der den
funksjonsløse ringen stadig vender tilbake.
Jeg vil gjerne oppfatte en rekke andre praktsverd n1ed grep utført i gull eller
forgylt bronse, n1ed sølvinnlegninger, granatarbeider og dekorasjoner (vesentlig
i stil Il) som en parallell til ringsverdene. Vi har ekse1npler på disse i Norden,
best representert i Sverige, tids1nessig san1tidig n1ed ringsverdene, og- rent bortsett fra at ringen 1nangler- forn1n1essig nært knyttet til disse. Son1 ovenfor anført
er det i sen folkevandringstid og tidlig n1erovingertid bare disse praktsverdene vi
har eksen1pler på. Det aln1innelige, rent funksjonelle våpen er borte.
Derin1ot er det i denne tid en annen sverdtype son1 dukker opp i de «ahninnelige» gravene, de eneggete, såkalte «saksesverd>>, oppkalt etter den frankiske scramasax. Ser vi på gravene son1 inneholder tveeggete sverd, finner vi gjerne også det
eneggete sverdet. På kontinentet er dette tydelig allerede on1kring år 500 og
kjennes der også fren1 til on1kring 700. 34 Foruten «saksesverdet» inneholder gjerne
slike graver også spyd, skjold og i blant hjehn. Når vi påtreffer det san11ne forhold
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i Norden, får man inntrykk av at det er et tnere
internasjonalt fenomen. Det eneggete sverd tnå
oppfattes son~ det egentlige våpen, mens det tveeggete har overlevet seg selv, og opptrer i et våpentniljø der det i grunnen ikke har noen aktiv
funksjon lenger.
Jeg er derfor tilbøyelig til å oppfatte denne gruppen n~ed tveeggete praktsverd pritnært som statussymbol, og etter gravenes øvrige krigerske innhold
nænnest som et militært statussymbol. Jeg kan ikke
tro annet enn at de urolige tider i Europa hos gertnanske statnmer har fremtvunget nødvendigheten
av tnilitære spesialister og strateger, on~ de ikke alt
hadde vært der tidligere. 35 For Sveriges vedkmntnende er det sannsynligst å tenke seg at kongene i
Gan~le Uppsala bygde sin politiske lederstilling på
en militær tnakt, son~ åpenbart tnå ha vært ledet
av velutdatmete strateger og taktikere. Det er da en
tnulig forklaring å tenke seg at det er disse militære
ledere smn nå hviler i båtgravene på Vendel og
Valsgarde. Det ensartede preg i gravskikken, og det
faktum at praktgravene bare rommer menn, kunne
også tyde på dette. Fra de senere utgravninger
synes det å fremgå at kvinnene og de almim~elige
innvånere på disse steder ligger i enkle branngraver
noe utenfor hovedfeltet.
En slik tolkning kunne også gi forklaring på den
påfallende likhet vi treffer i rike våpengraver, både
i Norden, på kontinentet og - sotn kanskje det
beste eksetnpel - den kjente båtgraven fra Sutton
Hoo i Suffolk, sotn det ellers faller vanskelig å gi
--E-
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Fig. 7. Kampkniver. - Fighting-kniPes.
(Engerdal, Hedmark. Besseberg, Eiker, Buskerud.)

en ri111elig forklaring på. En høyere tnilitærkaste vil nødvendigvis tnåtte bli 111ere
internasjonalisert enn landets øvrige innbyggere.
Vi kan nå se på de våpen so111 i sen folkevandringstid og merovingertid erstatter det tveeggete sverd. Det grunnleggende arbeide er her gjort av Shetelig, 36
sotn peker på at sverdet i første 0111gang erstattes av et tyngre spyd og en lang
kniv. Vi vil først ta for oss kniven.
Begrepet «kniv>> er kanskje ikke den tnest dekkende betegnelse for dette våpen,
son1 gjennotngående er større enn den alminnelige brukskniv, tned en klingelengde på 20-30 ctn, kilefonnet klingetverrsnitt og med bred rygg. Helmer
Sal111os betegnelse <<Katnpf-messen> - kamp-kniv - er mere betegnende. I norske
graver opptrer den fra mnkring 500, vesentlig på Vestlandet - so111 en kunne
vente, n1en også på Østlandet, i Trøndelag og noe senere i Nord-Norge. 37 Forekomsten er ikke særlig tallrik, og Fett anfører bare 10 daterbare eksemplarer. 38
0111 denne våpenfor111 skal oppfattes sotn et nødvendig bielement til den store
spydspissen, som den ofte finnes san1men med, og 0111 den er innført satumen
tned den, tnå sies å være usikkert. I Finnland er det klart at en fonn for katnpkniv
kjentes allerede i slutten av rotnertiden. 39 Det er n1ulig at det er et tidligere kjent
og brukt våpen so111 først på 500-tallet blir et ledd i bevæpningen, og derfor kmnmer tned i gravene. Det er i alle fall vanskelig å peke på spesielle forutsetninger
utenfor Norden, 40 og det kan for vårt eget lands vedkon11nende være grmu1 til
å minne 0111 at forekomsten ikke knytter seg til noe spesielt otnråde.
Både Gjessing og Salmo har primært trukket frem kampknivens funksjon sotn
støtvåpen. 41 Våpenhistorikeren Fritz Skaar har derimot anført at en så lang kniv,
med klingens kilefor111ete tverrsnitt, ikke kan være noe høvelig støtvåpen, selv
0111 oddpartiet er sterkt tilspisset. Våpnet vil være for tungt og i lengste laget.
Han mener det er riktigere å oppfatte det so111 en huggkniv. 42 I alle fall må vi tro
at det er et nærkampvåpen, so111 må suppleres av et lengre våpen. Etter gravfunnene må dette være den tunge lansen og/eller øksen.
I tnerovingertiden opptrer kampkniven sjeldnere hos oss. Derimot er den
tneget vanlig i Finnland, der den også synes å ha andre funksjoner enn et rent
kampvåpen. 43
Det har vært hevdet at det norske merovingertidsvåpen fremfor alt, det lange
eneggete sverdet med rett rygg, skulle være utviklet av kampkniven. Dette
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skulle også være årsaken til at kniven forsvinner. Smn
overgangsform_ n1ellon1 kan1pkniven og det eneggete
sverd, er flere lette sverdforn1er trukket fren1, og av
kronologiske grunner anfører Gjessing en tidlig fonn av
det eneggete sverd, der eggen i en lang, slak bue går fren1
til odden. Han gir likevel ikke uttrykk for noen tro på en
slik utvikling. 44 Skaar har også vært inne på tanken at den
lange, buete eggen hadde en annen funksjon, netnlig i
sterkere grad å gi hugget en skjærende virkning. 45 Våpnet
n1å også kunne være brukt til støt. 46
Senere i perioden blir sverdets odd buttere, og vi står
nå overfor et rent huggvåpen. Dette våpen fortsetter tnuligens noe inn i vikingtiden. Mot slutten av n1erovingertiden og ved overgangen til vikingtiden, kommer som
nevnt det tveeggete sverd på nytt inn i bevæpningen.
Med denne gjeninnføring får vi så hjalter av n1etall, son1
i periodens siste del også anvendes på det eneggete sverd.
At tnetallhjalt kotnn1er i bruk, kan være et funksjonelt
trekk, idet det kan bidra til en avveining av våpnet. 47 Forøvrig har vi få holdepunkter for å avgjøre hvordan grepet
på det eneggetc sverd tidligere var utformet. 48
Et nundre antall sverd, son1 kan skilles i to typer' har
også krav på interesse (R. 497 og R. 496). 49 Begge typene
kjennes i særlig grad fra Norge. 50 Gjessing har pekt på at
vi i den ene typen står overfor den tnerovingiske scran1asax
i dens senere utfornung (R. 497), tnens den andre (R. 496)
antakelig er en saksisk/frisisk utvikling av den frankiske
scran1asaxen. I begge tilfelle synes Rhinegnene å være
kontaktonwådet. Skaar har pekt på at det ved begge typer
funksjonelt bør utskilles varianter. Tangelengden viser at
-<E--
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Fig. 8. Eneggete sverd fra tidlig merovingertid.
Single-edged swords, early ll;ferovingian Age.
(Hagebuseter, Sigdal, Buskerud. Frognerhagen, Nore, Buskerud.

enkelte av våpnene har vært tohåndssverd, 51 velegnet for kraftige hugg og støt.
Den lange tangen er velkjent på de kontinentale forbilder, og vi nrJ. innenfor
disse våpentypene ha grunn til både å regne n1.ed import og hjen1.lig etterlikning.
For den store gruppen av eneggete sverd er det likevel vanskeligere å peke ut
forbilder og eventuelt kontakton1.råde. Tanken om at det her skulle foreligge en
hjen1.lig utvikling fra eldre ron1.ertids eneggete sverd, synes ikke å ha noen forankring i n1.aterialet. Det er åpenbart en ny forn1 son1 kraftig slår igjennon1.
Teorien on1. at det skyldes en hjenuig utvikling av katnpkniven, virker heller
ikke sannsynlig.
Gjessing har her lansert en dristig hypotese. 52 Hans utgangspunkt ligger i utbredelsen innenfor Norden, !lied Vest-Norge SOlli en særlig rik sone, n1en der
rikdmlinlen vesentlig Iliå tilskrives gravskikken. Det må antas at spredningen har
vært like sterk på Østlandet, SOlli i denne tid viser en enklere gravskikk. Videre
er det konsentrasjoner på Gotland, Bornhohli og i Finnland. Denne fordeling
synes tliere å tyde på østlige kontakter enn vestlige. Innenfor viss~ on1råder i
Øst-Tyskland antas det eneggete sverd å ha hatt en lengre levetid, og det kan
være herfra våre forbilder er kon1.n1.et, n1.ener Gjessing. I siste instans antar han
at denne sverdfonli er innført - eller gjeninnført - til Europa av hunnerne.
Han peker her på at saksesverdet opptrer flere steder i Europa allerede ved
midten av 400-tallet, da hunnerriket stod på høyden, og var i stadig konflikt 111.ed
genlianske stallil11.er. En innflytelse på den germanske bevæpning skulle derfor
kunne være sannsynlig.
I tilknytning til sverdene anfører også Gjessing likheter innenfor sverdskjedebeslagene son1. peker i sanlllie retning. Han har her fått støtte av Olsen, son1. finner
likheten n1ellon1. de asiatiske skjedebeslag og 111.erovingertidens så påfallende, at
det må bero på noe !lier enn et tilfelle. Han sier også at han under sitt arbeide
n1.ed Valsgarde-saxene har satlilet nye opplysninger SOlli bekrefter Gjessings teori. 53
Enda er det kontinentale Iliateriale for lite kjent til at vi kan peke ut noe besteilit on1råde son1 skulle ha fonliidlet itlipulsene. Ut fra den nåværende fordeling av 111.aterialet synes det likevel son1. 0111. Gjessings teori on1 et østtysk
kontaktonwåde kan bli løsningen.
Den neste våpenfonli vi vil ta for oss er spydet. Her er utviklingen grei å
klarlegge i eldre del av folkevandringstiden, noe n1er kmliplisert og uklar i yngre
8
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-«- Fig. 9. Hjem1ig utformet etterligning av tnerovingisk rett-egget
scramasax (fra Godaker, Stange, Hedmark. Originalen til R. 497.).
Mulig hjemlig kopi av saksisk/frisisk utviklet scrannsax (fra
Torsdal, Batnble, Telemark. Originalen til R. 495.)
Single-edged swords, possibly Norwegian copies of continental types.
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t Fig. 10. Noen av de eneggete sverd kan være itnportert.
Dette gjelder trolig for sverdet t. h., som også er et tohåndssverd.
S0111e single-edged swords 1//ay possibly ha/Je been i111ported, and probably the srrJord 011 the right, wllich, like so1ne continental types,
represents a two-hand-weapon.
(S. Kvåle, Røn, V. Slidre, Oppland. Thomaskirken,
Filefjell, Oppland.)

del og merovingertid. På 400tallet er spydet det hyppigst forekonlmende våpen, ofte i et fast
sett bestående av to forn1.er. Det
ene er et lett våpen n1.ed langt
skaft og en odd n1.ed agnorer,
tydeligvis et kastespyd. Det andre
er et spyd med kraftigere blad,
ofte n1.ed nlarkerte nudtribber,
åpenbart en støtlanse. Dette spydsettet tilhører yngre ron1ertids
våpenfonner og avspeiler et vesentlig trekk i romersk stridsteknikk. Med små forandringer har
spydsettet holdt seg til 500-årene,
da det etter hvert avløses av
andre våpenfonner. 54 Dette gjelder likevel ikke for Finnland, der
det gatnle spydsettet føres videre
og utvikles i n1erovingertiden. Et
rent finsk trekk ved disse yngre
spyd er at falen forsvinner, og
spissene utstyres med en firkantet
tange. Spydsettet er i Finnland i
bruk helt til slutten av n1.erovingertiden. 55
På 500-tallet opptrer også nye
spydformer. Som <<erstatning>> for
det gatnle spydsettet kon1.1ner et
kraftig enkeltspyd. I enkelte tilfelle er dette funnet sammen n1ed
det ganue våpensettet, og Shetelig har her im1ført begrepet «det

Fig. 11. Spydformer fra folkevandringstid.
La11ce- and spearheads fro/IT lVIigration Per iod.
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tredje spyd)>. 56 et begrep son1 senere har fått innpass i norsk arkeologisk tern1inologi. Dessverre har dette virket forvirrende, og enkelte oppfatter det dit hen at
vår bevæpning i 6. århundre bestod av tre spyd. 57 Jeg har tatt for n1eg de tilfelle
der et av Sheteligs «tredjespyd>> opptrer. 58 Bare i ett tilfelle, det av Shetelig anførte, opptrer «tredjespydet>> san1n1en n1ed det gam1e spydsettet, n1en ikke alene
san1n1en n1ed dette - da det i funnet også ligger en øks. I de andre ligger det
san1n1en n1ed andre våpen enn spyd. For de øvrige forn1er son1 Shetelig anfører
finnes «tredjespydet>> alltid også n1ed andre våpen. Ikke i noe tilfelle opptrer det
ganlle spydsettet alene n1ed et <<tredjespyd>>. Alt tyder derfor på at det nye spyd tilhører et eget våpensett. Vi har ingen grunn til å anta at det noen sinne har eksistert
et våpensett bestående av kastespyd, støtspyd og tyngre lanse. Begrepet «tredjespyd>> kan derfor vanskelig sies å ha noen berettigelse og bør helst ikke anvendes.
Det son1 likevel kan slås fast er at det på 500-tallet opptrer nye spydforn1er. De
kan dels opptre san1n1en n1.ed det gan1le spydsett, dels sa1nn1en med et annet spyd,
dels sammen11.1.ed andre våpen, n1.en aldri alene n1.ed de to ganlle. Det nye spyd
representerer derfor noe nytt innenfor bevæpningen. Spydforn1.ene er antakelig
kontinentale, 111en det er ikke lett å påvise et særlig opphavson1.råde.
Det samn1e problen1. gjør seg også gjeldende for n1.erovingertidens spydforn1er. Her foreligger flere typer hvor opprinnelsen kan være vanskelig å spore.
Et unntak er de hyppig forekon1n1ende spydspisser av såkalt «Vendelfonn>>, so111
hos oss vesentlig faller innenfor 600-tallet. Gjessing har her pekt på Tyskland
son1 opphavsområde, der også alle forstadiene er belagt. 59 I Norden kjennes
ellers forn1.en i Sverige, Fimlland og Dan111ark. På Vestlandet og i Trøndelag
er det en annen spydforn1 son1 opptrer og fyller tidsrom_nlet. Den synes å være
utviklet på hjen1.lig grunn, son1 en lokalforn1, og kjennes sjelden eller aldri
utenfor Norge. 60
Mot slutten av perioden, ved overgangen til vikingtiden, kon1111er kraftige
itnpulser fra kontinentet. Fra frankisk mnråde får vi son1 tidligere nevnt «gjeninnført>> det tveeggete sverdet. Fra sam.n1.e on1.råde k01111ner også spydspissen
n1ed vinger på falen, antakelig også andre spydforn1.er. 61 Men her beveger vi oss
i den grad på overgangen til vikingtiden, at det ofte kan være vanskelig å vite
innenfor hvilken periode de enkelte forn1er egentlig skal plasseres.
Øksen kan være et godt eksetnpel på både hje1nlig og fremn1.ed i bevæpningen.
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Fig. 12. Et par spydfonner fra merovingertid. Til høyre spiss av «Vendelbrm». Spydspissene med vinger komn1er inn i bevæpningen i slutten av period~n, samtidig 1ned
gjeninnføringen av det tveeggete sverd, åpenbart som følge av karolingiske kontakter.

Tu;o of the spearhead-types which ocwr in the lVferotJingian Pcriod. The winged spearhead
reprcsents continental, Carolingian, i111pulses in the latter part of the 8. ccntury.

Vi får en ide utenfra - en kan1pteknikk- og tilpasser for denne et hjen1lig elen1ent. Øksen betegner på en m_åte noe nytt i vår folkevandringstid.
Dette ligger ikke i form_en, n1en i det faktum_ at
den legges i graven. Gjennom_ ron1ertid og folkevandringstid synes det ikke å ha vært skikk å
legge redskaper i gravene. Den 1nåte son1 øksen
dukker opp på, synes derfor å bekrefte at den n1å
oppfattes son1 et våpen. Ideen å bruke øksen i
kan1p kan skyldes kont2.kt n1ed frankerne, 1nen
den egentlige frankiske våpenøks, <<franciskaen»,
er n1eget sjelden hos oss, og opptrer senere. 62 De
første øksene vi n1øter i gravgodset er hjen1lige,
utviklet av forn1er vi kjenner fra rmnertiden. 63
Øksens utvikling i Norge avspeiler forholdene
i Sverige og til dels i Dann1ark. Annerledes stiller
saken seg for Finnb.nds vedkon1n1ende, der celten
av jern var enerådende. Denne fikk aldri noen
plass i våpensettet. 64 Først i begynnelsen av 700årene dukker skafthulløksen opp. Det er da først
og fre1n~t den typen vi kjenner fra det nm·denfjelske Norge, en særlig skjeggøksforn1. 65 Til
Norge synes den å være kon11net alt i tidlig del
av 600-årene, og vi kunne anta at den er kon11net
san1n1en 1ned det eneggete sverdet son1 den i
Trøndelag, på Gotland og på Bornholn1 opptrer
så hyppig san1n1en n1ed.
Ellers n1øter vi øksen fra folkevandringstiden
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Fig. 13. Øksetypcr som forekommer i norsk merovingertid,
og viser utviklingen frem_ til den spesialiserte våpenøks.

Norwegian axcs jro111 Mcrovingian Per iod.

også i 1nerovingertiden. Den er så enkel og funksjonell at få trekk viser forandringer. I sin opprinnelige forn1 holder den seg langt ut på 700-tallet.
01nkring 700 synes det likevel å inntreffe forandringer som må skyldes fre1nn1ede in1 pulser. Dels har vi i våre funn et lite antall økser av helt fren1n1ed karakter, bl. a. de såkalte «dobbeltskjeggøksen>. 66 Dels merkes en utvikling av de
hjemlige øksefonnene hvorved eggen blir bredere, skafthullets utforming endres,
og fonnen gjøres lettere og 1nere elegant. Det blir en spesialisert våpenøks vi
møter i slutten av 111erovingertiden.
Vi kan vel forutsette at bue og pil har spilt en stor rolle i bevæpningen, og at
det her foreligger gan1le tradisjoner.
Wencke Sl01nann har riktignok anført at beinpilen i folkevandringstidens eldre
del pri1nært har vært et jaktvåpen, 67 n1en det har vi strengt tatt liten grunn til å
forutsette. Pilen 1nå sies å være et 111eget effektivt stridsmiddel, ikke 1ninst fordi
den ved buens hjelp kan avleveres på langt hold. Og forutsatt at folk hadde såpass skyteferdighet at de 111aktet å nedlegge vilt, hvorfor skulle ikke pilen anvendes i strid ?68 I visse situasjoner ville iallefall dette våpen være andre langt
overlegent, f. eks. ved forsvaret av en befestning.
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Det kan riktignok anføres at vi i Norge først etter 500 kjenner pilespisser av
jern i våpengraver, n1.ens piler av bein kjennes også i eldre graver uten våpen.
Her m_å likevel gravskikken tas 1ned i vurderingen. Beinpilespissene finnes alltid
i branngraver, der kalsineringen gjennom_ likbålet har konservert detn. Våpengravene er som_ regel ubrente, og eventuelle beinspisser ville son1. annet organisk
n1.ateriale være forsvunnet. At våpen sjelden finnes i branngraver n1.å ha en annen
forklaring. Vi vet ennå ikke hvorfor jern nærn1.est har vært «tabu>> i en brannbegravelse.
Folkevandringstidens pilespisser er son1. regel utstyrt n1.ed fal, slik son1. på spydspissene. Det san1.111.e trekk finner vi også i tidlig tnerovingertid, 1nen senere blir
pilespissene n1.ed tange vanligst.
Blant de defensive våpen bør først nevnes skjoldet. Son1. regel er bare bulene
bevart, og de er i eldre del av folkevandringstiden en utvikling av ron1.ertidsfonnen. Utover 500-tallet n1.erkes også her en forandring, og gan1.1nel tradisjon blir brutt. Viktig er her den såkalte «V enddskjoldbule11.1>, son1. er i bruk fra
senere del av 500-tallet, til et stykke ut på 700-tallet. 69 Utenfor Sverige kjennes
den i noen få eksen1.pler fra Norge, Dan1nark og Finnland, og dukker også opp
på kontinentet og i England. I Finnland får den likevel ikke stort innpass, og
når den finn ':S e c det i en lokalt preget utfon1.1.ing. 70 N ordnun n1.ener at den
egentlige finske skjoldbulen er utviklet av r01nertidsforn1.en, son1. lever videre i
likhet n1.ed det gan1.le spydsettet. På de svenske vendelskjoldene er son1. regel et
ganske langt håndtaksbeslag. Slike kjennes også fra Finnland og Dannurk, hos
oss bare i ett tilfelle.
Denne bulen er sikkert av kontinental opprinnelse, og har her en vid utbredelse. 71 I vårt land har den ikke fått stor betydning, der det virker son1 skjold i
det hele har vært sjeldne i 600-årene og første del av 700-årene.
I siste del av tnerovingertiden k01n1ner nye - sikkert kontinentale forn1.er
inn. Særlig gjelder dette en høyt hvelvet fonn son1. kjennes fra Norge, Finnland,
sjeldnere i Sverige - unntatt Gotland, og også forekon1.111.er blant de få danske
funn.
Heln1.er Saln1.o har foretatt en studie over skjoldenes bygningsn1.åte. 72 Han er
k01n1net til at det eldre 111.erovingertidsskjold 1ned langt håndtaksbeslag 1nå ha
vært relativt tungt. Det san1.n1.e fren1.går tydelig av de skjold vi kjenner fra de
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svenske båtgravene. Fra slutten av merovingertiden kjennes itnidlertid det lette
skjold mn1 knytter seg til vikingtidens fonner.
På sin side har Gjessing foretatt en analyse av skjoldets plass i bevæpningen,
og peker på det ganske b(n1erkelsesverdige at skjoldet nænnest forsvinner sam_tidig n1ed at det tveeggete sverd avløses av det eneggete. Han n1ener i dette å se
følgene av en endret kan1pteknikk. I den grad skjoldet virkelig opptrer i funnene
synes det å representere et overklassefenmnen. 73
Det kan være av interesse å kon1binere denne iakttagelse tned Salmos vedrørende det tunge skjold. Vi kjenner dette utvilson1t best fra de svenske praktgravene, der skjoldene gjerne er overlesset n1ed n1etallbeslag. Riktignok har de
gjort skjoldene dekorative, tnen særlig effektive og praktiske kan de utnulig ha
vært n1ed sin unødige tyngde. Vi kan også n1inne otn skjoldet fra Sutton Hoograven, son1 har Upplandsskjoldenes karakter av prakt og tyngde. Det ligger
nær å tro at eldre n1erovingertids tunge skjold er et nytt eksetnpel på en våpenforn1- og denne gang et defensivt våpen- som har forlatt det rent funksjonelle
og i likhet n1ed de yngre tveeggete sverd n1å oppfattes son1 statussytnbol.
Andre defensive våpen er sjeldne i Norden. Hjehnene utgjør riktignok en
liten, n1en ikke ubetydelig gruppe. Fra Norge kjennes rester av 3 eksetnplar, 74
fra Sverige henin1ot 30, hvorav de fleste er tneget fragn1entariske, n1ens noen
få har latt seg rekonstruere. 75 De norske eksetnplarene tilhører 500-årene, n1ens
en del av de svenske også har vært i bruk på 600-tallet. Til dels synes de å ha vært
gan1le da de kon1 i jorden. Våre få norske hjehner synes typetnessig å slutte seg
til de svenske. Deres felles opprinnelse kan likevel ikke sies å være klarlagt. Dels
ron1111er hjeln1ene klassiske trekk, dels orientalske, n1en det har enda ikke vært
tnulig å peke ut de nødvendige n1ellon1ledd son1 kan gi kontakten n1ellon1 de
nordiske hjehner og deres antatte forbilder. Ut fra den arkeologiske funnfordelingen har svenske forskere antatt at de er nordiske arbeider, nærn1ere besten1t svenske. 76 Men det er her god grunn til å spørre on1 ikke den eksisterende
funnfordeling, n1ed tyngdepunkt i Sverige, vesentlig skyldes gravskikken.
Gjessing har således pekt på det n1erkelige fenon1en at det fra dansk mnråde ikke
kjennes en eneste hjehn, tnens det ville være høyst uritnelig å anta at hjehner der
har vært ukjente. 77 Men der - og forøvrig over store deler av kontinentet - er
det ennå et n1eget tilfeldig tnateriale vi har å bygge på. Med tanke på hjehnen i
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Sutton Hoo-funnet, son1 står de svenske 111eget nær, 111en tilsynelatende er noe
1nere elegant og forseggjort, tror jeg at tanken on1 et felles opphav utenfor
Sverige og eventuelt på kontinentet ikke bør avvises.
Når det gjelder hjehnene, kan det også være grunn til å peke på at de åpenbart
hører hjen1n1e i et spesielt n1iljø, son1 Paul Post har pekt på er kretsen rundt
fyrstene. 78 Også hjehnene 111å vi oppfatte son1 statussyn1bol. Både avbildninger
og graver tyder på at de i eldre tider pri1nært ble båret av fyrsten selv, hans livgarde og særlig fre1nstående krigere. 79 I senere tider har også hjehnen, ved siden
av di2.den1et, vært forbildet for en rekke fyrstekroner. Først w1der nuddelalder
og i nyere tid har hjeln1en av jern eller stål blitt den aln1innelige soldats viktige
beskyttelsesnuddel i bevæpningen.
Rester av brynjevev kjennes både fra norske og svenske lnerovingertidsgraver.80 Fra eldre tid kjennes så godt son1 kon1plette ringbrynjer fra danske
1nosefunn. On1 111erovingertidsgravenes brynjevev har tilhørt stridsskjorter kan
ikke sies n1ed sikkerhet, da det son1 regel bare er få og s1nå stykker bevart. Fra
Valsgarde 8 har Greta Arwidsson forsøkt å rekonstruere en slags panserskjorte
av rustningsdeler funnet i graven. 81 Hennes rekonstruksjonsforsøk virker likevel
lite overbevirende. Hun tenker seg at nun av sparson1n1elighetsgrunner har utfornlet en variant av en panserskjorte. Bortsett fra at hun har plasert den på øvre
del av kroppen, har rustningsdelene ingen likhet 1ned en skjorte. De består av en
løs høyre og venstre del. På rekonstruksjonen er det rundt brystet loddrett plasert
en rekke jernskim1er, avsn1alnende oppad ( !), og son1 øverst ender i et brynjevev.
Dette - n1ener hun - n1å ha båret skim1ene, da skinnene ikke er anaton1isk riktig
for å kunne surr es on1 brystet. 82
Greta Arwidsson er klar over at de to rustningsdeler (Il og Ill) ikke tillater en
slik san1mensetning, da de er speilvmdte kopier av hverandre, og hun i den antydete rekonstruksjon ville få 2 X 3 spenner son1 n1øttes n1idt foran brystet.
I rekonstruksjonen er derfor 3 av spennene utelatt. Hun forklarer dette son1 en
feil fra de son1 utstyrte graven, i det disse 1nå ha lagt ned deler av to nesten identiske rustninger. 83 Da de to delene ~0111 nevnt er speilvendte 111å vi nødvendigvis
tenke ms at det andre panseret har hatt tre ren1spenner festet under hver av
arn1ene (?),noe som eventuelt har vært n1eget ubehagelig. De forholdsvis lange
skinnene n1å videre ha vært 1neget sjenerende under nursj og ridning. De store
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111ellon1r01n son1 er oppstått tnellom_ skinnene ved rekonstruksjonen ville dessuten gi panseret en høyst illusorisk beskyttende virkning, n1ot spyd ville det
være uten betydning.
Adskillig rim_eligere er det forslag som_ er fremhgt av Paul Post. 84 Han antar
at rustningsdelene Il og III har vært legg- og fotbeskyttelse, en antagelse so1n
synes å ha n1eget for seg. I vår egen hær anvendes i dag «anclets» otn son1111eren
og <<sne-gam_asjen> 01n vinteren, og enhver som_ har anvendt disse effekter vet at
de er speilvendte kopier av hverandre. Tenker vi oss rustningsdelene fra Valsgarde 8 p lasert på leggene, n1ed skinnenes sn1ale side nedover, ville m_eget kunne
gis en 1nere sannsynlig forklaring. Da blir ikke spennene noe problen1, 111en et
rent funksjonelt elem_ent. Den illusoriske funksjonen til skinnene smn brystpanser
vil i stedet ble en effektiv beskyttelse av leggen, i det skinnene - n1ed den stnaleste
enden ned- her vil kunne plaseres tettere. Ringbrynjevevet ville nå falle ned, og
derved gi foten ytterligere beskyttelse. 85
I likhet m_ed Post finner jeg det også naturlig å tenke m_eg «rustningsdel I» son1
en arn1beskyttelse. Den har likevel neppe vært plasert on1 venstre overarn1 son1
i Arwidssons rekonstruksjon. Her ville sikkert skjoldet ha gitt tilstrekkelig beskyttelse, og dessuten blir avstanden 1nellon1 skinnene så stor at dem1e beskyttelsen også blir illusorisk. Plasert på høyre underarn1, n1ed skim1enes s1nale ende
ned, ville de kunne plaseres så tett at beskyttelsen blir effektiv for arm_en son1
fører sverdet- eller et annet våpen. Også her er det brynjevev, smn ved en slik
plasering vil falle ned og beskytte selve hånden. 86
Den her foreslåtte plasering av rustningsdelene fører nødvendigvis til den
tanke at de tjener til beskyttelse for en ridende person. Og vi er dern1ed konunet
inn på et elen1ent innenfor bevæpningen der funnene i liten grad kan gi sikre
holdepunkter: hestens rolle sotn stridsm_iddel.
Ron1erne anvendte beredne soldater. Gjennom_ de danske 111osefum1 er det
kjent hesteskjeletter n1ed spor av hugg og spydstikk. Det er derfor sannsynlig at
hesten virkelig også ble anvendt i strid i Norden. Funnene fra V als garde synes
å gi oss et eksen1pel på en kriger-rytter, og i funnene fra V endel har Arwidsson
funnet skinnefragn1enter so111 viser stor likhet tned Valsgardegravens. 87
For noen tid siden har Bertil Aln1gren behandlet rytteriets betydning, og også
han synes å tnene at V endel/Valsgardegravene gir oss eksen1pler på tungt vepnete
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Fig. 14. Rustningsdeler fra grav 8, Valsgarde, i Greta Arwidssons
rekonstruksjons- forsøk. (Etter Arwidsson.)

Greta Arwidsson' s reconstruction of tl1e fron ai'/1/0IIr-pieces
jro111 graue 8, Valsgå'rde.
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ryttere. 88 Han påpeker også den betydning son1 stigbøylen n1å ha hatt for et
virkelig kavaleri. Fra Sverige kjennes et par eksen1pler på stigbøyler fra 6- og
700-årene, n1ens de i Norge først kon11ner i bruk på 800-tallet. 89 Først n1ed innføringen av stigbøylen ville det være n1ulig til hest å nytte lansens effekt helt ut,
blant annet son1 støtvåpen for å vippe en n1otstander ut av salen.
Forøvrig har vi få holdepunkter for en vurdering av hestens betydning i ka1np.
Gravfunn n1ed bissel og seletøy viser i grw1nen ikke stort annet enn at hesten
har vært anvendt son1 ridedyr. De eneste unntak i den periode vi her behandler
blir derfor V endel- og V ;:~Jsgardegravene. De kan n11ilig også tolkes dithen at
hesten i kan1p bare ble anvendt av rangspersoner. Men forøvrig n1å det jo være
klart at hesten kan ha betydd 1neget ved raske forflytninger, selv for folk son1
kjen1pet til fots.

Son1 det vil fren1gå av ovenstående har vi på en rekke punkter kunnet konstatere at det i overgangen 1nellon1 folkevandringstiden og 111erovingertiden har
skjedd noe radikalt innenfor bevæpningen. I det følgende vil vi forsøke å klarlegge noe av det son1 har skjedd.
For dette er det klart at det norske funnn1ateriale vil im1ta en særstilling, da
det er relativt fyldig for begge behandlede perioder. Men vi n1å atter understreke
den store feilkilde son1 ligger i et n1ateriale son1 nesten utelukkende består av
gravfunn. Således kon1n1er i vårt rikeste distrikt - Vestlandet - folkevandringstidens våpen vesentlig fra skjelettgraver. Men vi har derfor ingen grunn til å anta
at de son1 ligger i branngravene har vært 111ere fredelig enn de son1 er gravlagt
ubrent. Gravkmnbinasjoner n1å også tolkes 111ed forsiktighet, i det våpenutstyret
sjelden er nedlagt son1 faste sett. 90 Vi har derfor ingen grunn til å tro 8_t det nedlagte utstyret gir uttrykk for noen nonn, n1en hva so1n kunne avsees. I-ler kan
også 1ninnes 0111 den erstatningstanken vi så ofte 1nøter i folkevandringstidens
graver, og son1 bl. a. kan vise seg ved at n1an i urørte graver bare finner enkelte
leirkarskår i stedet for hele kar.
Likevel er det visse hovedtrekk vi kan se av n1aterialet. Per Fett 91 har gitt en
oversikt over våpensett fra folkevandringstiden, og regner i alt 1ned 20 varianter.
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Men når disse 20 grupper bare bygger på ca. 130 sam1ete funn, kan en slik inndeling neppe være ~.tatistisk forsvarlig. Fetts inndeling i grupper er ikke alltid
presis, son1 f. eks. hans <<gruppe 9, variant b>> som_ oppgis å inneholde sverd, lanse,
skjold, piler og katnpkniv. Av de 6 funn gruppen utgjør er det bare ett som_
virkelig inneholder hele dette settet. 92
Ut fra materialet er det likevel n1ulig å dra opp visse hovedlinjer for folkevandringstidens bevæpning. Den største ensartede gruppe utgjøres nen1lig av
det faste spydsettet, kastespydet og støtlansen. Denne gruppe utgjør ca. 1/3 av
det totale antall funn Fett har n1ed i sin oversikt. I gravfunnene kan dette sett
ofte være kon1binert n1ed andre våpen, såson1 sverd, skjold, piler, og - n1eget
sjelden- n1ed øks. Det er verd å 111erke seg at øksen aldri opptrer alene n1ed det
rene spydsettet. I 3 tilfelle ligger riktignok øksen san1n1en n1ed bare spyd, n1en
da er det til gjengjeld to lanser og et kastespyd. Ut fra dette n1å vi kunne tro at
øksen og den ekstra lansen representerer et eget våpensett, i tillegg til det ganue
spydsettet. Dateringen av disse funn oppgir Fett til ca. 500, eller tidlig 500-tall,
og de kan da antyde tidsron1n1et når de to våpensett avløser hverandre. 93
Øksen er forøvrig funnet san1n1en n1ed sverd alene, piler alene, lanse alene,
eller et utstyr son1 on1fatter alle, eller nesten alle, våpen. Det kan være grunn til å
n1erke seg denne n1otsetningen 1nellon1 øksen og det faste spydsettet, i det vi n1å
kunne tolke den son1 uttrykk for to forskjellige ka1npn1åter. Fra skriftlige kilder
og billedkunst vet vi at spydsettet hørte n1ed til de viktigste våpen i rotnerhæren.
Under strid ble kastespydet først anvendt, og et vesentlig n1on1ent var å ran1n1e
n1otstanderen slik at hans bevegelighet ble hen1n1et, f. eks. ved at n1othakene
hektet seg fast i hans skjold eller klesdrakt. 94 Den lange n1etallstaken på kastespydet gjorde det vanskelig for den angrepne å kvitte seg n1ed belastningen, ved
f. eks. å hugge over spydet. Når angriperen på denne n1åten hadde fått hen1n1et
111otstanderen, kunne hc:n n1ed sverd eller støtlanse forsøke å få has på han1.
Det har vært antatt at øksen er kon1n1et inn i våpenutstyret son1 en in1puls fra
frankerne. Hos den1 var fransiskaen i bruk, egentlig en kasteøks n1ed en funksjon
son1 til en viss grad kan san1n1enliknes 111ed kastespydets. Under katnp ble øksen
kastet for å knuse n1otstanderens skjold, henge seg fast i dette eller ran1n1e hatn.
I-Iensikten var at den angrepnes bevegelighet skulle nedsettes. 95 Den videre
operasjon kunne så utføres 111ed kan1pkniven, kortsverdet eller støtlansen. For å

125

kunne oppta en slik katnpteknikk, var det ikke strengt tatt nødvendig også å ta
opp selve fransiskaen. Enhver son1 i guttedagene har lekt <<indianer og hvit>> vil
vite at tnan n1ed litt trening itniterer «tmnaha-vvkem> ved å bruke en vedøks som
kastevåpen.
I tillegg til øksen kon11ner også den kraftige lansen inn i bevæpningen. Også
den n1å ha vært et effektivt våpen. V ur dert etter sin forn1 og tyngde tnå det antas
at spydet har vært holdt i hånden hele tiden under katnpen, anvendt til hugg og
støt. Effektiviteten av en slik lanse er avhengig av taktiske overveielser. Brukt
under linjemessig fren1rykning i sluttede forband, eventuelt samtnen med skjold,
får vi en n1eget kraftig kampenhet. Fra nyere tid kjenner vi nettopp en slik taktikk,
sotn la grunnlaget for zuluenes n1ilitære ekspansjon i Afrika. Først tneget sent,
og under store vansker, greidde de hvites ildvåpen å stanse denne n1enneskelige
krigsn1askin.
På mange vis kan det derfor synes son1 om. endringen av folkevandringstidens
bevæpning skyldes nye taktiske disponeringer av væpnete nunnskapcr. Mens
tnan n1ed det gan1le spydsettet, eller tned skjold og sverd, n1åtte regne striden
n1ere son1 en kan1p tnann tnot tnann, så synes de nye våpen n1ere å betinge en
kan1p 111ellon1 større forband under en fastere katnpdisiplin. Vi har ovenfor forsøkt å vise at vi ut fra enkelte våpenfonner synes å ane eksistensen av en kategori
n1ilitære spesialister i denne tid. Og for å kunne gjennmnføre operasjoner av den
art vi nå antar at våpnene viser, vil det være påkrevet at større forband ledes av
personligheter tned taktisk og strategisk skolering.
I løpet av tidlig tnerovingertid gjennmngår atter bevæpningen små forandringer. Endringene synes å skje i Norden i takt 111ed de son1 finner sted i Europa.
Også endringene i yngre n1erovingertid har sa1nn1enheng n1ed det smn skjer på
kontinentet. Arsaken til dette kan være at det i Norden nå eksisterer en egen
gruppe n1ilitære spesialister - i tnangel av et bedre og tnere dekkende ord kan vi
kalle det en offisersstand - son1 stadig har øynene åpne for det son1 skjer innenfor
europeisk nulitærvesen.
En ting til er åpenbar. Med bevæpningens utvikling tnå en forutsette endringer
i de hjemlige sa1nfum1sforhold som tillater og tnuliggjør etablering av et slags
militærvesen, hva enten det har skjedd som et slags heimevern eller son1 stående
avdelinger. At det virkelig har funnet sted en rekke betydelige endringer i
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sa1nfunnsforholdene under overgangen folkevandringstid/m.erovingertid vet vi
fra andre felter. Vi får nye gravskikker, nye drakt1noter, nye redskapsform.er, et
endret runealfabet, endringer i språket og n1.uligens også en ny religion. Men vi
kjenner enda lite til de betingelser som. førte til disse strukturelle endringer innenfor nordisk sa1nfunnsliv.

SUMlVIARY
The History if Nordic Annatnent during the Migration Period
and the Merovingian Age ( 400-800 A.D.)
The anns and arn1.our in use in the North during the early part of the Migration
period are a further develop1nent of Late Roman types. Most i1nportant were a
double-edged sword, a shield, and a set consisting of spear and lance. Around
the year 500, the double-edged sword seen1.s to have fallen into disuse. A few of
later date have been found, all of excellent workmanship and outstanding quality.
Their hilts of gold or silver are either solid or plated, and n1.any are orna1nentc:d
with a garnet inlay. An1.ong the very finest rank the so-called "ring-swords".
In this splendid forn1., the double-edgcd sword occurs up to about 700 A.D.,
but no ordinary double-cdged sword frmn the sixth or seventh century has been
found anywhere in Scandinavia.
As the weapon of attack of the rank and file, the double-edged sword was
apparently replaced by a fighting-bufe, which was later superseded by a short,
single-edged sword. W e rnay thus assume that the late double-edged swords
with their sun1.ptuous decoration were symbols of status. Such precious swords
have been found in the graves of 1nen of high rank, possibly 1nilitary leaders.
Fron1. about the year 500, the repertoire of anns and arn1.our underwent a
radical change. Weapons with ancient traditions disappear, and are superseded by
2.rn1.s indicating that a new fonn of battle-teclu1ique was being established. Wlule
the earlier weapons seen1. best suited for n1.an-to-nnn con1.bat, the later types
were apparently designed for the joint efforts of large units. The author holds
that operations by such orga1lised muts require a nulitary strategy and fighting
discipline that can only be achieved by trained and experienced nulitary specialists.
As the Scandinavian nnterial shows, hehnets, annour, and the heavy, often
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richly decorated shields of the latter half of the sixth and of the seventh century
forn1ed part of the military eguipn1ent of ~01ne few, obviously in1portant persons.
In graves, dus nuterial usually occurs together with the double-edged sword.
As the best-known exan1ples we n1ay cite the rich, Swedish burials at Vendel
and Valsgarde. The author suggests that such graves 1nay contain the remains of
military specialists and leaders in battle; in the case of the Swedish burials n1entioned, we may well be confronted with the ren1ains of the 1nilitary leaders
serving the kings of Gatnle Uppsala. Possibly the well-known ship-burial fron1
Sutton Hoo may be explained in a sin1ilar way.
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Denne artikkel er opprinnelig utarbeidet som_ prøveforelesning for m.agistergraden i nordisk arkeologi, høsten 1965. Til forelesningen ble arbeidet noe forkortet. Bortsett fra n1indre rettelser og tilføyelse av noteverk er arbeidet ellers
uforandret.

NORSK ARKEOLOGIS!{ SELSKAP
Styrets årsberetning 1966 og regnskap 1965

Representantskapsn1øte ble avholdt tirsdag 23. noven1ber i Oslo Handelsstands
Forening kl. 17,45.
Tilstede: Preses direktør Fuglesang, generalsekretær professor Hougen, h.r.adv.
Fougner, disponent Holm_, banksjef Klingenberg, rektor fru Rogne,
ingeniør Wetlesen, revisor, kunsthandler Berntsen, redaksjonssekretær Skjølsvold og sekretær fru Aashein1.
Preses åpnet n1øtet n1ed å ønske velkon11nen og da spesielt banksjef Klingenberg son1 deltok i representantskapsnlØtet for første gang, og uttalte videre at
Hans Majestet Kong Olav V hadde tilsagt sitt nærvær under nugister Arne Em_il
Christensen jr.'s foredrag kl. 19,00.
Preses leste revisors innberetning o1n årets regnskap og fren1la dette, son1 ble
anbefalt til godkjennelse.
Ingeniør Wetlesen ville vite hva Fondets nudler, son1 hadde øket 111ed ca.
kr. 35 000 i de siste år, skulle brukes til, og Preses viste til det n1øtet han skulle
ha m_ed fagarkeologene den 24/11-1965.
Av de styren1edlen11ner son1 var på valg hadde direktør Wilhehn Kavli, Stavanger, og disponent Alf B. Lund, Trondhei1n, frabedt seg gjenvalg. Son1 nye
111edlen1n1er av Styret ble foreslått skogeier Jens Berger, Flisa, og disponent Finn
Holn1, Oslo, og son1 ny visepreses etter avdøde fylkesnunn H. Gabrielsen ble
foreslått generaldirektør Rein Henriksen, Sarpsborg.
Revisor ble foreslått gjenvalgt.
Generalforsan1ling ble holdt san1n1e sted kl. 18,30.
Preses ønsket velkon1n1en og uttalte bl. a. «l våre annaler er det aldri registrert
noen forn1 for n1urring eller protest når det gjelder innkallelse til våre årsn1øter.
Den av n1eg også i år forventede taushet skulle bebude at jeg straks kan ile 1ned
å ønske velkon1111en til vårt årsn1øte, det 30. i rekken, son1 i år finner sted på
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Selskapets stiftelsesdag, nem1ig 23/11. Det er en glede å se så n1ange av våre
n1edlemn1er her i aften. I vår n1idte finnes der også spesielt innbudte gjester. Jeg
hilser såvel disse son1 dere alle, og ønsker vel n1øtt til aftenens 1nøte. Jeg har den
glede å 1neddele at Hans Majestet Kongen har tilsagt sitt nærvær under n1agister
Arne Enul Christensen jr.' s foredrag.>>
Preses rettet en spesiell takk for den økononuske bistand til billedpresentasjon
fra firnnene :
Christiania Glasn1a gasin,
Christiania Spigerverk,
Den norske Creditbank,
Frydenlunds Bryggeri, Ringnes Bryggeri A/S, Schous Bryggeri AjS,
Johs. Grønseth & Co. AjS,
O. Mustad og Søn,
Norges Gullsn1edfor bund,
A/S Solberg Spinderi,
A/S Tyri Fabrikker,
Wilhehn Wilheln1sens Skipsrederi.
Hans Majestet ankon1 til foredraget kl. 19,15 og ble n1øtt av direktør Fuglesang
og professor Hougen.
Preses hilste Hans Majestet n1ed følgende ord:
«Deres Majestet. Mine dan1er og herrer.
For Norsk Arkeologisk Selskap er det en stor begivenhet og en 111eget stor
ære at Deres Majestet har funnet anledtung til å være tilstede ved det foredrag
son1 i aften gis i forbindelse 1ned vårt 30te årsn1øte. Det ligger også nær for 1neg
å rette ytterligere en takk til vår kjære Kongefanulie for den interesse so1n er vist
vårt Selskap ved at H.K.H. Kronprins Harald har villet tre inn so1n representantskapslnedlen1 i Norsk Arkeologisk Selskap. Jeg uttrykker vår ærbødige takk
og ønsker Deres Majestet hjertelig velkon1n1en.»
Hans Majestet ble deretter overrakt det første eksen1plar av Viking 1965.
Preses introduserte aftenens foredragsholder n1agister Arne Enul Christensen jr.
Hans foredrag: <<Fra Hjortspring til Gokstad Hovedtrekk av båtens lustorie i Norden i ca. 2 000 ån>
ble en rik opplevelse for san1tlige tilhørere, og høstet langvarig applaus.
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Professor Hougen takket for den spirituelle innføring i båtens historie s0111
Christensen hadde gitt tilhørerne.
Etter foredraget hilste Hans Majestet på nugister Christensen og forlot deretter n1øtet.
Generalforsan1lingen ble avsluttet i Universitetets Oldsaksa111lings lokaler
hvor kaffe og snitter ble servert.
Dr. Lars Galtung og direktør Arne I. Hoe111 undertegnet protokollen.
I perioden 1965/1966 har Selskapet hatt den store ære og glede å n1otta den
danske tronfølger H.K.H. prinsesse Margrethe son1 representantskapsn1edlen1,
san1t
Sivilingeniør Peter Y. Berg jr.,
Bergens Privatbank v/banksjef Fredrik Moe,
Skipsreder Ludv. G. Braathen,
Den norske Creditbank v/banksjef E. O. Klingenberg,
Im.presario A/S v/direktør Per Gottschalck,
Skipsreder Sven Meyer,
Agent Trygve Son1n1erfeldt,
A/S Tyri Fabrikker v/direktør Arne I. Hoe1n,
Direktør Vibe Reym.er (Sveits),
Direktør Arne R. Aasgaard, (livsvarig rep.n1edlen1),
Direktør Arne Aasrud
Videre har nun hatt den glede å n1otta son1 livsvarige n1edlen1n1er:
Generalkonsul Bjarne Dietz, Kgl. norsk Generalkonsulat, Glasgow, og
An1bassadesekretær Nils O. Dietz, Kgl. norsk A1nbassade, Mexico City.
Styret har i beretningsåret hatt følgende san1n1ensetning:
Preses:
Direktør Richard Fuglesang, Oslo.
Visepreses:
Generaldirektør Rein Henriksen, Sarpsborg.
Generalsekretær: Professor Bjørn Hougen.
Øvrige styren1edlen1n1er:
Skogeier Jens Berger, Flisa,
H.r.advokat Frithjof Bettun1, Sandefjord.
H.r.advokat Eiliv Fougner, Oslo,
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Bonde Pål Gihle, Toten,
Disponent Finn Holm., Oslo,
Banksjef Sjur Lindebrække, Bergen,
Rektor fru Margit Rogne, Oslo.
Revisor:
Kunsthandler Arnstein Berntsen, Oslo.
Redaksjonssekretær: Førstekonservator Arne Skjølsvold.
Sekretær:
Fru Erna Aashein1.
I dagene 14.-18. n1a1 1 år ble det arrangert en ekstra tur til Orknøyene.
Avdelingssjef Sverre Lindeberg i Winge Reisebureau A/S hadde ansvaret for det
tekniske arrangen1ent son1 var godt tilrettelagt. Fly fra Braathen Safe var chartret,
og turen startet fra Fornebu flyplass 14. n1aj 0111 111orgenen. Det var bare 38 av
de på1neldte n1edlen1111er son1 k01n 1ned på turen på grunn av at Kirkwall flyplass ikke hadde kapasitet for større fly. Ca. 60 personer hadde n1eldt seg på.
For å være n1est 1nulig rettferdig ble det foretatt loddtrekning.
På Kirkwall flyplass ble Selskapet n1øtt velko1nn1en med sekkepipen1usikk.
Den norske generalkonsul i Glasgow, Bjarne Dietz, san1t Kirkwalls borgern1ester og andre av byens autoriteter var n1øtt fre1n for å hilse nordn1ennene
velkon1n1en til Orknøyene. Det var taler fra Orknøyisk og norsk side. Et tilsvarende antall Orcadians sto klare på flyplassen for å returnere 1ned Braathen
Safe til Oslo for å tilbringe dagene 14.-18. 111ai i Norge.
14. 1nai on1 ettenniddagen beså n1an St. Magnus Cathedral, Earl's Palace og
Bishop' s Palace i Kirkwall, under ledelse av Stewart Cruden, Inspector of Ancient
Monun1ents of Scotland, Edinburgh.
Grevskapsrådet og bystyret hadde n1ottakelse (Cocktail-Party) i Kirkwall
Hotel 0111 ettermiddagen, hvorunder preses, direktør Richard Fuglesang og
professor Bjørn Hougen overrakte det norske flagg til Kirkwall by. Søndag den
15. 111ai overvar 1nan Gudstjenesten i St. Magnus Cathedral n1ed den offisielle
«Kirking» av det nyvalgte bystyre. Under Gudstjenesten leste soknepresten et
brev 1ned hilsen til Orknøyboerne fra H.M. Kong Olav V, son1 direktør Fuglesang brakte n1ed seg.
Un1iddelbart etter Gudstjenesten besøkte n1an Dr. Hugh Marwicks grav hvor
professor Hougen la ned bl01nster og holdt en kort n1innetale over en av Orkn-

136

øyenes betydeligste n1elll1 i vår tid. Dr. Marwick var 1nedle1n av Det Norske
Videnskaps-Akade1ni i Oslo og en god Norgesvenn.
Etter besøket på Kirkegården reiste Selskapet 1ned buss til Maeshowe, en
bronsealdergrav n1ed en berømt sanlling runeinnskrifter fra det 12. århundre
av norske korsfarere.
Fra bussen så 1nan Ring of Brodgar- Orknøyenes Stonehenge.
Senere sam1ne dag var deltakerne sa1n1nen 1ned autoriteter fra Orknøyene,
Colonel and Mrs. H. W. Scarth of Breckness' gjester i et cocktail-party på deres
slott Skaill House.
Mandag 16. 1nai. Buss til Brough of Birsay, et keltisk og nordisk sete n1ed
kirke fra det 11. århundre. Her beså 111an husa1llegg fra Vikingtiden og rester av
Earl Torfinn' s Hall. Videre beså nun Earl' s Palace, Birsay, Earl Pa trick Stewart' s
palass fra det 16. århundre.
På progran11net sto også et besøk på Aikerness Broch, et godt bevart borganlegg fra jernalderen.
Fonniddagens ekskursjon ble avsluttet i Stron111ess hvor Selskapets 111.edlen11ner
var invitert til <<Seafood Lunch», son1 foregikk i 1neget tvangfrie og hyggelige
forn1er. Etter lunsjen gikk turen videre til Onston Cairn, Houton Bay, Round
Church og Earl' s Bu, Orphir, sa1nt Wideford Hill Cairn.
Tirsdag 17. n1ai. Ekskursjon n1.ed småbåter (på grw111 av sjø1nannsstreiken) til
Wyre. Kolbein Hruga's Castle og St. Mary's Chapel, begge norske n1.onmnenter
fra det 12. århundre. Derpå gikk turen til Egilsay - St. Magnus Kirk - helliget
ved St. Magnus' nurtyrdonl1117, og videre til Rousay- Midhowe Broch, Midhowe Stalled Cairn.
On1 aftenen arrangerte Selskapet nliddag for deltakerne og innbudte gjester
fra Orknøyene. Det var 68 personer tilstede, og Preses ønsket velk01nn1en til
bords. Preses utbrakte en skål for H. M. Dronning Elizabeth Il, og colonel
H. W. Scarth ut brakte en skål for H. M. Kong Olav V.
Progran1.sekretær Arne Altern holdt tale for gjestene. Talen for dagen ble holdt
av rektor Haakon Vigander. (Viganders tale gjengis i sin helhet).
Herr Knut Brodin takket for n1.aten og hilste Selskapet fra deltakerne.
Onsdag 18. 1nai. Ekskursjon 111ed buss til Skaill, Deerness, en 11. årh. norrøn
boplass utgravet av Birn1inghan1 Universitet.
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Videre beså nun St. Margaret' s Hope, hvor kong Haakon Haakonssons flåte
sam1et seg før invasjonen av Scotland i 1263, og Howe of Hoxa - gravrøysen
hvor Earl Thorfinn Hauseldjuv ble gravlagt i 976.
Det ble også tid til et besøk i Italian Chapel- et n1innesn1erke fra siste verdenskrig, bygget av italienske krigsfanger.
Selskapet returnerte on1 aftenen den 18. n1ai til Oslo. Ved siden av Mr. Cruden
var Kirkwall' s bibliotekar Mr. Evan MacGillivray, en ypperlig guide på hele
turen.

Rektor Haal<MJ Vigander' s tale
IJed 17. 1nai-middagen i Kirkwall Hote! 1966.
Mr. Chairnun, Orcadian and other Scottish fri en ds,
Norwegian con1patriots.
A Scottish proverb says: "Be slow in choosing a friend, but slower in changing
hi111". In Mr. Altern' s speech I dunk he pro ved that on this occasion of o ur visit
here, you Scots111en have not lived up to the first half of your own n1axin1. Y o u
have, indeed, accepted us as friends fron1 the very n10111ent we landed here in
Orkney. But I do not dunk that you quite realized the risk you ran into. For at
tlus n1on1ent, you see, you are in for, and will have to put up with, a show of
Norwegian pa trio tie sentin1ents.
It was true enough what the n1inister on Sunday said fr0111 the pulpit in St.
Magnus Cathedral. The 17th of May is the n1ost glorious day in the calendar for
all Norwegians. The only other day that nuy c0111pete is Christm.as Eve, but,
after all, Christn1as Eve has a n1ore religious tl1an national accent.
The 17th of May is our Independence Day, or, perhaps n1ore appropriate, our
Constitution and Liberty Day. Now, both as descendants fron1 Norse111en and
as Scotsm.en you know what liberty and independence 111ean. After the death in
1285 of King Alexander Ill you struggled against English donunance for n1ore
than 300 years. So I take it that you will be able to understand our senti111ents on
the 17th of May.
In 1814- 152 years ago- Great Power politics 111ade an end to Norway's n1.ore
than 400-year union with Denn1ark. W e refused to accept a new union with
Sweden. A Constitutional Assen1bly, n1eeting at a sn1all place in Eastern Norway,
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called EidstJo!l, gave us on the 17th of May what was at that ti1ne called a free
constitution. That constitution is still in force. It built on the idea of the sovereignty of the people, on the idea of the division of powers - a principle later
altered by practice - and, thirdly, on the idea of hunun rights. W e also on the
17th of May 1814 chose king of our own, who, however, after a few 1nonths
under pressure fron1 the Great Powers, Great Britain an1ong then1, had to resign.
But in the subsequent union with Sweden which was forced upon us, we preserved self-governn1ent under the free Constitution of the 17th of May, until in
1905 we obtained the con1plete independence ai1ned at in 1814.
After a decade or two the 17th of May was yearly celebrated, officially and
privately. It has been celebrated ever since, except for the five years of Gennan
occupation starting in April 1940. A great poet of Norway at that tin1e was
Nordahl Grieg, later shot down in a British bmnber over Berlin. He wrote a poen1
called "The 17th of May 1940". Its opening line reads: "Bare to-day is the flagstaff where Eidsvoll' s trees show green ... ".
To-day the tricolor cross Hag of Norway in white, red and blue is again flying
frmn the flagstaff of Eidsvoll and fron1 thousands of flagstaffs all over Norway.
And all Norwegian hearts rejoice, because they are so deeply conscious of the
truth of the words frmn o ur National Anthen1: "]a, vi elsker dette landet ... ",
Y es, we love this land- this Norway.
I propose a toast to Norway and to liberty.
Mandag 29. august 1966 var professor Hougen og direktør Fuglesang i audiens
hos Kong Olav hvor Hans Majestet son1 gave fra Kirkwall ble overrakt en bok
<<Charters and Records of the City and Royal Burgh of Kirkwalb, n1ed dedikasjon
og innbundet i praktbind.
I tidsron1n1et 8.-14. septen1ber arrangerte Norsk Arkeologisk Selskap i sanlarbeid n1ed Winge & Co's Reisebureau A/S tur nr. 2 til Orknøyene for de av
n1edlen1n1ene son1 ikke kmn 1ned på 1ste tur. Turen ble også denne gang ledet
av preses direktør Richard Fuglesang. Det var 30 personer 1ned og opplegget var
mntrent son1 den 1ste. Faroe Airways var chartret for turen.
Den tradisjonelle årsutflukt fant sted søndag 18. septe1nber og gikk denne gang
til Ringerike.
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Turen startet fra Oslo kl. 9,00 n1ed 2 busser og 16-18 privatbiler.
Første stopp var Sundøya hvor professor Bjørn Hougen orienterte 0111 steinbruddet på Ulvøya, so111 ri111eligvis har gitt nuteriale til våre billedsteiner av
Ringeriksgruppen.
Bø11snes Kirke i Hole var neste post på progra111111et.
Konservator fru Charlotte Blindhei111 so111 orienterte 0111 kirken, tok utgangspunkt i tradisjonen 0111 at Sigurd Syr skal ha hatt sitt sete på Bønsnes og at Olav
den Hellige skal være født her, n1en ingen av delene er belagt i sagaen.
Deri111ot er det ganske klart at kirken, jfr. navnet, fra første stund har vært en
love-kirke. Det efterreforn1atoriske inventar nevnes således i gavebrev helt inn
på 1800 tallet. Den nåværende kirkes skip er tidligere datert til tidlig ro111ansk
tid, n1en san1tlige 111iddelalderforskere er nå enige 0111 at det tidligst er fra 1200
tallet, såvel n1urverket son1 planen forteller dette, n1en fru Blindhein1 understreket at det ennå ikke foreligger bygningshistoriske undersøkelser son1 kan gi
en næn11ere tidfesting av kirken.
Professor Eyvind Fjeld Halvorsen redegjorde så for stedsnavn og topografi i
denne del av Hole og knyttet til dette noen ben1erkninger 0111 Hole hovedkirke,
son1 vi passerte på veien til Norderhov.
På N orderhov ble vi n1øtt av fru Ellen Hals og fru Ingeborg Mohn, san1t for11unnen i Ringerike Musem11's styre, direktør Arne B. Bang. Fru Hals fortalte
0111 Nm·derhov prestegård og dens skjebne gjenn0111 tidene, og vi kunne deretter
i ro og 111ak bese den vakre ga111le prestegården son1 nå er Ringerike Museun1.
Før vi gikk inn fikk vi også en redegjørelse for Norderhov Kirke's historie ved
direktør Bang, og de fleste benyttet anledningen til å bese kirken n1ed dens
vakre prekestol etter besøket i n1useet.
Ringerike Kon1111une hadde invitert deltakerne til lunsj i Rådhusrestauranten
i Hønefoss. Viseordfører Dokka ønsket velko111111en. Etter en god og hyggelig
lunsj orienterte preses først litt 0111 ekstraturene til Orknøyene, og gikk så over
til å rette en varn1 takk til sa111tlige son1 hadde gitt oss en så interessant og uforgle111111elig innføring i vår forhistorie. Direktør Bang takket Selskapet for dets
interesse for Ringerike og for besøket.
Turen gikk så til gravfeltet på Bråten so111 var blitt ryddet i anledning vårt
besøk ved velvillig i111øtekonunenhet av eieren, herr Andreas Oppen. Professor
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Hougen redegjorde for det interessante gravfeltet son1 tnå sees under ett tned
gravfeltet på Veien son1 har gitt oss en av de rikeste rmnertidsgraver vi har fra
hele Øst-Norge. Også her ga professor Fjeld Halvorsen en orientering 0111 gårdshistorien i den gamle Heradsbygd der Veien n1å ha hatt en sentral stilling.
Siste post på dagens progran1 var et besøk på gravfeltet Stavhella på Tanberg, hvor fru Carl August Mohn tok in1ot oss på tunet. Her fikk vi redegjørelse
ved Karl Vibe Mi..iller son1 fortalte on1 det forhistoriske Tanberg, n1ens professor
Fjeld Halvorsen til slutt orienterte on1 det middelalderske herresete på det ganlle
Tornberg. Dette ble en n1eget verdig avslutning på en i alle deler vellykket
ekskursjon.
Erna Aasheim.

NORSK ARKEOLOGISK
Ta p- og Vinningskonto
Utg~fter:

Gasjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 9 600,00
Porto- og kontorutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
816,80
Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 780,98

Utestående l< on tingen ter:
Tidligere år: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 1 566,00
Betalt i 1965: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
60,00 Kr. 1 506,00
1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betalt i 1965 : ................... .

» 4 035,00

Kr. 5 541,00
» 3 940,00

Avsatt til Viking 1965 .................................... .
Overskt1dd ............................................. .

»

1 601,00

» 15 000,00
» 11 553,94

Kr. 41 352,72

STATUS
Aktiva:
Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l{r. 14 402,22
Postgiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 18 861,30
Kassabeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '>
579,97
Forskudd Viking 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
678,20

Skyldige kontingenter:
Vanlige tnedletnn"ler ......................... . Kr. 3 810,00
Fanulien"ledlen1n1er .......................... . » 265,00
Tilgode for bøker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

))

4 075,00

»

1 350,00

Kr. 39 946,69
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SELSKAP
pr. 31. oktober 1965
Inntekter:
Medlemskontingenter 1965:
Vanlige n1edlen1n1.er: .................................... . Kr. 17 640,00
Fan1ilie1nedlen1n1er: ..................................... . » 4 375,00
Representantskapsn1edle1n1ner: ............................ . » 11100,00
Betalt i 1964: ...... , .................................... . »
45,00
Salg: .................................................. . » 5 418,87
For 111eget avsatt Viking 1964: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 267,85
Avskrevet kontingent: ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 506,00

Kr. 41 352,72

Passwa:
Avsatt til Viking 1965: ................................... . Kr. 15 000,00
Billedannonser Viking 1965 : ............................... . » 8 400,00
Kapital pr. 31/10-1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 4 992,75
Overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 11 553,94 » 16 546,69

Kr. 39 946,69
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NORSK ARKEOLOGISK
STATUS

Aktiva:
2 obl. Hypotekbanken 21J/J0 1947
pål. kr. 1 000,- kurs 89]i Oj0 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . Kr. 1 790,00
5 » Bykredit 2 ]i Oj0 3. serie
pål. kr. 1 000,- kurs 62°/0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 100,00
1 >> Norske Stat 40j0 1955 .
p ål. kr. 1 000,- kurs 97 ]i Oj0 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . »
975,00
7 >> Bykredit 5 o;o 1. serie
pål. kr. 1 000,- kurs 95% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \) 6 650,00
1 » Andel av pantobligasjon i eiendom gnr. 27,
bnr. 87, Langkroveien 11, Asker,
pål. kr. 31 000,- kurs 98]i 0/ 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 30 535,00
Innestående i bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 13 334,74
Kr. 56384,74

SELSKAPS FOND
pr. 31/10 1965
Pass fl; a:
Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 48 895,41
Re11ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 603,08
Gave fra skipsreder Odd Gogstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 000,00
-

Kr. 56 498,49
kurstap i året . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
113,75

Kr. 56 384,74
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ARKEOLOGISK BILLEDREVY
En presentasjon

Ved veft;ilje fra norske .finuaer

Skatt~{lnm Jl'a Hen i Eiker, Buskerud.
Dette overdådig rike_{lnwet, so111 1111iligells er e11 tempelskatt, korn for dagen i 1834
i en lll)'r på gården Nedre Hon. Bortsett fra et innslag atJ utenlandske mynter består skatten i det vesentlige atJ srnykkesaker atJ gull aiJ så tJelnorsk som tJest- og
østeuropeisk opprinnelse og er et atJ de beste tJitnesbyrd tJi har om tJi/eingtidens
utstralde samferdsel.

FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET NORDEN
OSLO

Den berønunelige gu!lsporen .fi'a gården Rød under V æn1e Kloster i Rygge, Østfold, er uten sanll/lenligning det mest imponerende av tJåre gullfitmJ fra jernalderen. San11nen med en sll/øyestol og et re111endebeslag atJ gull utgjør den Sa/111synl~~vis deler av en vikingkonges rideutstyr. Gullstnedarbeidet er utvilsotnt
nordisk, 11111ligens norsk. I htJert fall er sakene noe av det fineste son1 er laget i
nordisk gullsmedktll!Sts historie.

AjS DEN NORSKE PAPIRFILTFABRIK

DRAMMEN

Kopi alJ «den store seng>> _(1-a Oseberg-funnet. Sengen er alJ bøk og sengetilene er
prydet med utskåme dyrehoder. 1\!Ian antar at disse dekorasjoner kan IJære anbrakt i magisk hensikt og for å beskytte den sont SOIJ i sengen. Det ble funnet
rester alJ i alt 6 senger i Osebergskipet, og tre all disse er all smume type son1 den
IJi her ser a!Jbildet.

]. E. EKORNES FABRIKKER
IKORNNES, SYKKYLVEN

Skip~formet

steinsetning fra Istrehågan i Tjølling, Vestfold. Dette imponerende
fortidsminne er hele 25 111 langt og utgjør en del a11 et gravfelt bestående av 5
steinsetninger. I sentrt/111 a11 steinsetningen er _{lnmet en branngra11 fra folkevandringstiden, h11or den dødes brente bein, samtnen 111ed ka111, spillebrikker og nåler
a11 bein har 11ært hyllet inn i en bjøm~fell.
Den spesielle gratjormen har Ufllilsomt sammenheng 1ned en dødstro !ll!or skipet
innehar en sentral plass.

DRAMMEN SLIP & VERKSTED
YNGVAR P. BERG & SØNN
DRAMMEN

Drikkehorn _{1-a Reklingsholm i Råde, Øs~fold.
Hornet, so1n skriver seg fra sen 1niddelalder, har håndtak, cndcbeslag og lokk all
tre, foruten at hele hornet er tett besatt med trelwapper. Lokket er prydet med
perler atl horn.

JARLSBERG MINERALVANN A/S
OSLO

Rekonstruksjon atJ hytte Jl'a en boplass Jl'a yngre steinalder på Kråkerøy i Østfold.
Huset har tJært bygget inn Jnot be1:'Set slile at dette har tl(([jort den ene tJeggen og
tjent so111 støtte for talesperrene i den ene enden. For øtJrig har taket tJært båret
oppe atJ en enkel stolpekonstruksjon. Veggene har tJært flettet atJ kvist og tettet
1ned leire. Taket har nntligens tJært tekket atJ sitJ. Sett på bakgrunn atJ tJår tids
taktekkingsmulighetcr synes dette høyst primititJt, men derso111 det /Jar lagt Jned
tilstrekleelig dyktighet, tJil/e et sitJtak uttJilsornt gjøre god nytte .for seg.

AKTIESELSKABET FJELDHAMMER BRUG
OSLO

Forskjellige typer av nøkler fra tJikingtiden.
I alt kjenner tJi over 300 nølder fra denne tiden. De opptrer i en rekke forskjellige
tJarianter og tnaterialet de er laget atJ er enten jern eller bronse. Felles for de fleste
er at de er forsynt tned en hempe slik at de kunne bæres i beltet.

GRORUD JERNVAREFABRIK A/S
GRORUD
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Ringbrynje, skjold og hjelm fra middelalderen.
Br)nUen er IJisstnole jt11111et på gården Rimol i lviellws, Sør- Trøndelag, og skriiJer
seg fra 11-1200-årene. Fra SMil/lie tid er sannsynl(ftlJis sl<joldet, son1 er kommet
inn til 0/dsahamlingen fra Gimsøy Kloster IJed Sleien. Buk/are kalles disse s1nå
sl~joldene og de /Jar IJanlig benyttet aiJ både fotfolk og ryttere i middelalderen.
Hjel111en, som skriiJer seg fra SkiptiJedt i Øs~fold, er muligens _[1-a 13-1400-årene.

AjS DOVRE TRIKOTAGEFABRIK

LILLESTRØM

I 1836 ble det .ftmnet en stor sølr;skatt i en steinur på gården Arstad i Eigersund,
Rogaland. S!eatten består ar; mer enn 600 mynter atJ angelsa!esisle, tysle, irsk,
stJeJJSk, dansk, bøhmisk, kufisle og Jramk opprinnelse. Sammen 111ed myntene ble
det også jt11met en del stnykkesaker all søltJ. Skatten synes å tJære lagt ned en
gang i første haltJdel atJ det 1O. århundre.

BERGENS PRIVATBANK
OSLO

Elg-figur Jl·a en helleristning på Askollen l/ed Dra/l/Ille/l.
Elgen ut,r,jor et sentralt motiu i ueidekunstens billedt;erdell. I dette tilfelle er motitJet deluis stilisert og utfylt 111ed en releke li1Uer og figurer som smmsynliguis
1//arl.eerer dyrets indre ol~l!,aller. Ristningeu skri uer seg _Fa yngre steinalder og kom
for dagen i 1850-årene. Eiendo!//IIJC/1 Askolle11 ti/horer DraiiJIIJeus Glassucrl(.

DRAMMENS GLASSVERK
DRAMMEN

