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Bjørn Hougen: 

EIVIND S. ENGELSTAD 

Eivind Engelstad døde brått og uventet 16. februar 1969. Med han1 er den andre 

og siste av skaperne av Norsk Arkeologisk Selskap gått bort. 

Den første, og ideens far var A. W. Brøgger. Ingen norsk arkeolog har vel 

både i og utenfor sitt fag hatt så m_ange jern i ilden son1 Brøgger. Sigurd Grieg 

siterte i en n1inneartikkel i Viking XVI en replikk av han1 «Man skal sette seg 

store n1ål, så når nun i all fall noe». Tidlig etter at han i 1915 ble professor og 

bestyrer av Universitetets Oldsaksanuing begynte Brøggers tanker å kretse 0111 

å skape en arkeologisk forening, den son1 nå etter hans forslag heter Norsk 

Arkeologisk Selskap, et noe uheldig navn, da nunge tror at det er en sa1nn1en

slutning av 1ner eller n1indre lærde fagfolk - og det var aldri Brøggers tanke, 

og har aldri vært det senere heller. 

Når tanken 0111 Norsk Arkeologisk Selskap ble liggende n1er eller nlindre 

latent i henin1ot et snes år, kon1n1er det av at Brøgger var fullt opptatt av andre 

saker son1 111åtte løses først. Det var utbyggingen av Universitetets Oldsaksan1-

ling fra bare å være et stort n1useun1 til også å bli et virkelig forskningsinstitutt. 

Det var reisningen av Vikingskipshuset og så n1eget annet. 

Norsk Arkeologisk Selskap regner 23. noven1ber 1936 son1 dag og år for 

stiftelsen. Det er offisielt riktig nok, n1en de facto og halvoffisielt hadde Sel

skapet eksistert nesten et halvt års tid før denne dag. 

Det er ber Eivind Engelstad kon1n1er inn j bildet som_ initiativtaker og den 

fren1ragende organisator han var. Slik gikk det til: 

I august 1936 skulle vi ha internasjonal arkeologkongress i Oslo, den andre i 

rekken etter første verdenskrig. Engelstad var Kongressens tresorier, son1 den 

franske tenninus er i Kongressens 5 offisielle sprog. I virkeligheten vil det si -

i hvert fall i dette tilfelle - at han var Kongressens økonon1isjd. Finans-situa

sjonen var ikke helt lett. Da slo ideen ned i Engelstad, så å si å slå to fluer i ett 

sn1ekk, i noen grad å stive opp Kongressens økonon1i, og san1tidig realisere 
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Brøggers gan-tie ide 0111 Norske Arkeologisk Selskap. Engelstad diskuterte planen 

1ned et par av oss andre som arbeidet n1ed å pla1uegge Kongressen, før han la 

den frem_ for Brøgger, son1 straks grep den n1ed begeistring. I en akutt situasjon 

styrket den Kongressens finanser. På langt sikt er det avgjørende at Engelstads 

plan ble grumueggende for strukturen i det vordende selskap. 

I den aktuelle situasjon var planen å få 1nennesker som_ n1an visste hadde arke

ologiske interesser til å tegne seg som_ «stiften de n1edlen1111er>> av Norsk Arke

ologisk Selskap, det smn på stiftelsesdagen og senere kalles representantskaps-

1nedlen1n1er. I realiteten vil det si 1nennesker son1 har interessen og råd til å 

betale en n1angedobbelt kontingent i forhold til de «va1uige n1edle1nn1er>> som. 

det heter. Det er dette- og det skal igjen frenu1eves- smn var Engelstads ide, 

og det er først og fren1st takket være kontingenten fra representatnskapsn1ed

len1n1ene og en bred tilslutning ellers at det har vært n1ulig å holde Viking på 

det nivå den hittil har hatt smn trykksak. Alle, både leg og lærd, vet jo hva 

gode bilder har å si i arkeologi, og at det også ellers er en behagelig trykksak. 

Da Norsk Arkeologisk Selskap i 1937 sendte ut første bind av sin årbok Viking, 

var det en selvfølge at Engelstad var Brøggers n1edredaktør. Engelstad satte også 

sitt preg på bokens utseende. Ikke uten grru1n har en og annen undret seg over 

at en årbok som. heter Viking har som. vignett et typisk nliddelaldern1o6v, de 

kjen1pende ryttere fra Blakerstolen i Lon1. Jeg tror forldaringen er at Engelstad 

før han ble konservator og leder av n1iddelalderavdelingen ved Universitetets 

Oldsaksanuing hadde arbeidet n1eget n1ed overgangstiden <<Fra hedenskap til 

Kristendmn» son1 titelen er på et par av hans ungdon1sarbeider. Med andre ord 

at navnet på årboken og vignetten san1n1en skulle gi en forklaring på under

titelen, Tidsskrift for norrøn arkeologi. Vibng son1 navn på årboken skyldes 

også Engelstad. 

Da Evind Engelstad i 1938 forlot Oldsaksanuingen for å oveta stillingen so1n 

underbestyrer ved Kunstindustri1nuseet i Oslo, trakk han seg ut av vårt selskaps 

ledelse og Vikings redaksjon, n1en fortsatte selvsagt son1 et n1eget interessert 

111edlen1. Det arbeid han i de grumueggende år utførte i Norsk Arkeologisk 

Selskap kan ikke vurderes for høyt. 
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Michael M lill er- Wille: 

NYA STAVBYGGNADER 
I RHENLANDET 

Vid utforskningen av de skandinaviska stavbyggnaderna spelade frågan on1 

denna byggnadsforn1s ursprung redan från borjan en stor roll. Från skandinaviskt 

håll har 1nan ett flertal gånger framhavt, att den uppstått i det kontinentala 

Europa, im1an den på tidig 1nedeltid nådde N orden.1 Till dem1a slutsats kmn 

aven Zippelius, då han stallde de utgravda stavbyggnaderna på Husterknupp i 

Rhenlandet i ett storre byggnadshistoriskt san11nanhang. 2 Sedan dess har vid 

gravningar i sa1nn1a on1råde ytterligare stavbyggnader framkon1nnt, son1 kan 

vara av intresse for den skandinaviska forskningen. 

Under åren 1962-64 undersokte Rheinisches Landes1nuseum. Bonn vid 

Bliderich, Kreis Grevenbroich, en borgkulle, son1 befam1 sig i en gan1111al Rhen

fåra 1nitten1ot Dlisseldorf. Det visade sig, att den tackte en boplats 1ned flera 

trabyggnader. Hittils har nun kunnat utgrava tre tat intill varandra liggande 

byggnader, varav byggnad I var bast bevarad (fig. 1). Fundan1entet till denna 

utgjordes av fyra syllar (Nr. 1-4 på fig. 1), son1 on1slot en rektangel på 5,40 X 6,00 

111. De korsade varandra i ratt vinkel och var genmn urtagningar hopfogade i 

hornen. De uppvisade på oversidan en 4-6 cn1 bred langsgående nåt, i vilken 

vaggplankorna var infallda. Ungefar i n1itten av rektangeh1 låg ytterligare en 

syll (nr. 6) i ost-vastlig riktning, son1 var hopfogad n1ed syllnr. 1 och syllnr. 3; 

dess ytterandar hade tvarnåtar, son"l passade ihop 1ned de langsgående nåtarna i 

syllnr. 1 och 3. I de tre rektangulara fordjupningarna på syll nr. 6 stod ursprung

ligen stolpar, av vilka den ostra var bevarad till en hojd av 60 cn"l (fig. 2, 2). 

Ungefar 30 Cll1 soder 0111 denna fanns alU1U en syll (nr. 5) 111ed en langsgående 

nåt på oversidan. I oster var denna fastad n1ed traspikar (fig. 2, 2); genmn en 

tapp var den i vaster inford i stavvaggen, son1 på detta stalle uppvisade ett n1ot

svarande uttag (fig. 2, 1). Vid syllarna nr. 4 och 5 hade de langsgående nåtarna 
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. 2 Biiderich 
Flg. . . .. tra vaggen I detalJ av vas .. 1 

Byggnad ' . .. stra vagg en . d I detalJ av o 2 
Byggna ' d" tra hornet . d II nor os 3. Byggna ' 



två oppningar var lTIOt sb och SV. Harvid konlnler n1an att tanka på de snett 

nedåt till syllens yttersida borrade dropphål, son1 n1an ibland kan påtraffa i 

skandinaviska stavkyrkor ;4 i dessa skulle vattnet, son1 rann ner utlned vag garna, 

ledas bort. Denna funktion torde oppningarna i syll nr. 4 ha haft, daren1ot galler 

detta sakert inte for syllnr. 5. Eventuellt har denna redan anvants i en am1an 

byggnad som en yttre syll. 

Syllran1en, son1 bildade grunden, vilade på ett tragaller, over vilket ett flat

verk av ris och kvistar och darover ett tunt spånlager delvis fanns bevarat. 

Storre delar av vaggarna fanns am1u kvar på vast- och nordsidan upp till en hojd 

av 1 1n. Vastvaggen bestod av hopfogade plankor, so1n stallts bredvid varandra 

och sankts ned i syllens nåt. Plankorna n1ed nåt på var sida («nåtplanl<::or») var 

23-38 c1n breda och 4-7 cn1 tjocka. De i genon1skarning spetsigt ovala plankorna 

(<<fjaderplankor») hade en bredd på endast 8-16 cn1 och en tjocldek på 2-3 cn1. 

På syll nr. 1 låg 1not det nordvastra hornet en 1,20 n1 lång troskel, son1 bestod 

av ett hogkant lagt trastycke. Vad son1 stått n1ellan denna troskel och syll nr. 2 

ar oklart. 

Av den norra vaggen, son1 falht snett utåt, återstod 19 nåtplankor och 15 

fjaderplankor. Man hade har inte så genon1gående hållit fast vid principen att 

vaxla nåt- och fjaderplankor S0111 vid den vastra vaggen; vid vastra anden fanns 

det nan1hgen två vaggplankor, vars ena sida var nåtad, n1edan den andra var till

skarpt till en sn1al kant. - Vaggen avdelades genmn tre nåtplankor, son1 var 3-8 

Cl11 grovre an de andra. Dar dessa voro infallda, var aven nåten i syllen djupare 

och bredare. Avstånden 1nellan den11notsvarade avstånden n1ellan de tre stolpar, 

son1 ursprungligen var nertappade i syll nr. 6. På syll nr. 4, son1 annu inte frilagts 

helt, kunde n1an likaså iakttaga nåtfordjupningar, son1 korresponderade 1ned de 

ovan nan1nda. Harav tycks fra1ngå, att byggnaden haft tre tvarbjalkar, so111 

uppburits av dessa kraftiga vaggplankor i norr och soder likson1 av de i syll nr. 6 

nertappade stolparna; de var troligtvis stuckna genon1 han1111arbanden. 

Plankorna i ost- och sydvaggen fam1s inte langre bevarade. Daren1ot stod i 

syll nr. 5 annu tre plankor, vilka troligen utgjort beståndsdelar till en skiljevagg. 

- Byggnaden hade antagligen forstorts vid en brand, vilket fran1går av brand

spåren på vaggplankornas ovre kant. Vid de senare uppkastningsarbetena for 

borganlaggningen har vaggarna delvis rivits upp eller valts. 
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Fig. 3. Stavvaggar, schem.atiserade tvarsnitt 
1. Sta Maria Minor, Lund 
2. Vanga 
3. Petersberg, Basel 
4. Biiderich, byggnad I (norra vaggen) 
5. Hedared 
6. Urnes 
7. Biiderich, Byggnad Ill (norra vaggen) 

Byggnaderna Il och III, vilka annu ej frilagts helt, var aven de stavhus n1.ed syll

ran1.. Vad betraffar konstruktionen av Biiderichbyggnaderna finner vi de basta 

parallellerna i de skandinaviska stavkyrkorna, SOlll ar forsedda llled syllraln. Soln 

exe1npel skall har endast nan111as kyrkorna från Hen1se, Vanga och Hedared i 

Sverige5 och från Urnes, Borgund och Holtålen i Norge.6 Vaggplankornas an

ordning i byggnad I (fig. 3, 4) har också goda n1.otsvarigheter i nordiska tra

byggnader. Har n1å anforas stavkyrkorna i Brørup i Dann1.ark7 och i Hånger, 
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Vanga (fig. 3, 2), Kinnerom_a och Hellestad i Sverige.8 En liknande vaggkon

struktion uppvisa aven de sakrala stavbyggnaderna från 1 000-talet i Lund -

Sta Maria Minor (fig. 3, 1), St. Clen1ens och St. Drotten9 
- och i Hen1se på Got

land10 liksmn också i Greenstead, England.11 Vid dessa består vaggarna av grova 

plankor, i vars nåtar <<losa fjadrar» aro instuckna. Det andra sattet att hopfoga 

plankorna, son1 vi kan studer a i nordvaggen till byggnad Ill i Bliderich (fig. 3, 7), 

återfinnes också ofta i 1nedeltida byggnader i Skandinavien; n1an kan peka på 

kyrkorna i Hedared (fig. 3, 5) i Sverige och i Urnes (fig. 3, 6) i Norge.12 

Såvitt n1an kan bedon1a av det nuvarande utgravningsstadiet, ha byggnaderna 

i Bliderich inga sådana hornstolpar, son1 ar vanlig a i de nm·diska trakyrkorna. 

Hur hornkonstruktionen varit beskaffad, kunde n1an faststalla endast i nordostra 

hornet av byggnad Il (fig. 2, 3). Dar fanns en hornplanka av den norra vagg en 

annu bevarad; dess inre bredsida uppvisade en nåt, S0111 den yttersta tillspetsade 

plankan i ostvaggen n1åste ha passat in i. Paralleller till denna hornkonstruktion 

finner n1an vid n1edeltida profana byggnader i Lund ;13 liknande ar aven horn

konstruktionen n1ellan långhus och kor i stavkyrkorna i Hen1se och Hedared.14 

Enligt Zippelius kan n1an rakna trahusen i Bliderich till typ f av hans stav

byggnadstyper. For denna typ, S0111 han kallar «StanderstabbaU>>, 15 ar syllralnen 

karakteristisk, i vars nåtar stavvaggarna ar nertappade och i vars horn kraftiga 

stol par («Stander») stå (fig. 4, 4). Oftast forekon1n1ande ar denna typ i den sakrala 

traarkitekturen i Skandinavien 1ned dess tidigaste exen1plar från slutet av 1000-

talet. Byggnaderna i Biiderich kan dateras till san1n1a tid. Aven på andra håll i 

Mellaneuropa har «Standerstabbauten>> påvisats genmn utgravningar. På handels

platsen Hedeby vid Slesvig tycks den stora hallen i det aldre boplatsskiktet, S0111 

kan dateras till 800-talet, vara en byggnad 1ned syllran1.16 San1n1a typ tillhor 

byggnaderna I och V i hantverkskvarteret Petersberg i Basel, son1 existerade 

under 900- och 1000-talet (se fig. 3, 3 ang. vaggkonstruktionen). 17 Syllrester har 

aven påtraffats under några kyr kor; sålunda utgravdes under sockenkyrkan 

St. Clen1ens i Mayen vid Koblenz en trabyggnad av en storlek på 3,5 X 2,5 111, 

vilken låg 1nitt på ett kristligt gravfalt. Av denna byggnad resterade de forkolnade 

syllarna, son1 uppvisade en nåt, i vilken ursprungligen lodratt stående plankor 

var nertappade. 18 En exakt datering ar o1nojlig, 1nen på grund av topografiska 

overlaggningar kan trabyggnaden placeras i slutet av 500-talet eller i 600-talet. 
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Fig. 4. Stavbyggnadstyper efter A. Zippelius 

Vid utgravningar i Willibrordi-dotnen i W esel fatm tnan likaså syllrester av en 

trakyrka, SOlll kan dateras till 700-talet; nannare detaljer ar ej publicerade.19 

Eventuellt kan n1an aven tanka sig, att de i talrika kallor från tidig tnedeltid 

nannlda «ecclesiae ligneis tabulis fabricatae>> har varit stav kyr kor. 20 
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Fig. 5. Stavbyggnader med syllbonunar 

l 

1. Husterknupp, byggnad 3 (efter A. Herrnbrodt o. A. Zippelius) 
2. Stellerburg, byggnad 5 (efter V. M. Rudolph) 

Utan tvivel fim1s det ett nara san1band n1ellan «Stander-Stabbam> och «Pfosten

Stabbau nut Schwellriegelkonstruktion>>, vilken betecknas typ e av Zippelius 

(fig. 4, 3). Vid denna byggnadstyp ar stavplankorna nertappade i syllbon1n1ar 

(<<Schwellriegeh), vilka san1n1anbinder de barande vagg- och hornstolparna 
(«Pfosten»), som ar nerstuckna i jorden. Denna typ kunde hittils bast studeras i 

den befasta anlaggningen Husterknupp i Rhenlandet (fig. 5, 1). 21 Likaså fi1u1er 

1nan den i Stellerburg, en borganlaggning i Holstein (fig. 5, 2) 22 och i Hede by. 23 
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Byggnaderna på dessa tre platser kan Inan datera till 800- och 900-talet. Från hog 

tnedeltid kanner tnan byggnader av sådan art från handelsplatsen Etnden vid En1.s 

i Ostfriesland. 24 Tydligen har aven de utgravda trakyrkorna i Nørre Hørning25 

och i Brørup (byggnad II) 26 i Dantnark tillhort denna typ; de dateras till 1000-

och 11 00-talet. I hog och sen n1.edeltid har i Skandinavien profana byggnader 

byggts på samn1.a satt. 27 

Hanned har vi namnt de narmare parallellerna till stavbyggnaderna i Biiderich. 

V ad betraffar vaggkonstruktionen fitu1er tnan aven talrika n1otsvarigheter i de 

av Zippelius uppstallda stavbyggnadstyperna a och b (fig. 4, 1 och 2). Har ar 
stavvaggarna helt enkelt nertappade i jorden. Till denna typ hor i Dannnrk tra

kyrkor, sotn utgravts i ]elling, Snoldelev, Brørup I, Hørdutn och Vorgod28 och 

profana hus, sotn utgravts i Ri be, Ar hus, Lindhohn Høje och Trelle borg. 29 

Har kan vidare nanu1as de tre tidiga trakyrkorna i Lund30 och flera profan

byggnader i san1.1na stad, 31 likson1. den forsta trakyrkan i Urnes, vars ost- och 

vastvagg och korvaggar bestod av plankor nertappade i jorden.32 Det låter sig 
visserligen it1te avgora i satntliga fall, 0111. vaggplankorna var ihopfogade eller 

bar a stall da bred vid varandra. 33 

Utgravningarna i Biiderich har visat, att stavbyggnaden n1.ed syllkonstruktion 

kan påvisas i Rhenlandet från san1.1na tid smn i Skandinavien. Beslaktade fonner 

fallllS redan på 800-talet och lnojligen aven allllU tidigare. 

TILLAGG. 

En dendrokronologisk undersokning har visat, att avverkningsåret for tre timmer av byggnad I i 
BUderich kan beraknas till år 1001 e. Kr.; denna datering overenstammer val n1.ed den arkeologiska 
(E. Hallstein in: Rheinische Ausgrabungen I. Beitrage zur Archaologie des Mittelalters. Beihefte 
der Bonner Jahrblicher 28, 1968, 92 f.). 

ZUSAMMENFASSUNG 

Verf. berichtet iiber Stabbauten, die jiingst bei etner Grabung unter e1nen1. 

n1ittelalterlichen Burghiigel bei Biiderich i11 der Nahe von Diisseldorf (Rhein

land) zutn Vorschein gekonunen sit1d. Ein Holzbau wurde fast vollstandig, zwei 

weitere wurden zutn Teil LUltersucht. Infolge des hohen Grundwasserstandes 

waren die Fundan1entholzer und Teile der Wande noch gut bewahrt. Die oberen 

Teile der Gebaude waren eitletTl Feuer zmn Opfer gefallen, doch fanden sich 
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noch viele verkohlte W and-, Rahm- und Dachholzer in der Hi.igelaufschi.ittung. 

In ihretn Aufbau bieten die Bi.idericher Bauten interessante Parallelen zu mittel

alterlichen Stabbauten Skandinaviens. Die Fundam_ente bestanden jeweils aus 

vier Schwellbalken, die an den Ecken miteinander verschrankt waren (Abb. 1). 

Die Oberseiten der Schwellen wiesen Nute auf, in welche senkrecht stehende 

W and planken eingefallt waren. Die W and planken waren auf verschiedene 

Weise miteinander verspundet (Abb. 3, 4 und 7). Kraftige Stander gliederten die 
Wande in einzelne Gefache. Die Eckkonstruktion konnte nur bei Gebaude Il 

beobachtet werden; dort war der untere Teil eines Eckstanders er halten (Abb. 2, 

3). Auf Grund der Brandholzer in der Hi.igelaufschi.ittung ist zu vern1uten, dass 

die Wande oben von genuteten Rahmbalken abgeschlossen wurden. 

Die Bauten von Bi.iderich lassen sich in das 11./12. Jahrhundert datieren, in 

eine Zeit also, aus der auch die friihen Stabbauten Skandinaviens statnmen. Sie 

sind den1 entwickelten Stabbau zuzuweisen, und zwar der Gruppe der Stander

stabbauten, wie sie von Zippelius definiert wurden (Abb. 4,4.). Ganz ahnliche 

Bauten sind aus der fri.ihmittelalterlichen Handwerkersiedlung in Basel und der 

Handelsniederlassung Haithabu bekannt. In1 Rheinland sind Stabbauten auf der 

Burganlage vom Husterknupp nachgewiesen; sie weichen allerdi.ngs in ihrer 

Fundamentkonstruktion von den Bi.idericher Bauten ab (Abb. 5, 1). Aus weiteren 

Grabungsbefunden geht hervor, das die entwickelte Stabbauweise in Mitteleuropa 
ebenso alt ist wie in Skandinavien; n1oglicherweise reichen ihre W urzeln auf 

den1 kontinentalen Festland bis in tnerowingische Zeit zuri.ick. 

ANMÅRKNINGAR 

1 Hårtill allmånt: L. Dietrichson o.H. Munthe, Die Holzbaukunst Norwegens (1901); E. Ekhoff, 
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Univ. Oldsaksaml. Skrifter 2, 1929, 283 f.; A. Bugge, Acta Arch. 6, 1935, 152 f.; Nordisk Kultur 
bd. 23, 1934 (Kirkebygninger og deres udstyr); A. Bugge, Norske stavkirker (1953); H. Phleps, 
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Brage Irgens Larsen: 

DRAGEDREPER OG LØVEJEGER 
Et grenseområde i middelalderikonografi 

I grenseon1rådet n1ello1T1 kirkens symbolske ikonografi og eldre religions

formers lliyter er der uoppklarte områder som til en viss grad vil kmu1e belyses 

av kunsthistorisk n1ateriale. Mange religioner har hatt en heros, eller flere, SOlli 

frellinler kulturen og beskytter 111enneskene ved å ta opp kan1pen lliot ville dyr, 

som i de prin1itive sanlfmu1 representerer en stor fare. Disse dyr, hva enten de 

er kjent fra zoologien eller tilhører fabeldyrenes eventyrlige regioner, får etter

hvert betydning av det ondes prinsipp, et dellioraliserende elellient og en ekvi

valent for Satan. 

I Universitetets Oldsaksaniling står en stol fra Tyldal kirke i Østerdalen, i sitt 

slag unik; skåret i bjørk, og ldart tilhørende den høyrOilianske kunstepoke (fig. 1). 

Den er behandlet i <<Viking» XXVI, 1962 av Dorothea Fischer som setter den i 

stilistisk sammenheng med andre monumenter fra fortrim1svis 11 00-årenes første 

halvdel og frellikaster den tanke at den kan ha tjent son1 bispekathedra i Nidaros

dOilien.1 Tyldal hørte i nuddelalderen erkestiftet til. Det er særlig stolens ut

skjæringer og deres høye kunstneriske nivå SOlli har ledet forfatterim1en til dem1e 

meget interessante konklusjon. I det følgende skal også spørsmålet 0111 utsnlyk

ningens betyd1ungsinnhold tas opp. 

De firbente dyr- løver og hva det kan være- SOlli vrir seg rundt i voldsom 

kan1p, har liten sanlllienheng llied vikingetidens ornallientdyr. De er typisk 

ron1anske og relativt naturalistiske i sin utfonning. Foruten dyrene ser n1an en 

del planteornallientikk, det stilistisk eldste av den karakterisert ved liljelignende 

spiralornan1enter SOlli bl. a. utgjør enkelte av løvenes haledusker. Klørne er også 

forn1et SOlli et slags blad. Dertil konlllier noen enlde entrelaCiliØnster llied aner 

langt bakover i tiden. 

,~The Priest' s Do or», Durhan1 katedral, har flere n1otiver som konlllier igjen 
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Fig. 1. Tyldal chair. 
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Fig. 2. Priest's door, Durha1n cathedral. 

21 



Fig. 3. Freckenhorst, Germany. Baptismal front. 

på Tyldalstolen, fig. 2. De langstrakte, forvridde dyr, til og 111_ed i 1nedaljong, 

det enkle bladverk 1ned spiralopprulling, ekeløv og ekenøtter. Atskillig av 

de1n1_e orna1nentikk gjenfiln1es ved Bly-katedralen, hvis eldste portaler er saln

tidige 111_ed den nevnte fra Durhan1, 1130-40-årene. Dragene fra Durham 1ned 

den kraftig bøyde hals finner n1an igjen på posta1nentet til Olavskirken i Trond

heiln, ved brannvakten. De brede konsoller 111_ed to hoder på hver konsoll smn 

tar in1ot hvelvribbene i Durhan1 fins det et ekse1nplar av i dmnkirke1nuseet, 

Trondhei1n, og en tilsvarende konsoll høyt oppe i sentraltårnet sa1nmesteds, 

111_ot vindeltrappen. 
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Fig. 4. Bayeux cathedral. Spandrel innave. 

En senr01nansk døpefont fra Freckenhorst i Tyskland viser tidens stil, den 

dateres til ca. 11292 (fig. 3). Øverst en frise n1.ed hjertefonnete figurer: et blad 

krøllet opp i spiral på hver side av en stilisert frukt. Nederst en løvefrise, annet

hvert dyr en face og profil. Den regehnessige og roligere ryt1ne ste1n1ner her 

n1ere overens 1ned vanlig r01nansk friseornamentikk i n1otsetning til de vold

so1nn1.e nordiske vridninger, der dyrene san1tidig n1.ed å vise kampscener også 

da1u1er entrelacmønstre. Dette er trekk son1 går igjen fra vikingetidens kunst, 
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Fig. Sa. Bear and beasts, Tyldal. 

og som_ der også fins minner om_ i England og i N orn1andie, son1 et av de kjente 

relieffer fra 1150-60-årene i Bayeux-katedralens skib tydelig viser, fig. 4. Tross 

sitt pri1nitive preg 1nå Bayeux-dyrene dateres sa1n1nen tned arkitekturen mn

kring de1n tiltnidten av det 12. århundre. Den kringleforn1ete entrelac so1n de 

111otvendte dyrs haler viser, er et arkaisk trekk smn vidner 0111 nordiske eller 

angelsaksiske tradisjoner i N orn1andie - de otntrent satntidige skulpturer i Mont

tnajour har haler sotn karakteristisk nok er i ferd tned å gå over i vegetabilske 

ornan1enter i høy-ron1ansk stil. På en del av relieffdyrene i Bayeux fins også 

bladverk, 111en beskjedent, son1 dusker på halene. 

En av Tyldalstolens dyrekatnper viser en bjørn, relativt naturalistisk, tnen 

n1ed ratner son1 nunner on1 bladverk (fig. Sa). Et relieff i hvalrosstann i Victoria

and-Albert-n1useun1, 1ned høy grad av rin1elighet oppfattet son1 angelsaksisk 

arbeide,3 har nederst dyrekatnp tned løve, bjørn og villsvin, dertil har relieffet 

en kentaur felles 1ned Tyldalstolen (fig. Sb). Det er datert til ca. 1140. 

Tyldalstolens dyr har et hjenuig, norrønt preg. De er omtrent alle fren1stilt 

kjetnpende; detaljer son1 hodenes fonn og øyenkonturer treffes oftere på nordisk 

grunn enn i fretntned kunst. Den påpekte eiendo1nn1elighet at flere dyr har bak

kroppen kastet rundt, så bakben og forben peker i tnotsatt retning, finner vi 

stundmn i fren11nede monmnenter, foruten i Durham, f. eks. ved vestportalen i 

V ezelay, Bourgogne. 5 

På Tyldalstolen finner vi også eksen1pler på skapninger son1 ikke gjenfinnes i 

vanlig zoologi (fig. 6a). Det er dyrefigurer tned tnenneskehode; det nylig ut

gitte verk av V. Slon1ann7 behandler inngående denne del av nuddelalderikono

grafien. Derson1 disse vesener av orientalsk opprinnelse har hatt en bestemt be

tydning etter sin inkorporering i kristent miljø, måtte det være noe i likhet n1ed 
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Fig. Sb. Walrus-tusk diptych, Victoria and Albert Museum, London. Detail. 

kentaurens og sirenens: son1 representanter for underverdenen og de onde 

111akter. De kan være anbrakt på stolen i apotropeisk hensikt. På tverrbrettet bak 

setet er to drager 111ed felles hode og karakteristisk hodeplagg, jfr. kapiteler fra 

Urnes. 6 Et annet par utysker n1ed felles, skjegget n1annshode i «assyrisk>> stil, 

(fig. 6a), 111ed løvekropp og således et slags sfinkser; hals og brystparti kunne 

også peke 111ot hestefigurer som_ forbilleder. Her har vi detaljer son1 kan tyde på 

tilknytning til erkestiftet, og således styrke oppfatningen at stolen er utført av 

treskjærer i Nidaros. To hestelignende figurer gruppert 0111kring paln1ett i 

«transitional style» utgjør det sjeldne relieff på et tympanon fra Rane111 kirke, 

Nan1dalen (fig. 7). Den ene kropp har tydelige hover. Ansiktene er grotesker, 

n1ello111ting 111ellm11 111enneske og demon. Skapninger av lignende art i høyt 

relieff pryder posta111entet til den store 111an11orkandelaber i San Paolo fuori le 

111ura (fig. 8). Den er ved innskrift datert til 1170-80-årene. 7 

Tyldalstolens uhyre bærer et flatt hodeplagg so111 i midten går opp i en spiss; 

n1an treffer det san1111e plagg på en grotesk ved nordportalen til Sakshaug kirke, 
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Fig. 6a. Tyldal chair. Monster. 

Fig. 6b. Tyldal chair. Monster. 

Inderøy (fig. 9). Denne grotesk er likeson1 Tyldalstolens «assyrer>> utstyrt n1ed 

lang bart og spisst skjegg, skjem_atisk tegnet. Den er hugget i blokk av gråhvit 

nlarm_or; stensorten kan vel forklare den klossete utførelse. De kulerunde øyne 

og andre detaljer gjenfinnes på rester av trøndersk kirkeutstyr. Denne primitive 

figur til tross 1nå vi holde på Sakshaug-kirkens datering til 12. århundres annen 

halvdel; for korets vedkom_mende kan tiden settes til århundrets 3. fjerdedel, på 

grum1lag av kapiteler og stenhuggermerker.8 

Fabeldyr og grotesker, også slike n1ed ett hode felles for to kropper, fins ikke 

bare på fren1tredende plass ved kirkeportaler, men til og m_ed ved kirkelige para

lllenter brukt ved altertjenesten, et fullgodt bevis for deres syn1bolske betydning 

i kirkekunsten. 0 Overført til Tyldalstolen vil dette si at dekorasjonene, i alle fall 

de 111er fremtredende, n1å betraktes son1 noe n1ere enn ren og skjær utsn1ykning. 

Dette forhold styrker den oppfatning at stolen tilhører et kirkeinventar. 

Vi går nu over 61 å betrakte den sentrale gruppe i stolens uts1nykning. Medal

jongen S0111 utgjør nudtfeltet i stolryggen, viser utsn1ykningens eneste 111enneske

figur (fig. 10). Medaljongen sitter 111ellom to staver son1 danner et kors. Mannen 
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Fig. 7. Rmem church. Monster in tympanmn. 

Fig. 8. San Paolo fuori le nmra, Rome. 
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Fig. 9. Sakshaug church. Grotesque. 

har et dyr på hver side. Bestene angriper; n1.am1en griper 1ned høyre hånd for

poten på det ene dyr, firføttet 1ned klør og busket hale, n1an smn en løve, hode 

langsnutet smn ulv eller hm1d. Hodet stikker fre1n på 1nannens 1notsatte side, 

dyret, hvis bakkropp er vridd helt rm1dt i forhold til forkroppen, forholder seg 

passivt. Dyret til venstre er i øyeblikket farligere, det biter 1ned sin lange snute 

- son1. er av sam1ne type so1n første dyrs -1nannens hake eller fren1strakte tunge(?), 

1nannens bryst dekkes av striper son1. kan oppfattes smn skjegg eller en blod

strøln. Mannen stikker ovenfra n1ed venstre hånd et sverd i1m i dyrets bakkropp. 
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Fig. 10. Tyldal chair, medallion. 

Krigeren har et flatt hodeplagg og bred, vid brok tned bredt belte om livet. 

Broken kjenner man igjen fra Høylandteppet og fra utenlandske monutnenter 

som kirkeportalen i Kilpeck10 Herefordshire og vindusinnfatning, Aulnay i 
Poitou med flere. Om_ mannens ben slynger en orm seg i kringleform. Krigerens 

drakt viser nedentil paralelle vinkel- eller bueformete linjer som gjenfinnes på 
n1annsfigurer på danske døpefonter fra 12. århundre, av Slomann satt i for

bindelse tned tnulige orientalske forbilleder. 11 Det primitivt forn1ete ansikt 

kunne friste til datering tidlig i 1100-årene. Relieffet i hvalrosstann, on1talt her 

29 



Fig. 11. Ryes church, tympanum, interior. 

i sa1nn1enheng tned bjørnefiguren (fig. Se), viser en Madom1a tned sanune tri

angulære ansiktsform., lange, sn1ale neserygg og stivt stirrende øyne. Det er 

datert til ca. 1140.3 

Hva skal nu de1n1e ka1np n1ellom mam1 og dyr bety? Er det ren ornatnentikk 

eller står den som uttrykk for en dypere mening? Vi må foreta en tur rundt i 

samtidskunsten for å forsøke å fim1e ut av det. 

På tympana i N onnandies kirkeportaler fi1mer vi noe som n1inner on1 vår 

n1a1m, fra et tidlig tidspunkt av 1100-årene. Fig. 11 viser den indre vestportal i 

den lille sognekirke i Ryes: Mann i brok, belte om livet, flagrende kappe(?). 

Står mellom to langsnutete dyr, med vinger, nærmest drager, n1ed halene formet 

som slanger. Slangene bukter seg mot mam1ens føtter. Han griper n1ed hver 

hånd et dyr i strupen. Det er tydelig at vi har en kan1pskildring. 

Kirken i Bully, likeson1 Ryes i Calvados, har et tytnpanon o1nkranset av 

karvesnitt; her fremstilles en naken 1nannsling, flankert av to løver son1 fra hver 

side synes å ovennanne ham (fig. 12). Han holder n1ed begge hender on1 løvenes 

haler - n1ens 1nannen på Tyldalstolen holder i den ene hale - disse ender i deko

rative palmett-dusker, rene pahnetrær av ditnensjoner. Til dette pahnet-bladverk 

jevnfør en vindusoverligger fra Domkirkens stensa1nling n1ed sentralt hode, bitt 

i ørene av to onner (fig. 13). I dette tilfelle kan der tenkes at motivet er det 
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Fig. 12. Bully church, Calvados, Tympanum 

kjente av Daniel blant løvene. Danske tym.pana sotn står dette norn1anniske nær 

er blitt oppfattet slik.12 Enkelte viser en tnannsling sotn stikker hendene i gapet 

på løvene. Motivet har vel i siste instans sin bakgrum1. i orientalsk kunst. Fra sen 

tid kjem1er vi det fra den såkalte «Talisman>> port i Bagdad (ødelagt under annen 

verdenskrig) fra 13. århundre. Der holder n1am1en, som sitter på huk, i løvenes 

tunger. Bagdad-figuren hører også til et tytnpanonfelt. 

Et atmet tnotiv opptrer også i 12. århundres kirkeskulptur, nenllig Alexanders 

hin11nelfart.13 Alexander holder hendene om halsen på to griffer. Det kan stund-

0111 forveksles tned «dyrekan1pem> son1 vi foreløpig vil kalle vårt ten1a. 

Lincolnkatedralens r01nanske vestportaler har rikt skulpterte portalstolper fra 

11 00-årenes tnidte; en av den1 har øverst en mann son1 holder to dragelignende 

bester rundt halsen, for å holde den1 i sjakk (fig. 14). Denne kon1posisjon minner 
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Fig. 13. Trondheim. Window arch. Cathedral sculpture Museum. 

likesotn en del andre otn den gamn1elorientalske potnia theron, kjent fra arkaisk 

gresk kunst. 

En sten inntnuret i Vår Frelsers kirke, Oslo, har n1otivet tned naken n1ann 

tnellmn to udyr, der overn1annes han av disse. Det eneste felles trekk for samtlige 

eksetnpler er en tnann 1nellon1 to villdyr, som regel løver eller drager. De kan 

stan1n1e fra san11ne urgatnle n1otiv fra Orienten, tnen vel n1ed varierende 

tnentng. 

På en kirkefasade, Santa Maria la Real i Sangliesa i de vestlige Pyreneer, i det 

gatnle kongerike Navarra, en fasade i vestfransk stil, son1 tninner om de over

broderte murer i byer sotn Angouleme og Poitiers, finner man et uventet n1otiv 

på disse breddegrader: Sigurd Favnes bane, smn stikker sverdet i dragen, og 

Regin stned. Den skulptur fasaden ellers er stnykket tned, viser n1ot den franske 

del av Navarra, på nordsiden av Pyreneene, Morlaas, Lescar og Oloron. Det kan 

her vanskelig gis am1en forklaring på motivet enn at det virkelig er Sigurd sotn 

fremstilles14 (fig. 15). 
Sangliesa ligger nær to pilegritnsveier tnot San Jago de Cotnpostella. De 

kotnmer nordfra; den korteste og vestlige går fra St. Jean-Pied-de-Port på 

fransk side over Roncevalles-passet rett syd via Pampelona til Puente-la-Reina, 

der den dreier vestover. I Puente støter den san11nen tned en østligere vei, over 

Col-du-Son1port, nesten 600 m høyere enn Roncevalles, via Jaca, der den dreier 

vest i rett vinkel mot Puente-la-Reina. Noe syd for disse ruter, ved Aragon-elven, 
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Fig 14. Lincoln cathedral, west portal. 

ligger Sangiiesa. Begge veier ble benyttet av pilegrin1n1er son1 kon1 via Bordeaux 

og havnebyer lenger nord, d. v. s. hovednussen av engelsk1nenn, irer og skotter.l6 

I oldtiden rådet blant farn1em1 i Middelhavslandene den oppfatning at Irland 

var lettere tilgjengelig em1 England, på grunn av gunstig beliggenhet. Slik freln

stiller Tacitus saken, under beretningen on1 Agricolas forberedelser til erobring 

av Hibernia. 15 
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Fig. 15. Sanguesa, Navarra. Sigurd Favnesbanc and Regin. 

Gunstige seilingsforhold kan gi noe av forldaringen. "Southern and eastern 

Ireland was reached, with the aid of the prevailing sou' -westers, by coastwise 

sailings along the coasts of Portugal, Spain, France, or m.ore directly by short 

sea passages from Brittany via Cornwall. This route, or at least part of it, seems 

on good archaeological evidence, to have been followed for some two thousand 

34 



years or 1nore befare the R01nan E1npire" .17 - Selvsagt gir disse forhold sa1nme 

gunstige m_uligheter for seilas i m_otsatt retning, n1_ot syd eller sydøst. 

Det er 1nindre sannsynlig at Sigurd, Favnir og Regin sn1ed på fasaden til 

Sancta Maria la Real skulle ha noe å gjøre 1ned de relativt få pilegri1ner som k01n 

den endeløse vei helt fra de nordiske land. Fra de britiske øyer deri1not er der 

bare en kort sjøreise og derpå 1narsj eller tur på hesteryggen over Pyreneene og 

så vest 1not Jakopsland. Her kon1_111er de norrøne fannenn fra Dublin, Cork 

W exford, W aterford, Li1nerick inn i bildet. Stenkors fra Man, Cun1_berland og 

andre norrøne V esthavs-bygder har også scenene n1_ed Regin ved an1bolten og 

Favnir so1n stikkes ned. Sangiiesas skulptur har et fransk, nærn1est vestfransk 

stilpreg, 1ned tilknytning sydover 1not Castilia. 

Figuren på Tyldalstolen har et sverd i hånden og bruker det. Dette trekk fører 

tanken hen på Sigurd Favnesbane. Her n1å nevnes et underlig 1notiv fra dansk 

kirkekunst: en stenkvader, fra 1100-årene, s01n viser Sam son på ryggen av en løve. 

Han holder sverd og skjold, hvilket er usedvanlig, så vi tør her anta påvirkning 

fra nordisk mythologi, f. eks. fra Sigurdsagnet. K vadren er fra Ørsted på Fy en 

(fig. 16). Betegnelsen er sikker, da vi her er så heldig å ha en runeinnskrift s01n 

forteller hva scenen skal forestille. 18 

Det må understrekes at alle kjente norske og britiske fren1_stillinger av Sigurd 

Favnes bane fins på kristne 1nonun1_enter: kors eller kirkeportaler. Bare i Sverige 

kjem1es sådanne avbildninger fra hedensk 1niljø og tid. Dette forhold tvinger 

fre1n spørs1nålet 0111 der er noen am1en 111_ening i disse billeder enn den rent be

rettende. «Sverd1nannen» i vårt Tyldalbilde lar seg lett forklare son1 det godes 

prinsipp i kan1_p 1not ondskapen, Dyden 1not Lasten, osv. 20 En noe presisere for

klaring er kanskje n1_ulig. 

San1son-scenen fra Ørsted viser at en san1n1enblanding av ganue nordiske 

forestillinger og de nyere so1n kon1_ inn n1ed kristendommen var naturlig og 

rimelig. Det er intet annet enn det som skjedde da Middelhavsfolkene gikk over 

til den nye tro, og de ga1nle hedenske forestillinger og skikkelser levde i kristen 

forkledning eller med nytt imiliold. ( Orfeus, Hercules, Odyssevs etc. 111ed roller 

so1n Kristus-forløpere eller Kristus-<<typer».) 

Samsons betydning i kristen sy1nbolikk er overordentlig stor. Han er sa1nmen 

med David en av de viktigste forløpere for Kristus, og en av de oftest avbildede 
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Fig. 16. Ørsted, Fyn. Samson with sword and shield, Tympanum .. 

i kirkekunsten i romansk tid. San1son significat Christmn. San1son leonen1 

occidit et Christus diabolmn vicit. 21 

Meru1 som. kjem.per mot dyr i eldre kirkekunst er Satnson og David 1not 

løven, St. Michael og noe senere St. Georg 1not dragen. Disse er de vanlige, 

n1en andre opptrer også. En av de1n son1 hittil ikke har oppnådd særlig opptnerk

smnhet er den antikke heros Hercules. 

Vi skal nøye oss tned å gjengi to eksetnpler på Hercules son'l ledd i kirkeut

stnykning: På en kvader i buen like over det ene kapitel, sydportalen, Dumno, 

Borgo San Donnino, nær Piacenza, står en ungdonln'lelig figur, som holder en 

løve opp etter halen. Med tnajuskler er oventil22 skrevet: FORTIS HERCULES. 

En eiendo1nn1elighet ved denne skikkelse er at Hercules over skuldrene bærer -

ikke løveskinnet - n'len et skinn av klovdyr, okse eller hjortedyr. Dette trekk 

forbinder denne Hercules n1ed en annen, horisontalt utstrakt, fra postan1entet til 

vestportalen ved St. Trophitne i Arles, Provence. Det antas vanlig, at den pro

vencalske figur bærer et løveskinn, 1nen både klover og dyrets hode, forsynt 

1ned horn, er helt tydelige (fig. 17a-b). Da der er antatt kunstnerisk sa1nmen-
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Fig. 17a. Borga San Donnino. Hercules. 

heng n1ellom. Arles og Borgo San Donnino, kan dette lille trekk tjene so1n 

bekreftelse. 

Hercules fra Arles inntar en horisontal stilling, på grunn av postan1entets fonn, 

og griper 1ned den ene arn1 i løvens bakben. V øge23 n1ente at en sarkofag 1ned 

den kalydoniske jakt, i Arles' arkeologiske 1nusetun, var det direkte forbilde for 

figuren; dette er i alle fall en llllllighet. I Salnband 111ed 011ltale av to nuddel-
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Fig. 17b. Arles, St. Trophime. Western porch base. 

alder-relieffer av den hellenske heros i San Marco, Venezia, gir Demus24 en for

ldaring på Hercules' betydning i kristen sy1nbolikk so1n jeg finner dekker det 

vesentlige også for våre avb. figurer: "The reinterpretation of Heracles and his 

labors, and their transposition fron1 the physical into the ethical sphere was also 

begun in the late antique period. In the Middle Ages, authors like Theodulf of 

Orleans went so far as to n1ake Heracles a personification of <<virtus>> in the ethical 

sense. This allegorical interpretation was still upheld by Eras1nus and, after hin1, 

by baroque hu1nanis1n. In the arts Heracles was frequently represented in the 

twelfth and thirteenth centuries, not only in the hum_anistic progran1s of proto

renaissance Tuscany, but also in the thoroughly "n1edieval" sculptures of the 

En1ilia, on the facades of Modena, Parn1a and Borgo San Dom1ino. In these and 

other 1nonu1nents Heracles u;as introduced as a parallcl to, or as a substitute for, 

Sa111son. In son1e reliefs showing the fight with the lion it is even doubtful which 

of the two is 1neant." 
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For fullstendighets skyld vil vi også nevne at den yngre av de to venezianske 

Hercules-relieffer fra San Marco løfter en hjort i stedet for villsvinet, og dertil 

tran1per på en drage, og at dette har fått en interpretasjon i kristologisk retning 

(Han1ann-Mac-Lean). 25 

Hvorfor denne interesse for Hercules? Vi går nu over til å betrakte Dorothea 

Fischers hypotese o1n Tyldalstolen smn en tidligere bispe-cathedra tilhørende de 

første erkebisper i Nidarosdmnen. 

De eldste kjente bispe-troner er bygget opp av stenkvadre, og er sparsomt 

utsmykket. Et kors eller noen uanselige ornam_enter er gjerne alt. Av gode 

grum1er er 1nulige troner av m_er forgjengelig n1ateriale forlengst forsvmmet, 

på et fåtall nær, og uten at 1nan 1ned sikkerhet kan uttale noe o1n disse. Det 

har dessuten utvilso1nt eksistert et visst antall 1nere utsøkte tronstoler 1ned et 

indre skjelett av n1etall eller tre, og derover utsøkt skårne elfenbensplater, i 

likhet 1ned den kjente Maxi1nian-trone i Ravem1a. En slik er den nu skjulte 

St. Peters cathedra i Petersbasilikaen i Ronu, innebygget i et bronsehylster og 

høyt hevet på n1uren i hovedapsiden. 

En rekke bispetroner fra Syd-Italia, de skriver seg alle fra norn1annerkongenes 

regjeringstid, det 12. århundre, en, fra Bari-katedralen helt fra 1098, og alle, 

unntatt en av tre, av 1narn1or eller am1en sten, er behandlet av A. Gra bar. 26 

Han oppfatter de1n som_ opprinnelige kongelige n1øbler, og kon11net i bruk 

son1 etterligning av orientalske herskerseter. Etterhvert skal de så være gått over 

til kirkelig bruk. Det er dog et spørs1nål on1 de fleste ikke er laget til bruk i 

katedralene fra først av. For Baritronen er tradisjonen dermn sikker. 

Et kapitel fra Canterbury-katedralens krypt viser naken 1nann kje1npende 1not 

løve. Han oppfattes vanlig smn David eller San1son. Mere sannsynlig er Hercules. 

Fra 1nannens rygg går i stor kurve ut enløvehale, som_ holder løvens på motsatte 

side i balanse. Dem1e hale er ri1neligvis det eneste vi kan se av løveskinnet (fig. 18a). 

Med denne figur kan san1n1enstilles en bronse-statuett av ka1np (fig. 18b) 1nellmn 

1nann og løve, i privat eie, 111ed stor sam1Synlighet regnet for engelsk arbeide fra 

slutten av 1100-årene.30 

I Chartres-katedralens nordre vesttårn er der kapiteler 1ned n1ulige Hercules

scener, fra 1130-årene.27 

I nuniatyrene er der en rekke ekse1npler på en naken m_ann son1 kjen1per 1not 
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Fig. 18a. Canterbury, cathedral. Capital in crypt. 

en løve, især ved initialer. Likesom_ vår bronsestatuett har han oppreist stilling, 

(fig. 19). Hva enten figuren skal forestille David eller ei, er selve typen klart lån 

fra antikke Herculesbilder. 28 

Bispe-kathedraen i St. Peterskirken i Ron1a, fra sen-antikk tid og nu skjult i 

et bronsehylster i korapsiden, er fre1ndeles offisielt den pavelige tronstol. På et 

indre treskjelett er festet elfenbensplater 1ned fren1stillinger av zodiaken og især 

av Hercules' bragder. Den sta1nn1er i sin utvidede fonn fra sen-karolingisk tid, 

870-årene, n1ens elfenbensplatene n1enes a være rester av en eldre cathedra. 29 

Det n1å falle vanskelig å forklare billedene på dette representative stykke for 

blott og bar dekorasjon. Noenlunde san1tidig n1ed pavens eldre trone 1ned 

elfenbensplatene er den bekjente Maxinlians bispetrone i Ravenna, prydet n1ed 

elfenbens plater n1ed religiøst n1otiv: patriarken Josefs historie. Joseph var en av 

Kristus-typene, son1 i det ga1nle testan1ente hadde forutsagt Herrens ankon1st. 

En slik rolle n1å etter nun oppfatning også Hercules ha spilt for den1 son1 stod 

for pavetronens utsn1yhling. 
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Fig. 18b. Statuette, bronze, 12th century. Hercules. 

San1111enholdt n1ed det vi nu har funnet ut 0111 de langt yngre Herculesbilder 

fra ron1ansk og tildels gotisk tid, og ut fra spredte opplysninger so1n kan hentes 

fra eldre kildeskrifter, tør vi trekke den slutning at Hercules i 1niddelalderkunsten 

til visse tider og på visse steder, særlig i Middelhavso1nrådet, har hatt san11ne 

funksjon son1 Sa1nson, David og andre stedfortredere for Kristus, son1 1nan i 

eldre tid vegret seg for å fren1stille i billedkunst. Den stilling og oppgave den 

greske heros hadde fått i løpet av antikkens senere perioder, glir inn i den kristne 

kunst san1n1en 1ned skikkelsen, n1ed den on1tydning son1 trosskiftet gjorde nød

vendig. Det er det sa1nn1e son1 skjer på nordhgere breddegrader, der f. eks. den 

sterke ås Tor lever videre son1 St. Olav. Olav-skikkelsen son1 tran1per på dragen, 

St. Michael son1 støter den ned, rin1eligvis også Sigurd Favnesbane, son1 opp-
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trer på kirkeportaler og gravkors sotn udyrets banetnann, har alle den satnm_e 

oppgave: å frem_stille troens og kirkens triun1f over ondskap og synd. En opp

rinnelig hedensk sagnhelt i nordisk kirkekunst med sytnbolsk tnening er ikke 

n1er merkelig enn det samme fenmnen på cathedra Sancti Petri. Den eldste for

kynnelse av Hvite-Krist dveler ikke ved forsoneren og den lidende gud, men 

omtaler ham som den «nlektige» og <<sterke>>.31 En allegorisk tolkning av den 

sentrale figur på Tyldalstolen - kanskje også av dyrekatnpene - tør være det av

gjørende n1on1ent når tnan stiller spørsmålet: er Tyldalstolen en bispe-cathedra? 

Der fins andre Herculesfren1stillinger fra 12. århundre, sotn ville kunne gi 

bidrag til forståelsen av det tetna vi her har drøftet. En av de betydningsfulleste 

fi1n1er tnan på den store Cero pasquale i Cappella P ala tina i Palenno; tnen de 

meget kotnpliserte forhold son1 der tnelder seg, vil bli gjenstand for en særskilt 

studie. 
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SUM MARY 

The wooden chair from_ Tyldal parish church is in the possession of the Uni

versity Museum of National Antiquities in Oslo (Fig. 1). The possibility of the 

chair ha ving served as a bishop' s cathedra has been discussed ;1 the high artistic 

1evel of the sculptural decoration has been advanced in support of tlus theory. 

Suppletnentary to this, the author discusses the contingent allegorical meatung 

of the decoration, the n1ain then1e of which consists of fighting anitnals and 

n1onsters. Stylistically they have relatives in English and continental twelfth

century art. (Figs. 3-5.) Especially in1portant is the centraltnotive of the back of 

the chair: a 1nedallion with a warrior fighting two dragon-like 1nonsters. 

(Fig. 10.) The author supposes hin1 to be a heathen hero, such as Sigurd Favnis

bane of the Old Norse tnyths, who is found on church portals in Norway and 

on n1en1orial slabs and crosses in the British Isles. These 111onuments belong to 

a period when Christianity was well known to the Scandinavian intruders in 

Britain, son1e perhaps even to the ti1ne following their conversion. The author 

concludes that Sigurd on the se monuments n1ust be interpreted as a 'type' of 

Christ in the allegorical set1Se, like Sa1nson, David etc. 

A parallel is drawn between dus originally heathen hero of Northern countries 

and the old pagan hero of the Mediterranean, Hercules, who is represented on 

church facades and portals in southern France, Italy and Spain. Recent research 

makes it seem likely that Hercules continued into sacred art, now as a Christian 

chan1pion (23, Sitnon), fr01n the twelfth century onwards. A paper byE. Dyggve 

cites the Vatican cathedra of St. Peter, decorated with reliefs of the Zodiac and 

the exploits of Hercules. Unlike Dyggve, the present author is prone to give 

these reliefs a Christian interpretation, instead of the pagan one of Hercules as 

protector of an in1perial or royal devotee. The author is of the opinion that the 

cathedra Sancti Petri is s01newhat n1ore recent than suggested by Dyggve and 

other archaeologists. (E. Dyggve: La Cattedra di S. Pietro, in Analecta Rotnana 

Instituti Danici L Hafniae MCMLX.) 
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Gerd Statnsø Munch: 

GAMMEL OG NY GRAVFORM 

I STEIGEN 

Til tross for at alle fortidsmim1er er fredet ved lov, hender det dessverre at noen 

blir ødelagt. Det skjedde også for et par år siden i Holkestadvika på Engeløy i 

Steigen da et mnråde tned gravhauger ved en beklagelig feil ble lagt ut til ny

dyrking. Haugene ble planert og hele mnrådet pløyet tned traktor. Derfor var 

det ikke tneget å se da det smnn1eren 1967 skulle foretas en arkeologisk etter

gravning. Stikkprøver ble tatt over hele det aktuelle feltet, spesielt der hvor det 

kunne se ut til å ha vært noe, og der hvor folk på stedet tnente å kum1e påvise 

at det hadde vært haug. 

Så svært tneget å finne var der ikke, tnen de resultater vi fikk, var interessante 

nok. Først og fretnst kunne vi konstatere at det i hvert fall i flere av haugene 

hadde stått båter. Båtbegravelser hører til sjeldenhetene i Nord-Norge, tnen 

noen kjenner vi. Blant annet er det otnkring århundreskiftet funnet båtrester i 

fonn av nagler og avtrykk i sanden nettopp på Engeløy. I Holkestadvika ble det 

3 steder fum1et sikre båtrester, tnens det 5 andre steder var indisier i form av 

nagler. 

Den båten (grav I, Ts. 6490) hvor restene var best bevart, var orientert om

trent N-S. Den var antagelig noe under halv, nu ca. 2 n1 lang. Tre- og nagle

rester satntnen viste båtfonnen, sotn sn1alnet n1.ot stevnen. Trerestene var nu et 

usatntnenhengende gulbrunt lag smn stnuldret helt opp. I ca. 1,60 111 lengde 

kum1e kjølplanken følges. Den var 2-3 ctn tykk, ca. 18-20 cn1 bred og så ut til 

å gå ned i en spiss på nudten. På begge sider kmme 2 bordganger følges. På den 

ene siden var disse henholdsvis 13 og 17 cn1 brede, den øverste tnuligens ikke 

bevart i full bredde. På den andre siden var bordene 13 og 19 cm brede, og her 

kunne tnan også se litt av 3. bordgang med tydelig overlapping. På ett sted var 
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Fig. 1. Grav I under utgravning. 

det en 4-5 c1n bred n1ørk stripe tvers over en del av båten og 1ned fibre på tvers 

av båtens lengderetning. Dem1e n1å tolkes so1n rester av et spant. 

Naglene ble funnet dels on1rotet, dels på plass. Av de siste var det enkelte so1n 

n1ed sikkerhet kum1e sies å markere bordganger, 1nens de fleste var sa1nlet der 

båtstevnen n1å ha vært. - Naglene var te1n1nelig forrustet, og bare en del av 

de1n kunne n1åles skikkelig. Blant disse var det de forholdsvis små son1 donu

nerte. Av 52 nagler hvor stan11nen kunne n1åles, hadde 35 en stamn1e på O, 9-2 cn1 

lengde, 14 var 2,2-3, 9 nn, og 3 var 5%-8 c1n lange. 

Et snitt gjem1on1 det bredeste parti av den forholdsvis godt bevarte del av 

båten viste en te1nn1elig jevn bue uten 111arkert kjøl. Det san1n1e viste et nivellert 

snitt noe nærm_ere stevnen, 1nens et ganske nær stevnen ga en spissere profil. 

Det smn 1ned sikkerhet kan sies on1 denne båten, er at den har vært liten og 

sannsynligvis te1nmelig flatbunnet. Den har hatt jernnagler, særlig i forbindelse 
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Fig. 2. Grav Ill med kammer, under utgravning. 

med stevn partiet, n1en forholdsvis få. Av dette er det naturlig å slutte at vesentlige 

deler av båten har vært sydd, og/eller at man har brukt trenagler. Dessuten ble 

det 5 steder funnet sn1å jernbånd, 0,4--0,8 cn1 brede, et par av detn v1nkelbøyet. 

4 av disse ble funnet like ved eller i kanten av øverste bevarte bordgang. Det er 

derfor rimelig å anta at de har vært brukt til å feste bordgangen med, tnuligens 

kan de være tegn på reparasjon. - De 5 lengste nagler sto alle på tvers i kjølen, 

og det var tydelig at de hadde gått tvers gjenn01n fra den ene siden til den andre. 

En annen båt (grav Ill, Ts. 6491) som var forholdsvis godt bevart, var orientert 

on1trent Ø-V, altså motsatt av foregående. I dette tilfellet var det bare restene 

etter stevnene sotn ble funnet, begge i knapt 1 h m lengde. Ytterpunktene var 

ca. 6% m fra hverandre. Av midtpartiet var det kun en konturlinje son1 kunne 

følges et stykke på den ene siden. Forøvrig var intet bevart, og her var bare et 
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svakt og utflytende skille 1nellom mørkere og lysere sand. En n1ulig forklaring 

er at det bare er stevnene son1 har vært benyttet, og at midtpartiet har vært et 

utgravet «badekan>, kanskje markert med en bordgang øverst. 

Stevnrestene var bevart dels ved nagler, dels ved avtrykk_ i sanden. De siste var 

her for det meste svake. Direkte trerester var det kun i forbindelse n1ed nagler i 

kjølen. - Også her ble naglene stort sett fum1et i forbindelse med kjølen. Bare 

enkelte kum1e med sikkerhet sies å sitte i båtsiden, og det ble funnet noen langs 

øvre konturlinje. Dessuten var det ca. 3/4 m im1enfor Ø-spissen av båten et nlindre 

o1nråde med 11 nagler i en høydeforskjell på nærmere 15 cn1. Hva dette hadde 

vært, var det ikke 1nulig å si; det var også noe omrotet her. Totalt var det langt 

færre nagler her e1u1 i foregående båt. Bare på 26 kunne stan11nen n1åles, og på 

de fleste var den forholdsvis kort. På 18 nagler var stan1n1en 1-2,1 cm lang, på 

2 var den henholdsvis 2,5 og 2,8 cm, og på 6 var den 4, 7-5,5 c1n lang. Begge 

stevnene endte i en 1nørk stripe, ca. 20 c1n lang og henholdsvis 2 og 5 cm_ dyp. 

I disse stripene var det ingen nagler. Selve kjølen såes so1n en 2-5 c1n bred og 

opp til2-3 c1n tykk stripe smn dels var brun, dels sort. I forbindelse 1ned naglene 

gikk dette over i godt bevarte trerester. Gjentagne ganger kum1e det her sees 

at 1neget store nagler gikk tvers gje1u1om nedre del av båten. Enkelte ganger 

var bevaringsforholdene så gode at vi direkte kum1e se at naglen var klinket på 

yttersiden. 

Restene etter et spant kmu1e følges i vel 40 cm_ lengde ca. 1,30 111 innenfor 

båtens V-spiss. Ca. 1,25 111 i1u1enfor Ø-spissen kmn det også en spesiell detalj. 

01ntrent 15 cn1 over bum1en kmu1e et 6-8 cm bredt og ca. 2 c1n tykt bord følges 

tvers over båten i vel 40 cm_ lengde. Dette ble tolket so1n restene etter en tofte. 

- Det ble her tatt et tverrs1litt, og det viser båten forholdsvis rank, 1ned kjøl

planken 2 c1n bred og med den eventuelle toften noe ujevn. I V -stevnen ble 2 

tverrsmtt 1livellert henholdsvis 10 og 40 c1n fra spissen. Begge var sn1ale og 

dype, det første 2 c1n bredt i bmu1en, det siste fullstendig V -formet. Hvis 1nan 

kan bygge noe på disse s1littene, bør dem1e båten ha vært langt rankere em1 den 

foregående. Når det ellers gjelder konstruksjonen, kon11ner vi neppe lenger enn 

ved foregående båt. Det dreier seg antagelig o1n en kon1binasjon av sying, even

tuelt bruk av trenagler, og klinking. Det siste gjelder fortrinnsvis kjølen og 

111uligens øvre bordgang. 
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Fig. 3. Grav Ill, snitt i øststevnen. 

Den tredje båten (grav XIII, Ts. 6499) vi fant rester av, hadde også stått Ollitrent 

Ø-V. Her var det i1nidlertid bare et stykke av bum1en son1 var bevart. Båten 

hadde både vært støttet opp av og vært fylt med sten. I en lengde av 1 m tegnet 

kjølen seg son1 en sort stripe, ca. 5 cm bred. Med ca. 5-12 cn1 avstand satt det 

her 7-8 nagler SOlli gikk tvers gjem1om. Dybden på kjølen under naglene var 

ca. 4 Clli. - Det ble fra denne båten bare fum1et 11-12 nagler i det hele, og de 

var gjemlmligående større em1 i de 2 andre båtene. Bare på 5 kunne stallillien 

lliåles, og lengden var fra 2% til 6 Clli. 

I tillegg til båtene ble det fum1et 4 ganske sn1å kanwe av sten. 2 av dem. ble 

fum1et i tilknytning til de best bevarte båtene. Nagler i on1rotet jord og sand 

over de 2 andre tydet på at det her også hadde stått båter. V ed det ene var det 

dessuten antagelig spor etter en kjølplanke. Hvordan forholdet n1ellmli båt og 

kanlllier hadde vært i de 2 siste tilfellene, er det vanskelig å si noe 0111. Kan1rene 

var i1nidlertid ikke gravet særlig dypt ned i undergrunnen. Det kan1111eret son1 

sto dypest, var det SOlli ble funnet i forbindelse n1ed den første, halve båten. 

Her hadde llian gravet ned i en gryte under det sted hvor 1nidten av båten 

burde ha vært. I bunnen av denne gryten var ka1lin1eret, son1 gikk 25-30 cn1 

videre ned i undergrunnen, ca. 60 cn1 under bunnen av den bevarte båten. 
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Fig. 4. Grav VII, kammeret med dekkhelle. 

Det kam1neret som. ble fmu1et i tilknytning til båten hvor stevnene var bevart, 

sto desidert i båten, nen1lig i <<badekaret>>, bare gravet knappe 15 cn1 ned i under

grmulen. Kan1n1eret var pent oppbygget av 4 sten og dekket av en litt større sten 

og 2 s1nå dekkheller. Dette var det 1ninste av alle ka1nrene. Selve oppbygningen 

1nålte ca. 40 X 50 cn1, og stenene sto litt skrått, slik at ron1111et inne i kan1n1eret i 

bmu1en bare var 10 X 15 c1n. Kam.n1eret var tmnt. 

De 3 andre ka1nrene hadde en utvendig lengde smn varierte 1nellom. 85 cn1 

og 1,30 1n. Den im1vendige lengden var fra ca. 50 til ca. 80 Cln. Det 1ninste 

(grav VI, Ts. 6494) manglet både dekkhelle og et par kantsten, 1nen de kan være 

fjernet av plogen. Kan1n1eret i forbindelse n1ed den halve båten hadde flere 

dekksten. Det kammeret so1n var penest bygget, var det største (grav VII, Ts. 

6495). Det hadde 2 sten langs hver langside og 1 ved hver kortside. Det var 
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Fig. 5. Grav VII, kammeret under utgravning. 

dekket av en stor helle, nlaksim_alt 80 X 100 cn1 og 25 cn1 tykk. Dessuten var der 

noen støttesten. 

Alle disse 3 kan1rene var pakket fulle av skjelettrester slik at de lengste bena 

til dels var kilt inni1nellon1 stenene. I det nunste ka1n1neret lå sannsynligvis det 

n1este av et voksent skjelett bortsett fra de nunste knoklene. I de 2 andre var der 

deri1not bare enkelte store ben, son1 lårben, deler av rygg og bekken, sa1nt i det 

ene en underkjeve. 

Hvordan denne 1nerkelige og uvante begravelsesforn1 skal forklares, er van

skelig å si. No en direkte parallell kjennes ikke. Ri1neligere ville en slik liten 

kan1n1ergrav ha vært hvis det hadde dreiet seg 0111 en brannbegravelse. Inlidler

tid er skjelettbegravelser 111ere overensste1n1nende 1ned nord-norsk skikk i for

historisk tid. - Når det gjelder det ton11ne kan1n1eret, er det naturlig å anta at 
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det her dreier seg om en kenotaf, en tom grav til minne om en som_ er blitt 

borte på havet. 

Heller ikke er det lett å si noe 0111 forholdet IneJlom_ båt og ka1nmer, hva son1 

er pri1nært og sekundært, eller om de er samtidige. Hvis de ikke er samtidige, 

er tidsforskjellen sa1msynligvis ikke stor, og båten er antagelig det pri1nære. 

Det kmme i så fall muligens forklare hvorfor det av en båt bare ble fmu1et under 

halvdelen og av en annen bare stevnene. Men sa1ntidig n1å 1nan huske på den 

mnroting smn er skjedd både ved pløying og ved tidligere «undersøkelser» på 

stedet. Et sted så vi til og n1ed merke etter et nyere spadestikk noen c1n fra et av 

kan1rene. Alt dette har selvsagt brakt forvirring i bildet. 

Når det gjelder datering av båtene og ka1nrene, har vi ikke så svært n1eget å 

bygge på utover tidsrmnmet jernalder. Av båtene var for lite bevart til at de i 

seg selv kan være noe dateringsgrumuag. Av fum1 var det få bortsett fra jern

nagler. Flest andre fum1 ble det gjort i forbindelse 1ned den halve båten. Her ble 

det funnet en pilespiss av jern, en jernstang som n1uligens kan være en tange, et 

lite stykke av en benkan1 1ned jernstift, en gul perle, og - et stykke fra båten -

to biter auripigment, et farvestoff son1 ikke fim1es i naturen før n1an kon11ner 

ned til Kontinentet. - Like ved det n1inste stenkam1neret ble det fum1et rester 

av en ubestemn1elig gjenstand av tre, jern og bronse. Treet hadde en rundet av

slutning i den ene enden, n1uligens med en nagle. Til treet hadde det vært festet 

sm_ale langsgående bronsebånd n1ed bronsestifter. Hele gjenstanden bar preg av 

å ha vært i kontakt 1ned jern. Det er 1nulig at det kan være rester etter en kniv

slire. - Endelig ble det nænnere en n1eter fra det største kan11neret funnet et 

stykke bronseblikk. Det hadde antagelig opprinnelig vært rundt, og det var 

prydet n1ed konsentriske sidder i ujevn avstand. 

Dessverre er ingen av disse fmu1ene av en type son1lar seg datere. Størst nlulig

het burde det være n1ed pilespissen, n1en den er av en alnum1elig fonn, vanlig 

fra folkevandringstid til nuddelalder. FUlUl av benkanl og perle tyder i nord

norsk nuljø 1nuligens n1ere på vikingetid enn på eldre jernalder, n1en heller ikke 

her kan man si noe sikkert. 

Det ser altså ut til at vi etter utgrav1ungen i Holkestadvika står igjen n1ed flere 

spørs1nål enn svar. Allikevel bidrar resultatene til å gi et enda rikere og 1nere 

nyansert bilde av forholdene på Steigen i jernalderen. Det er forsåvidt typisk at 
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to så sjeldne former skulle dukke opp nettopp her hvor faste fortidsnum1er såvel 

som fmm og skriftlige kilder peker ut Steigen son1 litt av et sentrun1 både i for

historisk tid, i nuddelalder og ned i nyere tid. Og forhåpentlig vil det senere 

kon1me paralleller her eller andre steder smn vil gi oss en nærn1ere forståelse av 

forholdene i Holkestadvika. 

SUM MARY 

In consequence of the smnewhat unfortunate levelling and ploughing of an area 

containing several grave 1now1ds, an archaeological excavation was carried out 

at Holkestadvika on Engeløy, in Steigen in the county of Nordland, in the 

sun11ner of 1967. Though a great deal had been destroyed, the ren1ains of three 

boats were found, as well as five finds consisting of iron nails, indicating the sites 

of five 1nore boats. The best preserved find, probably about half of the original 

boat, now 1neasures c. 2 111 in length. Of the second, only renuins of the sten1 

and the stern are preserved, each about 1.5 1n long, while the 1nid-ship was 

represented by what can only be called a 'bath-tub'. The extrenuties of the ste1n 

and the stern were a bo ut 6.5 1n apart. No n1ore than a piece of the keel re1nained 

of the third boat. The two latter boats lay east-west, while the first had been 

placed north-south. The finds consisted partly of iron nails, partly of imprints 

and slight traces of wood in the sand. There were rather few iron nails, which 

would seen1 to show that the boat-building tecluuque involved en1ployed iron 

nails as well as sewing and/or treenails. Most of the nails were found in com1ection 

with the ste1n, stern and keel. A profile showed that the half-boat was prest1111ably 

fairly flat-bottmned, while the longest seen1s to have been 1nore slender. 

Four s1nall stone cha1nbers were also found. One of the1n lay under the half

boat, probably about nud-ships, and one in the 'bath-tub' in the longest boat. 

Nails fom1d in ploughed earth above the two other chan1bers indicated that there 

had been boats there too. All four were well built, of stones stood on edge, and 

cover ed with slabs; a few sto nes were nlissing in o ne place, but that is pro babl y 

the result of plough dan1age. The chamber in the largest boat is s1nallest, only 

about 40 X 50 cn1 externally, and about 10 X 15 c1n internally. This chamber was 

en1pty. The length of the other chan1bers varied fron1 85 to 130 cn1 externally, 
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and from. 50 to 80 ctn internally. Large, unburned hun1an bones had been packed 

1nto then1: fen1urs, parts of the spinal colunu1, and pel vie gir dl es. In to o ne 

chamber practically an entire skeleton had been cratntned, only son1e of the 

stnallest bones were missing. W e know of no parallel to these sn1all chatnbers 

with unburned bones. 

Apart fron1 the nails, there were very few finds, and we have no evidence for 

a tnore precise dating of the boats and the chatnbers than the Iron Age, though 

certain aspects of the finds would seen1 to point towards the Viking Age. 



Else Johansen og Knut Odner: 

ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER 

PÅ MORTENSNES 

VED VARANGERFJORDEN 

Tegninger ved Bente Odner 

Son1n1eren 1967 begynte vi arkeologiske undersøkelser på Mortensnes og i 

Godluktbukt (fig. 1). Disse undersøkelsene, son1 ble bekostet av Norges Ahnen

vitenskapelige Forskningsråd, kon1 i stand ved et sa1narbeid n1ellmn Universi

tetet i Bergen og Tron1sø Musemn. Den ansvarlige leder for undersøkelsene var 

Knut Odner med Else Johansen son1 assistent. Son1 hjelp hadde vi dessuten tre 

arbeidere fra Nesseby. 

Mortensnes er ikke et ukjent sted i norsk arkeologi. Allerede for over 100 år 

siden drev kjøpmann A. G. Nordvi undersøkelser her. 

Andreas Georg Nordvi (1821-1892) var mellom_1840 og 1877 kjøpmann på Mortens
nes, og en av de første nordmenn som hadde studert arkeologi. Ved to anledninger 
(1838-40 og i 1847) studerte han forhistorisk arkeologi under professor Jappetus Steen
strup i København. Nord vi foretok arkeologiske undersøkelser i Nord-Varanger og 
på Kjelmøy i Sør-Varanger. Han ble tildelt Det Danske Videnskabselskabs sølvmedalje. 
Da Ole Solberg i begytmelsen av dette århundre tok opp arbeidet med Øst-Finnmarks 
arkeologi i jernalderen, var det vesentlig Nordvis undersøkelser han opprinnelig 
bygget på. Nordvi døde som en fattig mann. Han hadde måttet forlate Mortensnes. 
Mange av de sakene han hadde samlet inn ble spredt for alle vinder. Sine siste år var 
han vaktmann på Universitetets Oldsaksamling i Kristiania. Det er få minner tilbake 
på Mortensnes om kjøpmann Nordvi. Men et lite vann, hvor han lot sette ut ørret
yngel, kalles idag Nordvi-vannet. 1 

Tidligere undersøkelser på Mortensnes 

Allerede i 1690 skriver fogeden Knagh: «U di Mortensnes ligger trøiburg giort 

af sten, nudt derudi er opreist en bred sten son1 kand icke sees nogen bokstaver 

paa>>. 2 Steinen, son1 fre1ndeles står på Mortensnes, er en skjev flat sandstein, 2,4 
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U.S.S.R. 

Fig. 1. Varangerfjorden med tilstøtende områder. 

1neter høy (fig. 2). Også <<trøiburgem> labyrint) finnes fren1deles. Den består 

av 14 konsentriske steinringer. Største dia1neter er 24 1neter. På an1nodning fra 

Foreningen til Norske Fortids1nim1es1nerkers Bevaring foretok Nordvi i 1850-

årene en arkeologisk utgravning n1ellon1 tredje og fe1nte steinring.3 På grunn av 

funnenes karakter - horn, dyreknolder, 1netallring, ovale steiner etc. - n1å en 

gå ut fra at det her dreier seg on1 en sanusk offerplass. Slik er den også katalogisert 

av Qvigstad. 4 Delvis alene og delvis san1n1en n1ed sorenskriver Saxlund under-
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Fig. 2. Bautasteinen på Mortensnes. 

søkte Nordvi også en rekke graver rundt Mortensnes. 5 Vi vet hvor disse gravene 

lå («gravplass>>, fig. 3). Det dreier seg om hellekamre i steinur. Likene lå svøpt i 

never eller i pulker. Fysiskantropologiske undersøkelser viser at skjelettene hadde 

n1ange likheter med senere samisk befolkning.6 I gravene lå også bruks- eller 

pyntegjenstander av horn, bein eller n1etall og i visse tilfelle også keramikk. 

Kera1nikken og horn- og beingjenstandene liknet tilsvarende gjenstander fum1et 

på en stor boplass på Kjehnøy (fig. 1). Metallgjenstandene, smn bare ble fum1et 

i enkelte av gravene, var fra vikingetid eller tidlig nuddelalder. 

Det store antall hustufter smn finnes på Mortensnes synes Nord vi å ha brydd 

seg nundre mn. Han var sikkert klar over deres eksistens, og også at de var 

1neget gan1le. I 1862 fant han et jernredskap med ukjent funksjon under torven, 

on1trent 200 alen fra sjøen. 01n funnstedet skriver Nicolaysen: «Stedet har ikke 

været beboet i nyere tid, 1nen der sees eldga1nle tomter efter Finnegan1111en>.7 

Djsse hustuftene har vært lite o1ntalt i arkeologisk litteratur, og da Bjørn 

Myhre og Knut Odner i 1960 besøkte Mortensnes ble de overrasket over å finne 

den1 i et slikt antall at det oversteg hva man tidligere hadde sett av tuftansa1nlinger 
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Fig. 3. De arkeologiske felt på Mortensnes. 



i Finnm.ark. Senere oppdaget de også en stor tuftansamling i Godluktbukt noen 

km. lengre n1.ot vest. 

San1n1e son1.n1er foretok vi to stnå prøvegravninger på Mortensnes (fig. 5 -
felt A, tuft nr. 52 og 57). Ved prøvegravningen i tuft 57 ble det funnet dyre

knokler, skjell, avslag og redskaper av kvarts og kvartsitt. Det ble også funnet 

en harpun, en triangulær pren eller pilespiss, to forstykker til fiskeangler, og 

fiskesøkk. En del av redskapene hadde stor likhet tned redskaper fra Gressbakken

fasen, s0111 Simonsen daterer til siste årtusen f. Kr. Forsøksvis ble gjenstandene 

fra tuft 57 datert til en noe senere periode enn Gressbakken-fasen. Også i tuft 52 

ble det fum1et knokler, skjell og avslag av kvarts og kvartsitt, n1.en ingen sikre 

redskaper. 8 

Bakgrunnen for de nye undersøkelsene 

Det lå tneget nær å tro at en stor del av hustuftene på Mortensnes hadde vært 

bebodd av de samn1.e n1.ennesker son1. ble funnet i gravene. Vi har allerede an

tydet at enkelte av gravene er fra vikingetid eller tidlig nuddelalder (ca. 800-

1100 e. Kr.). Dette er en del av satnisk jernalder, den kulturfasen son1. vanligvis 

dateres til n1.ello111 300 og 1500 e. Kr. 9 Beslektede kulturer kjem1es fra tidligere 

perioder i Finnn1.ark.10 og i nord-Russland.11 Også disse har vært betegnet smn 

satniske. Antakelig er det kulturell kontinuitet fra ca. 500 f. Kr. 

Med hensyn til dateringen av gravene på Mortensnes er det verd å n1erke seg 

at det bare er enkelte sotn kan dateres ved hjelp av tnetallgjenstandene. Det er 

sannsynlig at en del av de andre gravene kan være enten tidligere enn 800 e. Kr. 

eller senere e1u1 1100 e. Kr. Til den siste gruppe hører grav nr. 18. Denne imle

holdt bein- og horngjenstander 111ed dekor sotn har stor likhet n1ed satnisk dekor 

i nyere tid.12 På den annen side fantes en rekke bein- og horngjenstander samt 

keranukk tned tneget klare analogier i Kjehnøy-funnet. 

Den store boplassen på Kjeln1.øy er av Solberg blitt datert til1nellon1 800 og 

1000 e. Kr. 13 , av Gjessing til n1.ellmn 0-400 e. Kr. 14 og av Simonsen til n1ellmn 

300 og 800 e. Kr.15 I denne artikkelen kan vi ikke gå nærn1ere im1 på dateringene 

av Kjeln1.øy-funnet. Itnidlertid er Solbergs dateringer sikkert for snevre, og det 

er rin1elig å anta at fum1et til dels er atskillig eldre. 
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Samisk jernalder er i virkeligheten en av de minst kjente perioder i øst-Finn

marks forhistorie. Kjelmøy var den eneste større boplass som_ var undersøkt før 

1967, og disse undersøkelsene var over 50 år gamle. Man visste ikke engang 0111 

det fantes andre boplasser av liknende størrelsesorden. 

Det er mot denne bakgrunnen at vi kom111er til å konsentrere vår oppnlerk

somhet 0111 samisk jernalder ved undersøkelsene på Mortensnes. Både arkeo

logisk og historisk er det en rekke interessante problemer som er knyttet til dette 

kon1plekset. Det er viktig å få bedre holdepunkter for kronologien. Men de 

endelige 111ål111ed undersøkelsene vil gå i retning av å forsøke å besvare spørs

nlål so111: - Med hvilke andre etniske grupper har sarr1ene rundt Varanger

fjorden stått i kontakt? - Er det kontinuitet eller brudd i forholdet til tidligere 

kjente kulturer i Fim1111ark? - Hvilke økologiske tilpasninger hadde 111enneskene 

på Mortensnes? - På hvilket tidspunkt fikk samene husdyr? o.s.v. 

Vår plan er å foreta undersøkelser tre somre med minst to års mellm11r0111 

111ellon1 hver gravning. Det første års undersøkelser var 111ent so111 en sondering. 

Først og fre111st ville vi kartlegge de fortidsminner som finnes på Mortensnes og 

i Godluktbukt. Dette ble i det vesentlige fullført i 1967. Dessuten grov vi full

stendig ut to hustufter. Neste gang er det 111eningen at arbeidet skal bli forholds

vis o111fattende. Vi regner med at en vesentlig del av det vitenskapelige 1nateriale 

vil bli sa1nlet inn det året. Med tredje års undersøkelser håper vi å bringe klarhet 

i uklare punkter. 

Fortidsminner på Mortensnes og i Godluktbukt 

Følgende fortidsnu1mer sanuet i større grupper ble registrert på Mortensnes: 

Felt A, felt B, felt C, felt D og «Gravplassen>> (fig. 3). På felt A var det hustufter, 

formodete graver og bautastein 111ed steinringer. På de øvrige feltene var det 

bare hustufter. På Mortensnes er foreløpig felt A og felt B kartlagt. Feltet i God

luktbukt består bare av hustufter. Også dette feltet er kartlagt. 
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Det var i alt 66 hustufter og 21 formodete graver på felt A (fig. 4). Feltet lå mellom 
11 og 18,5 m o. h. Hustuftene tegnet seg som fordypninger i terrenget og ofte med 
godt markerte voller. Fordypningene kunne variere fra noen få cm_ til ca. 1m. De fleste 
var ca. % m dype. Typologisk synes hustuftene å falle i tre kategorier: 



Tufter av 1V1ortensnestypen16 

(Store~ tih1ærm.et rektangulære med avrundete hjørner og god innvendig forsenkning 
- jfr. fig. 8). Forholdsvis sikkert kan følgende tufter plasseres i de1111 e kategori: 8-9-11-
17-18-23-24-26-30-31-36-37-38-39-40-42-44-48-49-50-52-53-54-55-56-57-58-59. 

Tufter av Gressbakkentypen17 

(Store, ovale, god innvendig forsenkning. Forsenkningen kan fortsette ut i spisser 
både i lengdeaksen og i tverraksen). Sikkert kan følgende to tufter plasseres i denne 
kategori: 25 og 35. Noe mer usikkert kan også henføres hit: 32, 41, 46. 

Tufter av Karlebotn-typen 18 

(Små, nmde, ovale eller firkantete tufter. Liten innvendig forsenkning. Følgende 
tufter synes å høre hjemme i denne kategori: 5-6-7-13-14-15-16-19-27-28-29-33-34. 

Både den typologiske gruppering av hustuftene og tuftenes høyde over havet 

kan gi visse holdepunktr for dateringene. 

Tufter av Karlebotntypen synes fortrimJSvis å høre hje1nme i Finnmarks stein

alder periode 3 («Gropbakkeengenfasen>> - iflg. Simonsen 1800-1500 f. Kr. 9). 

Tufter av Gressbakken-typen er særlig karakteristiske for Fi1111111arks steinalder 

periode 4 («Gressbakkenfasen» - iflg. Simonsen siste årtusen f. Kr. 20 ). Kjente bo

plasser n1ed hustufter av Mortensnestypen fim1er en i Lebesby,21 Jokanga på 

nordøstlige Kola, 22 Angsnes, Nesseby23 Leirbekken 2, Grense Jakobselv,24 De to 

første boplassene anser Gjessing for å være samiske og fra sen bronsealder og 

førron1ersk jernalder (ca. 500 (?) f. Kr. - 0). Også Angsnes og Leirbekken 2 synes 

å kunne dateres til sa1nn1e periode. Tidligere em1 ca. 500 f. Kr. synes de ikke å 

forekon1n1e. Hustypen har neppe vært i bruk i helt sen tid, d.v.s. fra nlidten av 

det 17. århundre og fren1 1110t vår tid. De kan nlinne om. enkelte av de sene 

ga1n1nene beskrevet av Falkcnberg fra indre Laksefjord25 og også on1 de ganl

lnene son1 Vorren og Manker beskriver for sjøsan1ene som. helhet. 26 Ga1n1ner 

fra vår tid var inudlertid aldri nedgravet. Også bosetningsfonnen 1ned nænnest 

landsbybebyggelse og parallelle rekker av hus var fren1med for den sene samiske 

befolbung i Fim1n1ark. Deri1not synes dem1e forn1en å ha vært brukt hos san1ene 

på Kilin på Kolahalvøya i slutten av det 16. århundre. Konldusjonen på denne 

gjennomgangen synes å være at tufter av Mortensnestypen fortrinnsvis var i bruk 

1nellmn ca. 500 f. Kr. og 1500 e. Kr. 
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Fig. 7. Gjenstander funnet i «grav>> 2, felt A. 

Noen tufter kunne vanskelig grupperes i de nevnte kategorier. En del av disse og 
spesielt de lavest liggende (f.eks. tuftene 60 til65) kan være av den såkalte Stallo-type 27

• 

Tufter av de1me type er tilnærmet runde, uten påviselig nedgraving og aldri mer enn 
400-500 år gamle. 

Som. kjent har forholdet n1.ellom. hav og land forandret seg siden istiden. 

Til tross for perioder med stillstand og tilbakegang har tendensen vært at landet 

har hevet seg. En stor n1.engde av tuftene på felt A særlig av Mortensnes-typen, 

lå 111.ellon1. 12 og 13 m o. h. De var gjennotngående en halv 1neter dype. En 

ko1n1ner da ned på et nivå lavere em1. to av de yngst daterte felt på sørsiden av 

Varangerfjorden: Ad vik og Bugøyfjord. 28 Begge disse feltene dateres til siste 

årtusen f. Kr. To andre felt (Gressbakken nedre øst og Gressbakken nedre vest) 

1ned tilsvarende dateringer ligger også stort sett høyere enn 12-13 n1. o.h., 1nen 

tninstehøyden på disse feltene er henholdsvis 11,80 og 11,60 111. o. h. 29 De nederste 

tuftene på Mortensnes ligger inudlertid langs kanten av en markert strandvold. 

Herfra synker terrenget noen meter bratt mot en fuktig engdrag. En n1.å anta at 

selv lenge etter at havet har sunket tmder det nivå son1. tuftene ligger på ville 

stedet fren1.deles være det best egnete for boset1ling. 
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Nøyaktige dateringer etter ~ trandlinjer er ikke tnulig. Imidlertid kan en fast

slå at det i så lave høyder son1 11 og 12 111 o. h. foreløpig ikke er gjort funn son1 

er eldre enn fra siste periode av lokal steinalder (periode IV- av Sin1onsen datert 

til siste årtusen f. Kr.) Boplasser fra tidligere faser ligger alltid høyere. Sotn 

eksempel kan nevnes at den største boplassen i den foregående periode, Grop

bakkeengen, lå 1nellmn 20 og 23 111 o.h. På den annen side synes landhevningen 

i siste årtusen f. Kr. å ha vært forholdsvis hurtig. Lektor Martinussen har i et 

nivå son1 n1å tilsvare n1ellmn 7% og 8% mo. h. på Mortensnes, funnet driv

tømmer son1 ble C-14 datert til 2500 før i dag. 30 

«Gravene>> synes å være av to forskjellige typer. Den ene typen tegnet seg som rw1de 
eller ovale mannslange fordypninger i terrenget. Vegetasjonen var annerledes her enn 
i det omkringliggende terreng. I alt var det 16 mulige graver av denne type. Vi fjernet 
torven i en av «gravene», og fant keramikk, pimpsten, tilhugget kvartsitt, blant annet 
skrapere, og trekull (fig. 7). En C-14 datering av kullet gav som resultat 2420 ± 120 år 
fra nåtid. Noe spor av skjelett fant vi ikke. Den andre typen graver tegnet seg som 
runde eller firkantete steinpakninger som delvis kwme være dekket av vegetasjon. 
Det var 5 av denne type «graver». Det er nødvendig å presisere at ingen av gravene er 
sikre, men i hvert fall den sistnevnte typen har stor likhet med røysgraver som tid
ligere er gravet ut rw1dt Varangerfjorden. 

Felt B og feltet i Godluktbukt er avbildet på fig. 5 og 6. Noen nærmere omtale 
skulle ikke være nødvendig. Det kan nevnes at på felt B var det 62 tufter. De fleste av 
dem lå mellom 11 og 13,5 n1 o.h. og var av Mortensnestypen. I Godluktbukt var det 
28 hustufter og de fleste var også her av Mortensnestypen. Tuftene lå mellom 11,5 og 
17m o.h. 

Foruten de beskrevete felt ble det konstatert to andre felt med hustufter (felt C og 
felt D -fig. 3). Felt C besto av 14 hustufter. Også her var tuftene tih1ærmet rektangu
lære og med avrw1dete hjørner, høyden over havet var ca. 20 meter. I en av tuftene 
observerte vi svart kulll1oldig jord og et stort antall dyreknokler. Felt D minnet på
fallende om «steinalderlandsbyen>> på Gropbakkeengen i Karlebotn31

• Det ble anslått 
til å best:l av ca. 40 hus gruppert rundt et myrdrag som antakelig er en gammel hav
bukt. Også her var høyden over havet ca. 20 meter. 

Utgravningene 

To av hustuftene ble fullstendig utgravet. Disse var tuft 26 i felt A og tuft 10 

i felt B. Dessuten ble det foretatt utgravninger i to av de forn1odete gravene. 

«Gravene» vil ikke bli nærn1ere otntalt her. De vil senere bli behandlet i en større 

sa1n1nenheng av Else Johansen. 
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Tuft 26, felt A (fig. 8) 

Tuften var meget karakteristisk for hustuftene i den nederste del av feltet. Før ut
gravningen tegnet den seg som en forsenkning omgitt av voller. 

Under utgravningen ble det ikke fmmet spor etter veggkonstruksjoner. Heller ikke 
fant vi spor etter inngang eller stolpehull. Det var imidlertid flate steiner utover gulvet 
som kan ha dannet m1derlag for stolper. Dette tilsvarer forholdene i den tuften som 
Gjessing grov ut i Lebesby. 31 Det var et ildsted i gulvets nordvestre hjørne (fig. 9). 
Midt på gulvet, og i direkte tilknytning til ildstedet var en pakning av ildskjørnete 
stein. Omtrent midt gjennom gulvets østlige halvdel var en hellelegning, 0,65 m bred 
og ca. 1 m lang. 

Funnene (fig. 10) 
Redskaper og avslag av hårde steinarter (kvarts, kvartsitt, dolomittfiint). 

174 avslagskrapere (fig. 10, 8-12). Disse fordeler seg på følgende måte: 

Retusj>% mnkrets, Regelmessig avrundet, Bredde> %lengde, Retusj på o.side, o.side tilhugget .... 
-»- utilhugget 

Retusj på o. og u.side, motst. retusj .. 

36 stk. 
4 )) 
3 )) 

Regelmessig avrundet, Bredde< %lengde, Retusj på o.side, o.side tilhugget .... 
->>- utilhugget 

Retusj på o. og u.side, 1notst. retusj .. 
Ikke 

10 )) 
1 )) 
1 )) 
1 )) 

Uregehnessig form, Retusj på o.side, o.side tilhugget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 » 

Retusj<% omkrets, Regelmessig avrw1det, Bredde>%lengde, Retusj på o.side, o.side tilhugget . . . . 24 » 
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-»- utilhugget 4 » 
Retusj på o. og u.side, Ikke motst. retusj 9 » 

Regehnessig avrundet, Bredde<%lengde, Retusj på o.side, o.side tilhugget . . . . 5 » 
Uregelmessig form, -»- tilhugget . . . . 65 » 

-»- utilhugget 3 » 
Retusj på u.side, o.side utilhugget 1 » 

- - 3 kjerneskrapere 
--Liten kvartsittskraper, og et fragment av en skraper. 
--3 stikler 
-- 4 bor (fig. 10/13) 
- - Flekke brukt som kniv 
-- 854 avslag. Enkelte av disse har spor etter sekundær bearbeiding 
-- 45 knuter. 3 av disse har sekundært vært brukt son1 skrapere. 

Redskaper av andre steinslag 
- - 9 slagsteiner 
-- 3 fiskesøkk (fig. 10/15) 
--26 pimpstein. Av disse er 11 stkr. ubearbeidet, 

10 har plane slipeflater, og 5 har sliperiller (fig. 10/14) 



Fig. 9. Tuft 26, felt A ildstedet. 

Keramikk (fig. 10, 1-7) 
Det ble funnet 93 leirkarskår. 25 av skårene var dekorert, og 15 var randskår. Fargen 

på leirkarskårene var alltid brun, men kunne variere fra lys til mørk. Godset inneholdt 
på leirkarskårene var alltid brun, men kunne variere fra lys til mørk. Godset i1meholdt 
asbest. Dette var ikke alltid synlig med det blotte øye, men kunne tydelig sees i mikro
skop. Overflaten på yttersiden kunne være polert, og i et tilfelle har vi konstatert at 
overflaten var bestrøket (fig. 10/1). Ilmsiden av karene har som oftest et sotbelegg. 
Negleavtrykk kan forekom.n1.e (fig. 10/1). Munningsranden er utvendig fortykket, 
alltid flat, men kan være rett avskåret eller svakt hellende utover. Dekoren ligger på 
øverste del av karet. Denne består av en enkelt eller flere paralelle rette linjer, enten 
sammenhengende eller punkterte. Linjene kan være ordnet vamwett, i vinkler, som 
kryss eller i sik-sak mønster. Hull under munningsranden forekommer. 

Det ble også funnet en beinspiss, klumper med porøs, ubrent leire (sam1synligvis rå
materiale til leirkarfremstilling), dyreknokler og kull. Dyreknoklene er enda ikke 
analysert. 

En trekullprøve fra ildstedet er C-14 datert til600± 70 år fra nåtid. Vi kan ikke 

u1niddelbart anta at de1u1.e dateringen er representativ for hele bosetningen i 

tuft 26. Et viktig spørsn1.ål blir: I hvilken san1n1.enheng og på hvilke steder fore

komlner liknende funn son1. de vi har gjort i tuft 26? 
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Først og fremst er det naturlig å sammenlikne med Kjelmøy. Her er det en 

rekke felles elementer. Særlig opplysende er keran1ikken. En finner igjen ornering 

med sa1nn1e1lliengende eller punkterte linjer i en eller flere parallelle rekker 

ordnet vannrett, i vinkler, son1 kryss eller i sik-sakbånd.33 Også på Kjehnøy

keran1ikken fim1.es huller w1der n1ruulingsranden. 34 Karenes overflate på utsiden 

ble i regelen avglattet. 35 Skår 1ned fint bestrøket overflate36 og 1ned asbestinn

blanding forekon1.1ner. 37 

Selv om det er meget store likheter i keranlikken, er det imidlertid også store 

forskjeller. Fren1.for alt synes 1numlingsranden å være forskjellig. Solberg opp

lyser at denne enten har en pålagt list eller er ikke fortykket. Meget vanlig på 

Kjeln1.øy er at godset ble blandet n1.ed skjellsand, noe son1. ikke foreko1n1ner i 

tuft 26. Dette behøver nødvendigvis ikke å være av kulturell betyd1ling. På 

Kjeln1øy fi1mes store mengder skjellsand, noe son1. ikke er tilfelle på Mortensnes. 

Tiltross for forskjeller er likheten så stor at keranlikken på Mortensnes og 

Kjeln1øy 1nå sies å dam1e en felles typologisk horisont. 

På Kola-halvøya har Gourina gravet ut en boplass, d'Ekaterininska. 38 De få 

skårene kera1nikk son1. ble fum1et her, står typologisk n1.eget nær keran1ikken 

fra Kjehnøy, og følgelig også Mortensnes. Det er sikkert riktig når Gourina sier 

at Kjelmøy og d'Ekaterininska står hverandre nær i tid.39 På den nærliggende 

gravplassen, Oleni Ostrov (Reinøya), er det også fum1et asbesti1u1blandet 

kera1nikk. 40 Denne synes å være av en annen karakter em1 Kjeln1.øykeran1.ikken. 

Schnlidt og Gourina daterer denne boplassen til ca. 500 f. Kr. Dateringen be

styrkes ved fwu1 av en liten leirkopp. Slike kopper er også fru1net på to steder 1 

Norge ved grensen1not Sovjet, nentiig Noatun, neset øvre lag,41 og Storbekken 

nedre. 42 Begge disse boplassene daterer Sin1onsen o1ntrent til san1n1e tid. 43 

Karakteristisk for kera1nikken på Oleni Ostrov var dekor av ron1biske fordyp

ninger.44 En liknende dekor fins på keranlikken fra skjellsandgropen på Vardø. 45 

Dem1e dekoren synes å representere et 1nellon1.stadiu1n n1.ellon1. den lineære 

Kjehnøykera1nikken og tradisjonell grop- og kan1.ornert keramikk karakter

istisk for tidligere perioder. I Karelen har Gourina gravet ut en boplass Kournoi 

hvor hun 1nener å kunne følge en slik utvikling. 46 Med ri1nelighet kan en derfor 

si at keramikken fra Kjehnøy, Mortensnes og d'Ekaterininska er yngre e1u1 

horisonten representert ved Ole1li Ostrov, Storbekken nedre, skjellsandgropen 
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Fig. 12. Tuft 10, felt B før utgraving. 

på Vardø og Noatun, neset øvre lag. Hvor tnye yngre er det foreløpig utnulig å si. 

Sannsynligvis dreier det seg 0111 en n1eget lang periode. Det var en innbyrdes 

aldersforskjell på 1800 år (ifølge C-14 dateringene) på den keranukken so1n 

foreløpig er funnet på Mortensnes. Hvorvidt disse dateringene i virkeligheten er 

representative for keranukken vet vi inudlertid ikke. Bare flere undersøkelser 

kan gi svar. 

På Juikentta, Sodankyla i nordlige Finnland har Carpelan gravet ut en boplass 

hvor det i det nedre funnskiktet ble funnet keranukk av Kjehnøy-type.46 Han 

sidestiller her Kjehnøykeratnikken n1ed Sarastnetni 2-keranukken i Finland. 

Dem1e dateres tradisjonelt til yngre bronsealder og før-ron1ersk jernalder (ca. 1000 

-200 f. Kr.). 47 Carpelan betviler denne dateringen, og tnener at Sarastnetni 2-

keranukken er yngre. Til tross for likheter er det tilsynelatende også store for

skjeller 1nellon1 de to typer keratnikk. En tnå nøye seg 111ed å antyde en bred 

kulturell sa1nn1enheng. 
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Keran1ikken i tuft 26 er analog til keranukk son1 Nord vi og Saxlund fant i en 

grav like øst for Mortensnes. 48 Dette bestyrker vår antakelse 0111 at det er sa1n

n1enheng n1ellon1 hustuften og gravplassen. 
De store fiskesøkkene er godt kjente redskaper i Finntnark. De er vanlig på 

Kjeln1øy, 49 n1en kjennes også fra tidligere perioder.50 Redskaper og avslag av 

hårde steinarter har tilsynelatende ikke analogier i Kjehnøyfunnet. Slike er ikke 

on1talt i Solbergs publikasjon, og Gjessing hevder at steinbruken i Kjehnøy

kulturen på denne tid var et tilbakelagt stadiun1.51 Solberg avbilder inudlertid 
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hanunersteiner,52 son1 vanligvis assosieres n1ed tilvirkning av steinredskaper. 

Både avslag og redskaper av kvarts forekon1111er i rikt n1on på Kjehnøy. Bjørn 

Myhre og Knut Odner fikk god anledning til å konstatere dette ved utgravning 

på Kjeln1øy i 1960.53 Minst to finske arkeologer 1nener at hårde steinarter i nord

Finland ble brukt så sent S0111 i nuddelalderen. 54 

For san11nenhengen n1ellmn tuft 26 og Kjehnøy er keran1ikken viktigst. De 

øvrige gjenstandene forekon1n1er også i andre forbindelser. 

Tuft 10, felt B, (fig. 11) 
Også de1me tuften tegnet seg før utgravningen som en oval-rektangulær forsenkning 

(fig. 12). Under torven var et lag jord og sand av vekslende tykkelse. Dette hvilte på et lag 
stein og grus. På gulvet var en steinpakning som for en stor del besto av ildskjørnete stein. 
I motsetning til veggen og vollen var det under steinpakningen på gulvet et kullholdig 
kulturlag. Det ble under utgravningen funnet to ildsteder. Disse ble kalt «øvre» og «nedre 
ildsted». De er avtegnet på fig. 11 og 13. For å se hvordan «øvre ildsted» var bygget, var 
det nødvendig å fjerne enkelte stein. Fig. 13 representerer et senere trinn i utgravningene 
enn fig. 11. Det ble ikke observert andre sikre konstruktive detaljer enn ildstedene, 
men det er mulig at en del av de større steinene har vært brukt som vegg- eller tak
fundament. Det ble gjort funn på alle nivåer, men størstedelen av funnene lå mellom 
eller under de ildskjørnete steinene, f. eks. jernpilespissen, jernkniven, skiferpilen og 
den flatehugde kvartsittpilen. Mellom steinene i «nedre ildsted» ble det funnet kull, 
men ikke i «øvre». 

Ftnmene (fig. 14) 
Redskaper og avslag atJ hårde steinarter 

83 avslagskrapere (fig. 14, 2-3). Disse fordeler seg på følgende måte: 

Retusj>% omkrets, Regelmessig avrundet, Bredde> %lengde, Retusj på o.side, o.side tilhugget 
Retusj på o. og u.side, nwtst. retusj .. 

Regelmessig avrundet, Bredde<%lengde, Retusj på o.side, o.side tilhugget .... 
Retusj på o. og u.side, motst. retusj .. 

Uregehnessig fonn, Retusj på o.side, o.side tilhugget ....................... . 
Retusj på o.side og u.side motst. retusj ................. . 

Ikke motst. retusj ............... . 
< 1/ 2 Regelmessig avrundet, Bredde>%lengde, Retusj på u.side og o.side tilhugget .. 

Regelmessig avrundet, Bredde< %lengde, Retusj på o.side og u. side, motst. retusj 
Ikke motst. retusj .. 

Uregelmessig fonn, Retusj på o.side, o.side tilhugget ....................... . 
>> u.side, ........................... . 

utilhugget ..................... . 
Retusj på o. og u.side, motst. retusj ................... . 

Ikke motst. retusj ............... . 
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Fig. 14. Gjenstander funnet i tuft 10, felt A. 

- 5 kjerneskrapere 
- 2 stikler (fig. 14/2) 
- 2 bor og spissen av et bor (fig. 14/5) 
- 1 Avslagsblokk, muligens brukt som meisel 
- 2 stkr. flint og 1 stk. kvarts med knusem.erker, antakelig ildflint 

- 1 flatehugget pil eller spydspissfragment (fig. 14/6) 

- 394 stkr. avslag. Enkelte av disse har sekundært vært brukt som skrapere 
- 36 knuter. En av disse har sekundært vært brukt son1 skraper 

Gjenstander atJ andre steinslag 
- 1 pilespiss av skifer 
-Glimmer 



TUFT 2b TUFT 10 

.. ·A a. • J:Aa.l l 
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Fig. 15. Typologisk fordeling av avslagskrapere. 

Gjenstander afJ jern eller metall 
- 1 jernkniv 
- 1 jernpilespiss 111.ed tange 

En C-14 datering av trekull funnet under de skjørbrente steinene på gulvet ga 

som. resultat 2150± 150 år fra nåtid. For en del av fmu1ene synes en slik datering 

å være rin1elig, 1nen det finnes også gjenstander son1 1nå være ca. 1000 år yngre. 

Når det gjelder funnmaterialet smn helhet, var det karakteristiske forskjeller 

n1ellmn tuft 26 og tuft 10. I tuft 10 111anglet fmu1 av keranukk, pin1pstein og 

fiskesøkk. Til gjengjeld er jernpilespissen, jernkniven, skiferpilen, og det flate

hugde pil- eller spydspissfrag1nentet, ele1nenter so1n er fren11nede for inventaret 

i tuft 26. Den typologiske fordelingen av avslagskraperne var også forskjellig i 
de to tufter (fig. 15). 
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Skiferpilespissen er av en type son1 gjerne kalles Sunderøypil. 55 Typen kjennes 

fra Gressbakkenfasen (siste årtusen f. Kr.).56 Den kjennes også fra Oleni Ostrov.57 

(Ca. 500 f. Kr. se s. 72.) Så vidt oss bekjent kan vi ikke 1ned sikkerhet si on1 

typen enda var i bruk rundt Kristi fødsel, n1en skifer ble funnet i gravene på 

Kvalnes og Barsnes. Disse dateres vanligvis tiden o1nkring år O. Flatehugde 

kvartsittpiler 1ned festehakk er forholdsvis sjeldne. De er ikke o1ntalt i Gjessings 

bok on1 yngre steinalder i Nord-Norge. Typen kjennes fra Oleni Ostrov.58 

Iflg. 1nuntlig opplysning fra P. Si1nonsen er den også funnet på Sørøy i Vest

Fimunark i sen kontekst. 

Tatt i betraktning vårt ufullstendige kjennskap til sa1nisk jernalder, er det ikke 

usannsynlig at begge de to nevnte piler er fra sa111111e bosetningsfase so1n C-14 

dateringen. Hverken skifer eller flatehugde redskaper kjem1es fra Kjehnøy. 

Viktig for dateringen av kniven (fig. 16) er orneringen. Sa111111e type ornering 

fins på en knivslire fra Novo Siverskaja59 i Ingern1annland. Gravfeltet på Novo 

Siverskaja synes vesentlig å stan11ne fra vikingetiden. 

Under utgravningen av kniven fant vi rester av en treslire. Jernstangen, son1 

nå er rustet fast til skaftet, synes opprinnelig å ha tilhørt sliren. Selve kniven står 

nær de øst-baltiske knivtypene so1n er karakteristiske for vikingetiden og tidlig 

n1iddelalder. 60 Liknende typer er også funnet i Nord-Norge. 61 De s1nå bronse

ringene ble brukt ved opphenging av kniven i beltet. Man festet et kjede i 

ringene. 6 2 

Jernpilespissen hadde tange og var av en såkalt «Norrlandsk» type. Liknende 

jern piler er 111eget vanlige i norrlandske offerfunn. 63 Disse offerfmu1ene im1e

holder dessuten bein, horn, Inetallgjenstander og penger fra sen vikingetid og 

tidlig nuddelalder (ca. 1000-1300 e. Kr.). En nøyaktig typeinndeling av de norr

landske pilene med henblikk på kronologi er ikke foretatt. Liknende typer 

kjem1es også fra nordlige Finland, f. eks. i det øvre skiktet fra Juikentta i Sodan

skyla.64 Dette skiktet daterer Carpelan til n1ell01n 1100 og 1niddelalderens slutt. 

Funnene i tuft 10 synes følgelig å indikere n1inst to bosetningsfaser, den ene 

fra tiden 01nkring Kristi fødsel eller eldre, den andre fra 01nkring 1000 e. Kr. 

En kan n1erke seg at også jerngjenstandene ble funnet under den steinpabungen 

son1 blant am1et bestod av ildskjørnete stein. 
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Fra tidligere er fra Nesseby og Nord-Varanger kjent en del karakteristiske 

1netallgjenstander. Nedenfor er en liste over noen son1 vi har funnet fren1 til i 

litteraturen: 

Funnsted Gjenstand Referanse Datering Antakelig proveniens 

Mortensnes Spenne Aspelin 1877, 8- 9. årh. Mellom-Russland65 

fig. 1674 

Mortensnes Flat bronseplate Aspelin 1877 8.- 9. årh. Mellom-Russland 65 

fig. 1683 

Mortensnes Bjørnefigur Aspelin 1877 8.- 9. årh. Mellom-Russland65 

fig. 1673 
Solberg 1909 
fig. 188 

Ekkerøy -Ovale spenner Gjessing 1927 9.-10. årh. Baltiske område? 
- Trefliket spenne fig. 1 Norge? 
-Hesteskoform. 

spenne 
-Kjede 

Kari el Ring med vall- Aspelin 1877 10.-11. årh. Baltiske område66 

knutemotiv fig. 1682 

Mortensnes Bronse blikk Solberg 1909 11. årh. Baltiske område 
fig. 193 

Vardø Hestesko- Aspelin 1877 10.-11. årh. Baltiske område 
Mortensnes formet fig. 1675 

spenne og 1681 

Vardø Hengekjeder Aspelin 1877 10.-11. årh. Baltiske område 
fig. 1677-80 

Med Mellon1-Russland 1nenes Pern1-V olgao1nrådet, 1ned det baltiske on1råde 

1nenes Finland, Karelen, Ingermannland, Lettland (jfr. fig. 17). 

Gjessing har i et par artikler behandlet handelsproblen1er i sa1nisk jernalder.67 

Hans konklusjon er at det både har vært norske og baltiske handelskontakter i 
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Fig. 16. Tuft 10, felt B. Jernkniv. 
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vikingetiden. Da vi tror at Gjessing ikke har tatt alle 11101nenter i betraktning, 

skal vi prøve å belyse spørsmålet på nytt. 

Ekkerøygravene n1.ener Gjessing er et uttrykk for fastboende nord1nenn i 

Øst-Fi1mmark i vikingetiden. Det fikk han1 til å tenke på «Eirik Blodøks' møte 

1ned den blem1vakre Gum1hild». Vi føler oss i1nidlertid ikke overbevist o1n at 

det virkehg dreier seg om norske graver. I Ladoga-onwådet fins to typer grav

hauger. Den ene av disse forekon11ner i et område 1ned (tidligere?) finsk (vepsisk) 

bosetning, og blir gjerne kalt «finske>> gravhauger. 68 Det dreier seg både o1n 
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Fig. 17. Baltiske mnråde, Øst-Europa og Finmnark. 

skjelett- og bram1graver. Når den døde er en kvinne, er standardutrustningen 

ovale spenner, rw1de eller treflikete spenner, dessuten ofte bronsekjeder og 

hesteskoform.ete spenner. Dette er det sa1n1ne utstyret son1 kvim1ene i gravene 

fra Ekkerøy har fått n1ed seg. Vi antar at denne derfor kan være av <<finsk» type. 

Vi kjem1er ikke til sikre norske fw1n n1ed et såpass sterkt islett av finske eller 

karelske gjenstander. 

Gjessing hevder at san1ene i Øst-Fim11nark selv begynte å produsere jern i 

vikingetiden. 69 Vi finner dette diskutabelt. Så vidt oss bekjent er jernslagg aldri 

fum1et på sanuske boplasser fra denne tiden. San1er har heller aldri vært kjent 

so1n jern- eller bronses1neder. Det lengste de har strukket seg til er å arbeide i 

tinn. 70 Det er derfor sannsynlig at de 1netallgjenstander son1 er funnet rundt 
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Varangerfjorden fra vikingetid og nuddelalder ikke er fren1_stilt av satnene selv, 

111_en er kon1_n1_et lut ved handelskontakt. 

Alle son1 har arbeidet tned handelskontakter i FinntDark i vikingetid og tidlig 

n1iddelalder har sterkt pointert den baltiske innflytelsen. Det forbauser derfor 

ikke når vi fim1_er at det rundt Varangerfjorden er overvekt på gjenstander fra 

det baltiske otnråde. Gjenstander tned opphav i det østlige Mellotn-Russland 

har vært nundre omtalt. Både Solberg71 og Gjessing72 nevner funnene, men 

forsøker ikke å gi noen forklaring på hvorledes de har kon1_met hit. Øst-Euro

peiske («Pern-llske>>) gjenstander er også funnet ved Ukonsaari i Enare Trask73 og 

på steder langs Norskekysten. 74 I Varangerområdet synes de østeuropeiske gjen

standene å være eldre etm de baltiske. 

Over hele Europa er tiden 1nellon1_ ca. 700 og 1100 e. Kr. en periode 111_ed 

økononusk vekst. En stin1_ulerende faktor i denne utviklingen er tnarkedsotn

settungen innenfor de arabiske riker, det østrotnerske-bysantiske rike og det 

karolongisk-frankiske rike. Markedene her kunne absorbere store kvanta av 

visse typer varer sotn for en stor del ble skaffet til veie utenfra. 

I denne perioden finner en også kin1_en til mange av de senere europeiske stats

dannelser, tnen en finner også statsdannelser sotn for lengst har sluttet å eksistere. 

To av de sistnevnte var østbulgarenes rike ved øvre og tDellotnste Volga og ved 

Katna, og kazarenes rike 111_ellon1_ Don og nedre Volga (fig. 20). På nnrkeds

plasser i disse statene ble i tidlig vikingetid en stor del av varene fra nord til sør 

kanalisert. Kazarene antok jødisk tro. Kazarerkjøpn1enn besøkte alle større tDar

keder innenfor det byzantinske og de arabiske riker. 75 

Også de muhatntnedanske Volga- og Kann-bulgarer var handelsn1enn. Deres 

viktigste by, Bolgari, hadde, iflg. arabiske kilder, på 900-tallet ca. 10 000 iml

byggere. 76 På 111_arkedene i Bolgari og de andre bulgarske byene tnøttes svenske 

vikinger og finsk/ugriske folk fra vest, nord og øst, og kazariske og arabiske 

kjøpn1_enn fra sør. Det er i dette on1_råde at de tidlige n1_ellmnrussiske funnene i 

Finnn1_ark har sine nærn1_este paralleller. Mulighetene er til stede for at det har 

vært direkte kontakt tnellotn disse vidt adskilte otnråder. Arabiske kilder for

teller at bulgarske kjøptnenn dro på handelsferder langs de nord-russiske elvene 

om S0111_lneren i båter, og om vinteren n1_ed hundesleder. 77 De kom også fretn 

til havet i nord. Her møtte de et sjøvant folk sotn foretok reiser videre nordover. 
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Antakelig er det Kvitsjøen de har kmn1net frein til. Det er en gan1n1el ferdselsåre 

fra Kandalaxi ved Kvitsjøen til Munnansk. 78 

Varer son1 de bulgarske kjøpn1enn byttet til seg var først og fren1st skinn og 

hvalrosstann. Skinn ble av bulgarerne betraktet som penger. 79 Også hvalrosstann 

var 1neget ettertraktet. Heln1er Tegengren har nylig vist hvorledes hvalrosstann 

allerede på 800-900 tallet ble distribuert til landene i den nære orient, via de 

nordrussiske byene. 

I løpet av 900-årene går kazar-riket under. Kiev vokser fren1 til å bli det 

111ektigste rike i den sørlige del av Russland. Nær forbundet 1ned Kiev er fyrsten 

i Novgorod. Dnepr, og ikke lenger Volga, blir den viktigste samferdselsåre til 

den nære Orient, Novgorod blir dessuten et viktig knutepunkt i handelen 1ned 

de nyetablerte riker i Vest-Europa. Skinn og hvalrosstann er fren1deles viktige 

handelsvarer. Kjøp1nenn fra Novgorod dro selv på handelsferder.80 De allierte 

seg in1idlertid også n1ed finsk/ugriske folk son1 bodde unuddelbart mot nord: 

Ingrier, kareler og finner. 81 Vi 1nå regne 1ned at det først og fre1nst var disse 

son1 sørget for tilførsel av skim1, hvalrosstann etc. til 1narkedene i N ovgorod. 

hnportgjenstandene rundt Varangerfjorden synes foreløpig å passe godt inn i 

det bildet son1 er skissert. I tidlig vikingetid er kontakten størst 1ned det permisk/ 

bulgarske onwåde. Senere donuneres im1flytelsen fra det finsk/ugriske on1råde 

rundt Novgorod. Den norske innflytelsen derin1ot synes å ha vært 1neget liten. 

SUMMARY 

In the sun1n1er of 1967, archaeologists began excavation at Mortensnes and in 

Godlukt bukt, both by the Varanger Fjord (Fig. 1). W ork is to continue for at 

least two 1nore sun11ners, according to present plans. 

Trus is not the first archaeological investigation in the Mortensnes area (see 

Solberg 1909, pp. 120-134). Solberg's excavation was 1nainly concerned with 

graves. A Slnaller-scale excavation was conducted on a stone-setting, wruch 111ay 

originally have been a labyrinth. The centre of the setting is n1arked by a n1onolith. 

There are four archaeological sites at Mortensnes (site A, B, C, and D), as well 

as a cen1etery (Fig. 3). Site A (Fig. 4) consisted of sixty-six house-grounds and 

twenty-one prest1111ed graves. The house-grounds appeared as depressions in the 
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at Karlebotn (Hagen 1967, Fig. 21), and probably dates fron1 the Neolithic Age. 

Two of the presun1ed graves on site A, and two house-grounds (No. 26 site A, 

and No. 10 site B) were excavated. In one of the 'graves' (grave 2) we found 

pottery, stone tools and pun1ice-stone (Fig. 7). A radio-car bon da ting resulted 

in an age o± 2420± 120 years. Fig. 8 shows house-ground No. 26 con1pletely 

excavated, and Fig. 9 shows the hearth of tlus ground. Smne of the finds frmn 

this ground are shown on Fig. 10:1-7 pottery; 8-12 scrapers; 13 borer(s); 14 

pun1ice-stone; 15 sinker(s). A coal specin1en taken fron1 the hearth was radio

ground (cf. Fig. 12), and in n1any cases traces of the surrounding earthen walls 

ren1ained. The presun1ed graves were of three types: round depressions, oval 

depressions the length of a n1an, and heaps of stones packed together. The height 

of the site above sea-level, and the shape of the house-grounds, have led us to 

the conclusion that son1e of the latter are frmn the Lappish Iron Age (usually 

dated to A. D. 300-1500). Site B consisted of sixty-two housegrounds (Fig. 5), 

and in Godluktbukt (Fig. 6), son1e kn1 farther west, twenty-eight n'lore were 

found. So1ne of these house-grounds n1ay also date fron1 the Lappish Iron Age. 

Site C contained fourteen house-grounds. Site D was re1narkably like the village 

carbon dated to 600± 70 years. The pottery is very sin1ilar to that found at 

Kjehnøy (Solberg 1909) and d'Ekaterininska (Gourina 1956). The Kjehnøy find 

also provides parallels to the other finds fron1 this site. 

House-ground No. 10, site B, is shown in Fig. 12 as it appeared before exca

vation; Fig. 11 shows the san1e ground con1pletely excavated. The two hearths 

are illustrated in Fig. 13, wlule so1ne of the iten1s found are depicted in Fig. 14: 

1 slate arrow; 2 burin; 3-4 scrapers; 5 borer; 6 flat-hewn quartzite arrow. The 

bufe (Fig. 16) also con'les fron1 tlus site: it was n'lade of iron with bronze 

n1ountings, and traces of a wooden sheath re1nain. This bufe, of Baltic nlanufac

ture, dates fron1 the Viking Age or the early Middle Ages. It was found together 

with iron arrows with tangs, probably dating fron1 the san'le period. The slate 

arrow head and the flat-hewn quartzite arro-vv, however, are very 1nuch older 

(last 1nillemuun1 B. C.?). A radio-carbon dating of charcoal fron1 this site yielded 

the result 2150± 150 years. 

A nun1ber of distinctive 111etal objects have earlier been found in the districts 

by the Varanger Fjord, in1ported iten1s frmn the period A.D. 800-1100. In the 
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early Viking Age contact was strongest with the Pennian-Bulgarian region in 

the middle and upper reaches of the river Volga (Fig. 17), while later, influences 

frmn the Fim1o-Ugrian region around Novgorod becan1e the tnost itnportant. 

Norwegian influence seen1s to have played little part. 
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Ellen Karine Hougen: 

GLASSBEGRE I NORGE FRA 

SJETTE TIL TIENDE ÅRHUNDRE 1 

Vi har et stort antall glass i nordiske gravfunn fra ron1ertid og folkevandringstid. 

Rmnernes glassproduksjon i Gallia og Rhinegnene fortsatte under frankerne. 

Fonnene bygger overveiende på romerske typer og er forholdsvis rikt varierte. 

Det nordiske glasstnaterialet fra folkevandringstiden er itnidlertid sterkt be

grenset både i fonner og utbredelse. Bortsett fra en del senrmnerske kar, sotn 

ofte er reparert her hje1nn1e og kan være meget gantie da de ble lagt ned i 

gravene, består hovedmengden av glassene av en tetnmelig hmnogen gruppe 

høye, slanke, spissbunnede begre tned en liten ringfonnet fot og pålagt tråd

dekor i glassets farge. Glasstnassen er forholdsvis tykk og grøtm av farge. 

Glassfunnene er hovedsaklig konsentrert til Vestfold og Sørvestlandet i Norge 

og til Gotland i Sverige. I Danmark er de meget sjeldne. Tykkelsen på glasset 

og det faktum at de er mntrent ukjente på kontinentet, har 1nan 1nent kunne 

skyldes at denne typen var fren1stilt tned tanke på eksport. 2 

Glassitnporten til Norge stopper tilsynelatende opp mnkring 550. Både her 

og i det øvrige Skandinavia er glassfunn fra sent sjette og hele syvende århundre 

sjeldne. Ifølge Arwidsson stetnmer dette n1ed perlematerialet sotn i denne peri

oden er lite og begrenset til 1nindre, enkle, ensfargede glassperler. Først i 8. år

hundre får vi så en rik variasjon av store flerfargede perler og virkelige tnosaikk

perler som på kontinentet var i bruk allerede før tnerovingertiden. Mangelen på 

glass i nordiske funn skyldes at de deler av kontinentet smn nordboerne stod i 

særlig kontakt 1ned, og hvor vi n1å søke opprinnelsen til de nye gjenstandstypene 

i nordisk vendeltid, befant seg utenfor de glassproduserende on1rådene i Rhin

egnene og det nordlige Frankrike. 3 

På 700-tallet blir glass igjen vattiig, 1nen nå nesten utelukkende konsentrert 

til Sverige, særlig Gotland og Uppland, fren1for alt i de fyrstelig utstyrte gravene 
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fra V endel og V als garde. I de senere årene er det svenske rnaterialet ytterligere 

forøket ved glassfunnene fra Helgø i Malaren. 

Meget karakteristiske er snabel- eller klo-begrene; høye, slanke pokaler n1ed 

påsn1eltete glasstråder og traktfonnede glassnabler, i grønt, blått og brunt glass. 

Andre begre er kulefonnede n1ed pålagt tråddekor, noe sjeldnere er typen rned 

vid n1unning, kraftig ringforn1et rand og avsn1alnende bum1 uten ståflate, en 

forn1 son1 går over i vikingtidens traktforn1ede drikkebeger. Dessuten finnes 

fragmenter av glass, dels av forn1er son1 ovenfor, dels rned pålagte tråder i annen 

farge enn selve begeret. Helt unik er en vid, åpen skål fra V als garde 6, dekorert 

n1ed glassribber mnspunnet n1ed opak gul spiraltråd (sarnn1e forn1 er nå fum1et 

på Helgø), en dekorasjonsteknikk son1 kjennes på ron1erske glass fra 1ste år

hundre, n1en son1 så først dukker opp igjen på enkelte av vikingtidens glasstyper 

i Skandinavia og England. 

Både snabelbegre og kuleforn1ede kar kjennes fra norske funn, til dels av 

typer so111 ikke finnes i Sverige. 

Det ene av våre to snabelbegre (ingen av den1 er hele), er funnet i en viking

tidsgrav på Borre i Vestfold, datert til ca. 900. Men begeret n1å være 111eget 

eldre (fig. 1). Borrefunnet er publisert av A. W. Brøgger.4 Haugen ble gravet ut 

ved kon1n1unal sandtaking i 1850-årene, og gjenstandene ble sterkt ødelagt, 

begeret var 111eget fragmentarisk bevart, n1en er senere rekonstruert (fig. 1). Re

konstruksjonen er neppe helt korrekt, n1en gir et bilde av det opprinnelige 

stykket. San1n1en 111ed glasset ble det funnet en rekke bronse beslag, vel til seletøy, 

et spimiehjul og noen perler. Den dødes kjøm1 lar seg ikke sikkert besten1n1e, 

her fantes hverken utpregede n1annssaker eller, bortsett fra spinnehjulet, typiske 

kvinnesaker. Det er derfor enten et kvinne gravfunn eller en 111ann son1 har fått 

en kvinne 111ed i graven. 

Begeret er av brunt glass 111ed påsn1eltet hvit tråddekor, lagt i spiral on1kring 

halsen og et stykke ned på skulderen; den san1n1e tråddekoren gjenfinnes lenger 

ned på karveggen i under- og overkant av utvidelsen på den kraftige snabel

forn1ede dekoren. Denne snabeldekoren er laget på den 111åten at store glass

khu11per n1ed n1eget høy ten1peratur er lagt på begerveggen og trukket eller 

blåst ut til kraftige staver son1 srnalner av og festes lenger ned på glasset. Av 

karet er det nå igjen et n1unningsskår og et stykke fra overgangen 111ellon1 
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Fig. 1. Voll, Borre, Vestfold ca. 900. H. ca. 19 cm. 
Foto Universitetets OldsaKsan1.ling, Oslo. 
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Fig. 2. Øygarden u. Heigreberg, Mosterøy, Rennesøy, Rogaland. Hustuftfunn. 
Uviss dat. H. 2,4. Foto W. Slomann. 

skulder og buk, son1 synes å passe san1n1en n1ed en av de fire bevarte snablene. 

Slike begre er kjent fra Ste til 8de århundre på kontinentet, i England og 

Sverige. Den yngste typen fim1er vi i de svenske vendeltidsfunnene, hvor både 

karet og snablene er av en annen type enn Borre-begeret, et høyt, sn1alt, rett

vegget kar 111ed sn1alere, bare delvis frittstående snabler, i en rekke, son1 er festet 

helt nede på den lille fotringen. Borreglasset er av den eldre typen 1ned freln

tredende kraftige snabler som ifølge Rade1nacher5 og Harden6 er fra 5. og 6. 

århundre (se særlig Raden1acher Taf. 43,2 fra annen halvdel av 500-tallet). Noen 

nærn1ere datering er det vanskelig å gi, det synes å være enighet on1 at denne 

forn1en ikke fortsetter ned i 7. og 8. århundre, n1en at den da erstattes av rettere 

og slankere begre 1ned <<degenererte>> klør. 7 I alle tilfelle n1å Borreglasset ha vært 

n1eget gan11nelt da det ble lagt ned i graven, og vi har ingen n1ulighet for å 

døn1n1e on1 når det kmn hit til landet. 

Det er 1nulig at den yngre vendeltidstypen er representert i et husfunn fra 

Øygarden u. Heigreberg, Mosterøy s., Rennesøy p. i Rogaland.8 Her ble det 

funnet et dråpeforn1et glasstykke, son1 kan være den nedre klun1pete utvidelsen 

på en slik snabel (fig. 2). Den har vært festet nede på fotringen. Bale et ganske lite 

stykke, 2,4 cn1langt, er bevart, glasset er sjøgrønt, og selve dråpen har en lengde 

på 12 n1n1, son1 i størrelse passer godt 1ned de svenske vendeltidsstykkene. 

Heller ikke dette stykket lar seg datere. Hustuften var en av 10, hvorav flere 

udaterbare og ingen særlig funnrike. No en av haugene på stedet har saker av 

eldre jernalderskarakter. Ifølge innberetningen i den trykte tilveksten ser det ut 
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Fig. 3. Løland, Vignwstad, N. Audnedal, Vest-Agder. 7. årh.? H. 7, 8. 
Foto Universitetets Oldsaksamling, Oslo. 

til at denne tuften i hvert fall har hatt to bosetningslag; den var 7,5 X 3,6 n1 og 

gav få funn: 1 rød glassperle, 7 grove leirkarskår, 1 kram_pe og 1 spiker av jern. 

De kuleforn1ede begrene er også representert i et par norske funn. Vi har et 

fullstendig bevart eksen1plar og et fragn1ent av to helt like kar, 1ned direkte 

replikker i engelske fum1. 

Det hele begeret er funnet på Løland, Vign1ostad s., N. Audnedal p. i Vest

Agder, 9 og kmn inn til n1useet sanunen 1ned en rekke saker son1 m_å skrive seg 

fra n1inst 3 funn: et kvinne gravfunn n1ed rester av en sølvblikkspem1e og skår 

av et rettvegget, sten1pelornert, spannforn1et leirkar son1 ikke kan være senere 

enn 5. århundre; og to fra 10. århundre: et n1anns- og et kvinnegravfunn. Ingen 

av gravene passer in1idlertid 111ed dateringen av glassbegeret. Karet er 7,8 cn1 

høyt, av noe san1n1entrykket kuleforn1, n1ed nettfonnet dekor av pålagte glass

tråder i san1n1e farge son1 det n1ørkeblå begeret (fig. 3). De kulefonnede begrene 
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er ikke av de vanligste på kontinentet, 1nen m_eget tallrike i England. Glass av helt 

sa111111_e type son1_ vårt er fmu1et, ofte nedlagt parvis, i en rekke engelske gravfunn. 

Harden10 hevder at enkelte av de engelske kulebegrene kan tilhøre 5. århundre, 

111_en at de fleste ikke kan være tidligere enn 7. årh. Når det gjelder de blå begrene 

1ned nettdekor sier han uttrykkelig at de er 600-talls forn1_er, noe smn stort sett 

gjelder for de fleste 1nørkeblå glass i saksiske graver i England. Det san1_n1_e hevder 

Bruce-Mitford11 son1_ sier at dem1e begertype er ukjent på kontinentet og at 

den son1_ gruppe tilhører tiden n1_ellon1_ 610 og 650 eller noe senere. Alle engelske 

funn n1ed gla~s av dem1e typen, son1_ overhodet lar seg datere, er fra 7. århundre. 

Både han og Harden antyder at disse glassene har vært laget i England, de aller 

fleste er fum1et i Kent, hvor det er trolig at produksjonsstedet har ligget. 

Med en produksjonstid på on'lluing eller noe etter 600 kan Lølands-begeret 

selvsagt ikke tilhøre gravfmu1et fra 5. århundre. Det passer heller ikke san1_1nen 

1ned sakene fra 10. århundre, on1 vi ikke m_å regne n1ed nok en antikvitet i et 

vikingtids gravfmu1. Helge Gjessing12 antyder at begeret kan tilhøre den ene av 

de to vikingtidsgravene. Mam1sgravfum1et, son1_ kanskje representerer to fum1, 

og kvinnegravfunnet har begge importsaker: et anglo-irsk hengekar 111_ed 

e1naljedekor, skålvekt, «søn1_glatter» av glass og en liten ren1tunge n1ed stilisert 

planteornan1_entikk, on1gjort til spenne. Det britiske innslaget gjør at 111an kunne 

være tilbøyelig til å henføre glassbegeret til disse til fum1ene. Det 1nå da ha hatt 

en høy alder ved gravleggingen, selv on1 vi tøyer dateringen ned til 8. århundre 

for glasset og tilbake til 9. århundre for den ene n1am1Sgraven; kvim1egraven er 

derin1_ot sikkert fra 900-årene. Både sø1nglatteren og sølvspennen viser forbin

delse 1ned kontinentet. 

Nå behøver glassbegeret strengt tatt ikke å tilhøre noen av disse gravfunnene. 

Sakene ble ikke ft1m1et in situ, n1en er 1nuligens kon1_n1_et fra gravhauger på en 

gan1n1_el elven1_æle son1_ senere er blitt ødelagt av flon1_, slik at im1holdet fra 

gravene er konnnet ut av opprinnelig posisjon og delvis forsvunnet. På Løland 

har det vært 1nange gravhauger, n1_ed funn både fra eldre og yngre jernalder, de 

eldste sannspuigvis fra n1_idten av 5. århundre. 

Derin1_ot passer den engelske dateringen bedre n1ed det lille glasstykket fra en 

gravhaug på Tu, Klepp s. og p. i Rogaland. 13 Skåret, son1_ er et stykke av den 

nettdekorerte delen på et beger av san1_1ne type smn Lølandsglasset, ble funnet 
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Fig. 4. Tu, Klepp, Rogaland. 7. årh. 
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san1n1.en tned 3 sn1å likeannede bronsespenner tned innpunslet og stemplet orna

mentikk (fig. 4). Denne spennetyp~n er ellers ikke kjent i Norge, men har nære 

san1men tned 3 sn1å likearmede bronsespenner tned innpunslet og stetnplet 

ornatnentikk. Denne spennetypen er ellers ikke kjent i Norge, tnen har nære 

paralleller i de andre nordiske landene, bl. a. i et par bronsespenner fra to jyske 

gravfunn.14 Disse spennene av sølv eller bronse finnes enkeltvis, to eller tre 

san1n1en, i graver fra 550-650 i Sverige og Datunark, hvor de forøvrig ikke er 

særlig tallrike, og i en rekke finske funn fra 6. århundre og ned i vikingtiden. 

Det er vanskelig å gi noen sikker datering av vårt funn. Av de to funnene fra 

No ru p 111ed spenner son1. står nær våre, er det ene datert til 550-600, det andre 

til tidlig 7. århundre;15 og i Norge opptrer 111erovingertidens spenner i 1110t

setning til folkevandringstidens alltid alene. Etter vanlige kriterier er det tnest 

rin1elig å datere Tugraven til ca. 600. Det er imidlertid ikke noe som taler direkte 

111ot å trekke hele funnet ned på 600-tallet, son1 passer bedre tned dateringen av 

glassbegeret. Senere enn ca. 650 kan spennene vanskelig være. I Tugraven lå 

også glassperler, spinnehjul og jernnagler. De siste, son1 nå n1angler, antyder at 

det kan være en båtgrav. Båtgravene er et av de nye trekk son1 viser seg på Sør

vest- og Vestlandet på slutten av folkevandringstiden. Materialet er noe spinkelt, 

tnen disse tidlige båtgravene blir sett på smn et forholdsvis kortvarig fenomen 

på slutten av 500-tallet, hvor de opptrer i Aust-Agder, Hordaland og Nordland, 

til de for alvor dukker opp igjen omkring 700, i Nan1dalen i Trøndelag.16 Vår 

viten om overgangen fra folkevandringstid til tnerovingertid er ennå n1eget 

ufullkmnmen, og så lenge de blå nettbegrene av engelske forskere uten forbehold 

dateres til 7. århundre, er det liten grunn til ikke å følge denne dateringen, når 

vi vil fastsette alderen på Tu-graven. 

Fra 7. århundre er et funn fra Aker, Vang s. og p. på Hedn1arken. 17 I en brann

grav ligger to glasskår av svakt grønt glass. Det ene er sterkt deforn1ert, det andre 

et randskår. Randen har vært kraftig og ringformet, samlSynligvis hul, og selv 

0111 formen ikke lar seg bestetntne tned absolutt sikkerhet, er det mest sannsynlig 

at det er rester av et klokkefonnet drikkebeger som Arwidsson abb. 99.18 I 

samme grav lå en san1111enklinket jerngryte, bronsestykker, jernsaker, katn og 

glassperler. Graven er datert til 7. århundre p.g.a. det lille firkantede bronse

beslaget i typisk stil Il ( vendelstil B) og en bronseperle med båndfletningsorna-
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n'lentikk. Grieg daterer den til 700, Gjessing til første halvpart av 600-årene.19 

Noe yngre er et par sn'lå, halvsmeltede skår av svakt grønt glass n'led på

stneltet gul tråddekor i et gravfmm fra Btevikstranden, Bamle s. og p. i Tele

mark. Skårene lå sammen med 2 spinnehjul av kleber, glassperler og en liten 

støpt, oval, dyreformet bronsespenne. Spennen daterer Gjessing til <<neppe lenge 

før 700», 20 tuens Arwidsson fører den opp under sine små ovale spenner fra 8. 

århundre. 21 Glassets form er helt ubestemn1elig, den gule glass tråden leder 

tanken til reticellaskålen i Valsgarde 6. 

I en plyndret båtgrav på Bø, Torvastad s., Karn'løy p. i Rogaland22 er det 

funnet et skår av svakt grønt glass n'led hvit tråddekor. Ifølge Arwidsson23 sann

synligvis av san'lme type som Fornvannen 1909 s. 284, abb. 71; et kuleformet 

kar med tråddekor i spiral om halsen og i vertikalbuer på buken, men så vidt 

jeg har kunnet se er stykket helt ubrukelig til typebestetnmelse. - I samn'le haug 

lå rester av trekar, voks, bronseringer, stoffrester, fjær og dun. Sakene lå høyt 

oppe i haugen, sikkert son'l resultatet av gravplyndringen. Ingen av gjenstandene 

er daterende, gravfunnet er trolig fra 8. århundre, men kan også høre hjemtne 

i vikingtiden. 

San'lmenliknet tned folkevandringstidens norske glassfunn er n'laterialet fra 

sent sjette århundre og fren'l til vikingtidens begynnelse lite, n'len stort nok til 

å kunne fastslå at glassimporten ikke opphører. De få funnene dekker hele 

perioden fra 6/7 og 8. til 9. århundre. Formene er forholdsvis varierte og om

fatter de fleste av de typene som kjennes fra svenske vendeltidsfunn. Paralleller 

til glassene finnes dels på kontinentet, dels på de britiske øyer. Begge de blå 

nettbegrene er funnet i områder som kan ha hatt direkte kontakt med England 

i 7. århundre, det er også tnulig at snabel begeret fra Mosterøy er kommet fra 

eller via England, hvor den sene <<degenererte» klotypen er velkjent. Det klokke

formede begeret fra Aker er derimot en kontinental forn1 og passer godt im'l i 

det n'liljø det er funnet. 

Samtidig tned den hedenske gravskikken forsvinner glassfunnene på konti

nentet, 7. og særlig 8. århundre er sparson'lt representert, i karolingisk tid er glass 

overhodet ikke kjent fra det frankiske kjerneområdet. 

I vikingtiden er Sverige det land son'l har flest glassfum'l. Men de er hoved

sakelig konsentrert til Birka, hvor vi, foruten et rettvegget orientalsk beger 
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m_ed gravert dekor, finner en rekke forskjellige glasstyper 1ned vestlig proveniens. 

De svenske fum1ene er behandlet av H. Arbn1an, som_ også tar for seg de glass 

og glassrester son1 da var kjent såvel i Norden som_ på kontinentet. 24 

Utenom Birka er funnene få. Hele kar og skår finnes i graver i Uppland, 

Sødern1anland og på Gotland, og i de senere år har vi fått et n'leget fint og verdi

fullt 1nateriale fra Helgø i Malaren, et n1ateriale son'l spem1er over flere hundreår, 

delvis 1ned nye typer og nye varianter av kjente fonner. 25 

Dann1ark har to gravfunn n1ed glass, og i Hedeby finnes glass i en båtkanllner

grav og på bosetningso111rådet, n1en n1aterialet herfra er nokså lite og usignificant. 

(At skårene er så fåtallige og sn1å er blitt tolket so1n et av indisiene på at Hedeby 

hadde sin egen glassproduksjon, slik at alt glass ble sn1eltet om og brukt på nytt, 

1nan 1nener også å ha funnet rester etter en glassovn i Hedeby. 26 

Dorestad har derin'lot et rikt glassn1ateriale, det er funnet skår i nordfrisiske 

gravfm1n, 27 i hollandske terpefmu1 og en bøhnusk fyrstegrav fra 9. århundre. 28 

Endelig er det sannsynlig at vi har rester etter en kar o lin gisk glasshytte i 

Kordel ved Eifel. 29 

Tidligere var glass fra denne tid praktisk talt ukjente i England, 1nen D. B. 

Bardens undersøkelser har brakt for dagen en rekke hittil ukjente, samlSynligvis 

8-10. århundres glass i 1nuseer og privatsan1linger. Det er funnet glassrester i 

klosteret Whitby, i byene York og Southa1npton og på to irske boplasser, hvor 

1nan trolig har spor etter en glass- og e1naljej1nillefioriproduksjon. Det er også 

funnet glass i en vikinggård på Brough of Birsay på Orknøyene.30 

Mangelen på kontinentale glassfunn har ført til at enkelte forskere har hevdet, 

on1 ikke fullstendig san11nenbrudd, så i hvert fall en sterk tilbakegang for den 

frankiske gla~sproduksjonen i slutten av 1nerovingertiden og i vikingtiden, det 

har til og n'led vært foreslått at de nordiske glassene var laget i Skandinavia. 

Arbn1an hevder at vi tvert in1ot får en begynnende oppblon1string i glasspro

duksjonen i slutten av frankisk tid, en oppblmnstring son1 fortsetter i karolinger

tiden, og finner det 1nest rin1elig å anta at glassene kon11ner fra de onwådene 

son1 var glass produserende i folkevandringstid og 1nerovingertid på kontinentet. 31 

Vikingtidens glasstyper viser direkte san1n1enheng n1ed frankiske fonner i 6. og 

7. århundre, og n1angelen på glassfunn skyldes n1angelen på gravfum1 i de glass

produserende on'lrådene i Rhinegnene, Belgia og Frankrike. Vi vet at glass-
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hyttene var i virksomhet her i frankisk tid, selv on1 de ikke er lokalisert ennå. 

I ron1er6den var glasshyttene knyttet til byene, i middelalderen til klostrene 

eller son1 såkalte W aldhiitten, en forandring Raden1acher n1ener skyldes den 

frankiske n1aktovertagelsen. 32 Den eneste hittil kjente karolingiske glasshytten 

ved Kordel var en slik <<skogglasshytte». 

I Kordel var det rester etter 1ninst tre glassovner. Foruten noe keram_ikk og 

sn1eltedigle1 ble det ft1m1et et stort antall skår av vindusglass og glass begre. 

Vindusbrottene er brun- eller blågrønne, til dels n1ed slåtte kanter til blyinn

fatningen, et par stykker har rester av ben1aling. Særlig tallrike er bunndeler av 

traktfonnede begre, det finnes også en del tråd belagte skår, enkelte praktfulle 

grønne skår n1ed rødflan1n1ete partier og en del runde, dypgrønne glasstaver 

1ned røde og fiolette innslag son1 Arbman foreslår kan ha vært brukt ved fren1-

stilling av disse flerfargete glassene. 

Dateringen av glasshytten byr på visse vanskeligheter, da vi ikke vet noe om_ 

de stratigrafiske forholdene på stedet. Mangelen på de vanligste frankiske glass

typene son1 ellers finnes i stort antall i de rhinske gravfmu1ene, og det store im1-

slag av traktbegerbunner viser, n1ener Arbn1an, at vi beveger oss i karolingisk 

tid, og da Birkagravene daterer traktbegrene til 9. og tidlig 10. århundre, er 

det sam1synlig at glasshytten ved Cordel var i virkson1het på 800-tallet.33 

Vikingtidens norske glassfum1 er ikke 1nange, og bare ett har hele glass, her 

var det til gjengjeld to stykker. Tar vi 1ned fum1et fra Karn1øy kjennes nå 7 

gravfunn 1ned glass og glassrester fra Norge. Tre av dem_ har gjenstander, deri

blant glassene, son1 sam1synligvis er eldre enn vikingtiden, de fleste er kvinne

graver? bare en sikker n1am1sgrav, og flere av den1 har andre vesteuropeiske 

i1nportsaker. 

Vi har her ikke tatt n1ed Kaupangfum1ene, fra det eneste sted på Østlandet 

hvor det er ft1m1et glass, 0111 vi ser bort fra Borre begeret. No en av brottene er 

funnet i gravene, n1en det aller n1este kon1n1er fra bosetningson1rådet, hvor vi 

nå har et ganske stort og variert n1ateriale. 34 

Utenmn begrene kjennes en rekke andre glassgjenstander fra vikingtiden. 

Særlig tallrike er perlene, 110111 finnes i tusenvis i kvim1egravene, enkle perler av 

ensfarget glass, perler n1ed ilU1Slneltet tråddekor i flere farger, nullefiori- og 

111osaikkperler. Forholdsvis vanlige i norske funn er halvkulefonnede gjen-
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stander i svartgrønt glass. De er tolket som_ søn1glattere, da helt identiske stykker 

har vært brukt til dette forn1ål i Sverige og Holland i nyere tid. 

Sjeldnere er spillebrikker, ofte 1ned påsn1eltet dekor, kjent i en del svenske, 

et par norske og to russiske funn. 

På Birka er det funnet l01nmespeil son1 står nær ron1erske speiltyper, og 

endelig finnes en del tråder og staver av glass i Birka, Hedeby, i et par hollandske 

terpefunn og i Irland. Slike glasstaver er n1eget vanlige på Kaupang. 

Som de siste i rekken av norske lnerovingertidsglass står to funn fra Nord

fjord og Sogn. Det ene er fra Sanddal, Brein1 s., Gloppen p.,35 en kvinnegrav 

son1 var skåret ned i bakken i en naturlig forhøyning og dekket av et lag rned 

jord og stein. Her ble det funnet et stykke av bunnen til et spissbunnet beger av 

tykt grønt glass (fig. 5). Stykket er avbrutt nederst og har sannsynligvis hatt stå

ring. Det er tykkere og noe bredere enn vikingtidens traktbegre, n1en forn1en lar 

seg ikke besternn1.e. Graven var ten1n1elig rikt utstyrt, 1ned rester av to tynnskal

lede ovale bronsespenner, forsterket 1ned jernbånd og 111ed gravert dekor i stil Ill, 

flere perler, de fleste av glass og to i an1etyst, randbeslag til trekar rned noe av 

treet sittende ved, en del bronsefrag1nenter, til dels n1ed trerester, spinnehjul, 

n1unnbitt, nøkkel av jern og andre jernfragn1enter san1t et firkantet beslag av 

bronse n1ed e1naljedekor. 

I den san1111e forhøyningen ble det funnet to nunnsgraver fra rnerovinger

tiden. Kvinnegraven er også publisert son1 et 1nerovingertidsfunn, n1en bronse

beslaget gjør det rin1elig å datere hele funnet til tidlig 9. århundre. 36 Det er 7,4 

c1n langt og består av et rektangulært nudtstykke, son1 en ranune oppdelt i 

en1.aljefelter, ramn1en kan ha on1fattet en en1alje- eller nullifioriplakett sorn vi 

har på så 1nange av de anglo-irske bronsebeslag. Midtstykket forlenges i begge 

ender, den ene forlengelsen er noe større enn den andre og er festet n1ed et 

hengsel. Utvidelsene består av nærn1est kringleforn1ede ran1n1er 1ned e1naljefelt 

son1 midtstykke. På undersiden av beslaget er det festet en tym1 bronseplate son1 

dekker tolnrolnlnene på nudtstykket og den nlinste kringlefonnede utvidelsen. 

For begge ender og i overgangene til1nidtstykket er det sn1å bøyler son1 danner 

naglehull. Dette beslaget n1å tilhøre et skrin av san1n1e type son1 de husfonnede 

relikvarene fra Mell1us og Setnes, og har vært den ene av de to hengslene son1 

var festet til kortsidene på skrinet og tjente son1 feste for en bæreren1.37 I Norge 
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Fig. 5. Sanddal, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane 9. årh. H. 3,2. 
Foto Bergens Museum. 

er det funnet tre fullstendig bevarte skrin av denne typen samt en rekke beslag 

til liknende skrin. Særlig vanlige er runde, dekorerte medaljer son1 prydet 

skrinenes for- og bakside. De opptrer i gravfunn fra 9. og 10. århundre, oftest 

on1gjort til spenner her hjenune og derfor mest vanlige i kvim1egraver. 

De ovale spennene er av en type sotn begytmer på slutten av 700-tallet og 

fortsetter inn i 9. århundre. Relikvieskrinene er vanskeligere å datere, men den 

husfonnede typen er helst laget i 7. og 8. århundre. 38 Både glasset og skrinet er 

sannsynligvis laget i n1erovingertiden, mens gravleggingen neppe er tidligere 

etm 800. 
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De norske angrepene på Irland er belagt i irske am1aler. Det fønte vi hører 

om fant sted i 795. Skrinhanken er sannsynligvis lagt ned i graven kort etter at 

den er kommet til landet. Melhusfum1ets spenner var av sa1nn1e type smn våre, 

og de to funnene bør være samtidige. Fra slutten av 700-tallet og frem til ca. 

850 bestod de norske forbindelsene med Irland i hurtige lynangrep mot de irske 

kyster, hvor særlig klostre og kirker ble utsatt for vikingenes plyndringer. Sand

dalsbeslaget er et typisk milme mn et slikt raid. De rester av bronse og tre ~om 

lå i graven kan tyde på at større deler av skrinet har vært nedlagt. At glasset var 

fullstendig ved gravleggingen er 1nindre sannsynlig, da funnet er fremkom1net 
ved system_atisk utgravning av Bergens Musemn. Det er ikke uvanlig å finne 

glassbrott i gravene i vikingtiden, glasset var kostbart selv son1 skår, og i Birka 

er det fum1et et par enkle glassbrott mnvildet med silkebånd og brukt som_ 

hengesmykk_er.39 

On1trent san1tidig 1ned Sanddalgraven (8/9. århundre) er en plyndret båtgrav 
fra Holmedal, Holmedal s., Fjaler p.,40 også den en kvim1egrav. Her lå et par 

ubestemmelige glassbiter sa1nn1.en med 7 vevlodd, et lite leirkar n1.ed innbøyet 

mum1ing og ringstempeldekor og en trekiste. Alle fum1ene lå spredt i haugfyllen. 

Av selve båten var bare noe av treverket bevart, den har vært mnlag 9 1neter 

lang, bygget av furu og eik. Båten synes å være av noe eldre type e1m de skip 
vi ellers kjenner fra vikingtiden, 1nens gravkatntneret viser likhet 1ned 9. år

hundres norske skipsgraver. Ringstetnpelornerte kar av samme type smn Hohne

dalkaret finnes blant annet i Birka i tidlig vikingtid og fra Trelleborg i den 

senere del av perioden. Karforn1.en er itnidlertid kjent allerede i merovinger
tiden.41 

I en kvinnegrav fra Prestegården i Hadsel s. og p. i Nordland finnes rester av 

et traktfonnet drikkebeger samn1en 1ned glassperler, en klmnp samtnenstneltet 

sølvtråd og rester av en anglo-irsk ringspe1u1e av sølv n1.ed trekantede avslut

ninger dekorert 1ned båndfletninger. Midt på de to trekantene er det ilu"lfatninger 

til etnalje, rav, eller am1en dekor. 42 Gravfum1et er samlSynligvis fra 9. århundre, 

og traktformede begre opptrer fortrilu1svis i 800-talls fum1 (fig. 6). 
Traktbegeret er den vanligste glassbegertypen i karolingisk tid, brukt såvel 

på kontil1entet som på de britiske øyer og i Skandil1avia. Liknende typer kjem1.es 

også fra russiske funn, særlig fra Novgorod.43 Bortsett fra Kordel filu1.er vi bare 
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Fig. 6. Prestegården i Hadsel, Nordland, 9. årh. Foto Tromsø Museum. 
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Fig. 7 a. Hopperstad, Vik, Sogn og Fjordane. 9. årh. H. 8, 5. 
Foto Bergens Museum. 

avbildninger av glass fra Frankerriket, og utelukkende av traktbegeret, benyttet 

son1 drikkekar og son1 lan1per. 44 

I glassn1aterialet fra Kaupang, son1 hovedsakelig består av nlindre og helt sn1å 

fragtnenter, dotninerer traktbegeret sterkt, og det er den eneste typen son1 kan 

beste1nn1es tned sikkerhet (i første rekke ut fra bunnfragtnentene). 

Forløperen til denne begerfonnen finner vi i tnerovingertidens klokkefonnede 

<<tun1n1ler», sanune type son1 begeret i Akergraven, en sikkert kontinental, 

frankisk begerforn1. 

Det er vel n1est trolig at det tneget rike kvinnegravfunnet fra Hopperstad, 

Vik i Sogn er fra 9. århundre. 45 Her ble det funnet to fullstendig bevarte glass-
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Fig. 7 b. Hopperstad, Vik, Sogn og Fjordane. 9. årh. H. 4, 2. 
Foto Bergens Museum. 

begre san1111en n1ed blant annet to anglo-irske bronsekar, en do. øse og bolle, 

skålvekt n1ed vektlodd og en kufisk n1ynt son1 ifølge Kolbjørn Skaare er preget i 

738-39 (fig. 7a-b). Av glass var også en eggforn1et, hul blåst gjenstand 1ned flat 

underside, en type som er funnet i en 1neget rik kvinnegrav i Birka,46 og av 

Arbn1an tolket son1 s01nglatter. Jan Petersen daterer Hopperstadgraven til10. år

hundre, Arb1nan til 9. 47 De anglo-irske sakene gir jo ikke noe fullverdig daterings

grunnlag for dette gravfunnet. Det er trolig vektloddene som. har vært utslags-
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givende for Petersens datering.48 Sømglatteren og det ene begeret har derimot 

gode paralleller i 800-talls funn, og den 1neget tidlige kufiske mynten gjør en 

datering til 9. århundre 1nest sannsynlig. Det er ikke noe ved gravinventaret for

øvrig som taler imot en slik tidfesting. 

Begge glassene er ganske s1nå; det ene er kulefonnet, svakt grønt av farge og 

dekorert 1ned opakt gule glasstråder og spiralomvum1e glassribber, som filigran

skålen fra Valsgarde 6 og et ten1n1elig identisk beger fra Birka gr. 649, plassert 

radiært ut fra midten av bw1nen og opp 1not halsovergangen. Et helt og en 

rekke fragmenter av glass m_ed den sa1nme dekoren kjenner vi nå fra Helgø, 

1ned funn både fra eldre og yngre jernalder, fra Birka, Kaupang, det engelske 

klostret Whitby og den angelsaksiske byen Ha1nwich, so1n nå ligger innenfor 

Southamptons bygrense. På kontinentet er, smn allerede nevnt, denne dekora

sjonsn1åten ikke kjent siden rmnertiden. Det er pekt på en n1ulig sa1n1nenheng 

med den anglo-irske e1nalje og millefioriarbeidene, og typen har spilt en viss 

rolle i diskusjonen omkring hjenuig skandinavisk glassproduksjon. 

Det andre stykket er ikke et beger, 1nen en ganske liten flaske av gulig glass, 

med kulefonnet underdel og noe svai hals m_ed kraftig ringfonnet munning. 

Glassflasker var n1eget populære hos ron1erne, til dels av fonner som likner 

Hopperstadflasken. Hos frankerne var de nundre va1uige, de bygger på de 

ron1erske typene, og Rade1nacher viser en serie rhinske fwu1 av kule- og kegle

formede flasker 1ned vid 1numung i grønt og gulig glass son1 han daterer til 

6. og 7. århundre.49 Først i høynuddelalderen blir flasker igjen va1uige på konti

nentet og ofte svært like Hopperstadflasken. 50 Har den avbilder en liknende 

flaske, 1nen med pålagt hvit glasstråd i spiral om halsen og ned på skulderen, 

smn er fum1et i Irland. 51 På grwu1 av likheten 1ned Hopperstadflasken antyder 

han at den kan være fra vikingtiden. 

Fra 10. århundre er en flaskehals av en noe annen type fra Trå, Ulvin s., Gran

vin p., Hordaland (fig. 8). Halsen er her 6,5 cm lang 111ed kraftig ringforn1et 

n1WU1ing.52 Et slikt ringforn1et mum1ingsstykke er også funnet på en vikingtids

boplass i Sodennanland.53 Tråfum1et er fra en sekundærgrav i en eldre jernalders 

haug. Her lå blant annet to ovale spe1u1er son1 R. 652, en trefliket spenne som_ 

R. 671, et anglo-irsk hengekar, kjede av sølvringer heftet san1n1en 1ned glass

perler, «sømglatten> av glass, bronseøse, kleberkar, kjøkken- og rideutstyr. 
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Fig. 8. Trå, Ulvin, Granvin, Hordaland. 10. årh. H. 6, 5. 
Foto Bergens Museum. 

Gravfunnet fra Nygården, Frostas. og p. i Nord-Trøndelag er trolig også fra 

900-årene. Her ble det fum1et litt s1neltet glass sa1n1nen 1ned en oval bronse

spemle som]. Petersen, 5 4 og en del jernsaker: kniv, saks, 1num1bitt, låsfjær og 

hengsel til et skrin og nagler. 55 

Selv 0111 vi nå bare har bevart hele glass fra Hopperstadfum1et, er det trolig at 

både Hadsel- og Holn1edalgravens glass var fullstendige ved gravleggingen. 

Når det gjelder de øvrige funnene er det 1ner usikkert. Trågraven var sterkt 

ødelagt da sakkyndige kom til, 1nen det er verd å 1nerke seg at et så rikt funn 

son1 det fra Sanddal bare im1eholdt et enkelt glasstykke. 
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Vikingtidens glassfunn har en noe annen fordeling enn 1nerovingertidens. 

De opptrer i de vestnorske distriktene son1 ellers er så rike på frenunede saker, 

hovedsakelig fra det anglo-irske on1rådet. Selv om_ glassbegrene er laget på 

kontinentet er det trolig at de er kom_n1_et til Norge via de britiske øyene. 

Bortsett fra Borrebegeret, son1_ jo står i en egen stilling, kjennes ikke et eneste 

glassbeger fra østnorske graver i vikingtiden. Til tross for Kaupang er det ikke 

gjort glassfunn i Vestfold. Dette er så 1neget n1_er påfallende son1_ vi nettopp 

mnkring n1_arkedsplassen har herreder smn kan n1åle seg 111_ed Vest-Norge når 

det gjelder in1_portsaker. Dette forholdet har jo også delvis vært forklart ut fra 

Skiringssalskaupan gen. 

Vi finner heller ikke 1nange glassbegerrester i gravene på Kaupang, i alt 

kjennes 9 brott fra 4 gravfunn. Hvis glasset fra bosetningso1nrådet sta111_111_er fra 

innførte begre, noe son1_ etter 1nin n1_ening bare gjelder en del av nuterialet, og 

langt fra den største, har denne glassinnførselen ikke satt spor etter seg i vårt 

arkeologiske materiale. 

Selvsagt kan dette skyldes at glasset var for verdifullt og sjeldent til å følge 

den døde i graven. Men dette er et argun1_ent son1_ bør brukes n1_ed forsiktighet 

når det gjelder denne perioden i vår forhistorie n1_ed et så fyldig og allsidig grav·

inventar. Jeg er derfor sterkt fristet til å anta at det ikke har funnet sted noen 

egentlig in1_port av glassbegre til Kaupang. Materialet fra bosetningson1_rådet 

viser klart at 1nan både tok 111_ed seg hele begre og stykker av glass til nlarkeds

plassen Begrene kan n1_er <<tilfeldig>> ha fulgt sine brukere, 1nens det øvrige 

skjerven1aterialet har vært n1_edbrakt smn kuriositeter, eventuelt n1_ed en viss 

handelsverdi, eller for å brukes i en eventuell gla<>sindustri.56 

Glassbegre har neppe vært noen aln1_innelig in1_portvare i Norge i vikingtiden. 

De 1nå betraktes son1_ sjeldne luksusvarer, noe so1n er naturlig 0111 vi tenker på 

de problen1_er en langtransport har budt på når det gjelder så skjøre saker. 

Vikingtidens tynnveggede begre kan i så 111_åte ikke sa1n1nenlikncs n1_ed de 

kraftige glassene fra folkevandringstiden. 

Denne begrensede glasstilførselen gjelder ikke bare Norge, 111_en også Sverige. 

Utenmn Birka hadde Arbn1_an i 1937 bare 6 svenske glassbegerfunn, to 1ned 

hele glass, resten består av skjerver. 

Det overveldende inntrykket av Nordens glassrikdmn i vikingtiden skyldes 
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Birka og n1angelen på kontinentale glassfunn i denne tiden. Denned fm·svinnet 

etter n1in tnening et hvert grunnlag for den teori sotn synes å være uutryddelig 

blant tyske forskere at vi skulle ha en nordisk hulglassproduksjon i vikingtiden. 

SUMMARY 

Norway has yielded tnany glass beaker finds frotn the Age of the Great Migra

tions. It m_ight seem_ as though the im_port of such beakers in to Norway - in fact, 

into the whole of Scandinavia - ceased at son1e tin1e during the sixth century, 

But this the o ry is har dl y correct: though there are only few beakers frotn the 

Late Iran Age, their existence nevertheless proves that the itnport continueds 

though Norway cannot con1pare with Sweden in this respect. 

The ship burial at Borre in Vestfold - fron1 around 900 - yielded a claw beaker 

which, judging by its shape, n1ust date back to the sixth century. The later type 

of claw beaker fron1 the eighth century - known for instance fron1 Swedish 

finds of the V endel period, is represented by only one piece, a fragn1ent of a 

claw, found in a house ground at Øygarden, Heigreberg, Rennesøy in Rogaland. 

The find contained no other itetns which could provide any dating evidence. 

Fron1 the seventh century we have one con1plete squat jar and one fragn1ent, 

both in dark blue glass with a pronounced reticulate pattern. Exact replicas of 

these beakers have been found in a nutnber of Anglo-Saxon grave finds frotn 

the seventh century. Barden asstunes that they were tnade in England, probably 

in Kent. The cotnplete beaker - frotn Løland, Vigtnostad, N. Audnedal, West 

Agder - was found together with itetns frotn several different graves, spanning 

over a period frotn the fifth to the tenth century. The sherd emnes fron1 a grave 

find fron1 Tu, Klepp in Rogaland, which also included three equal-arn1ed 

brooches of a type otherwise unknown in Norway. Danish and Swedish finds, 

however, enable us to date these brooches to c. 550-650, a date which accm·ds 

well with the da ting of the English 'Bromnfield glasses'. 

An eighth-century grave find at Aker, Vang in Hedtnark, yielded a couple 

of half-tnolten sherds, probably the ren1ains of a bellshaped tutnbler. One of our 
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finest Merovingian finds emnes from this farn1: smne of its iten1s are i1nported, 

others are strongly influenced by i1npulses frmn the south Gennan region. 

Conte1nporary with the Aker sherds are smne other half-molten sherds, of 

pale green glass with an applied decoration of yellow thread-work. They were 

found at Brevikstranden, Bamble in Tele1nark. The original shape of the vessel 

cannot be reconstructed, but the decoration is ren1iniscent of the reticella bowl 

from Valsgarde 6, Uppland, Sweden. 

The glass finds from the Merovingian Age span over a fairly varied repertoire 

of shapes, with parallels on the Continent and in England. The two squat jars 

and the 'degenerate' claw were found in districts which 1nay certainly have 

been in direct contact with the British Isles and with the North Sea Region 

during the seventh and the eighth century. The tun1bler fro1n Aker, on the 

other hand, is purely continental in shape, and fits well into the 1nilieu of 

the find. 

Frmn the Viking Age, too, glass finds are not plentiful. Only one of the finds 

contained whole beakers: this emnes fron1 Hopperstad, Vik, Sogn, and yielded 

two whole beakers, one spherical beaker (a squat jar) with filigree decoration, 

and one s1nall bottle of yellowish glass. The find, which is probably of ninth 

century date, also included a nun1ber of Anglo-Irish i1nport articles and a Cufic 

dirhe1n, struck in 738-39. 

A bottle-neck of a r4ther different type emnes fron1 Trå, Ulvin, Hardanger. 

This grave, dated to the tenth century, also contained in1ported iten1s frmn the 

Anglo-Irish region. 

At the man se at Hadsel in Nordland, the ren1ains of a funnel-shaped drinking 

glass lay together with an Irish ring brooch in a ninth-century grave. 

A single sherd of a pale green glass with the renuins of white thread decoration 

was found in a plundered ship grave on Karn1øy in Rogaland. It is i1npossible 

to decide the shape of the original beaker. The burial probably took place at 

the end of the eighth or the beginning of the ninth century. 

A sherd from the bottmn of a glass, of thicker goods and wider shape than 

the funnel-shaped beakers of the Viking Age, was found at Sanddal, Brein1, 

Gloppen in Nordfjord. The find also included a1nong other iten1s a bronze 

binge with enan1el decoration: this n1ust have forn1ed part of a house-shaped 
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reliquary. The beaker, broken off at the botton1, probably had a foot ring. Like 

the reliquary, it was probably 1nade during the seventh or eighth century, but 

the burial is hardly likely to have taken place before the year 800. 

The last of our few Viking Age glass finds comes frmn a tenth-century grave 

find fron1 Nygården, Frosta in N. Trøndelag. This contained smne molten 

pieces of glass. 

The distribution of the Viking Age beaker finds differs frmn that of the 

Merovingian glass, for Viking Age glass is confined to the western parts of 

Norway, fron1 Kannøy to Nordland, the region which has also yielded 1nost 

in1ported goods, the n1ajority from the Anglo-Irish region. Even though the 

glasses 1nay have been 1nade on the Continent, it is probable that they ca1ne to 

Norway via Ireland and/or the British Isles. 

Apart fro1n the Borre beaker - in a dass of its own - we have no glass beakers 

frmn eastern Norwegian graves of the Viking Age, not induding Kaupang. 

No glass has been found in Vestfold, again exduding Kaupang. This is all the 

1nore re1narkable as the hamlets around this 1narket centre can otherwise cmnpare 

with western Norway in the a1nount of finds and i1nports. In fact, the concentra

tion of in1ported goods in this area has been explained in tern1s of the area' s 

situation dose to the Skiringsals Kaupang. 

The graves at Kaupang have yielded no n1ore than nine s1nall glass sherds, 

from four graves. If the glass found in the settlen1ent area at Kaupang repre

sented i1nported beakers, such i1nport activity has left no n1arks on our archae

ological n1aterial elsewhere. 

In fact, only half of the rather n1ore than five hundred glass sherds from_ the 

settlen1ent con1e frmn beakers. It is quite feasible that there was no comn1ercial 

in1port of glass beakers to Kaupang, that son1e of the glass was brought hmne 

by its owners fron1 journeys abroad, or that it was in the nature of souvenirs 

frmn lands far away. Such curios nuy have had a certain com1nercial valne, or 

they 111ay have been used as raw n1aterial by a local glass industry. 

But it is not only Norway that has so little Viking Age glass. In 1937, Arbn1an 

had only six grave finds containing glass, apart frmn Birka. Two contained 

whole beakers, the rest 1nerely sherds. 

The overwhelming in1pression of tremendous a1nounts of glass in the North 
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during the Viking Age is due to two facts - Birka is one, the other is the lack 

of glass on the Continent at that ti1ne. Such a background does not, in tny 

opinion, provide a basis for assun1ing that hollow glass ware was produced in 

the North during tlus period. 
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Sigurd Grieg: 

DA STATEN INNLØSTE 
BON-SKATTEN I 1834 

Det har alltid imponert n'leg at den fattige norske stat i 1834 innløste gullskatten 

fra Hon for 2030 speciedaler og at Stortinget i 1836 skjenket den til Universi

tetet uten plikt til refusjon av det utbetalte beløp. Av den grum,_ har jeg tatt 

tneg for å undersøke hvorledes dette gikk for seg. 

Første gang Bon-skatten on'ltales i litteraturen er i professor C. A. Holmboes 

(1786-1882) (fig. 2) avhandling på latin: <<Ornamentorum et numorum n'1axin1am 

partem aureonun in parochia Eger nuper repertorutn proludendi cenisa dedit 

Chr. Andr. Holmboe prof. lingg. orient. et Numophylaci Univ. praefectus. 

Chra MDCCCXXXV, trykt son'l Universitetsprogran'l til kong Carl Johans 

fødselsdag 26. januar 1835. Satnme år utkom også den velkjente norske utgave 

av avhandlingen: <<En tnerkværdig Samling af Smykker for Største delen av 

Guld og Mynter fra 8. og 9. Aarhundrede fundne i August Maaned 1834 paa 

Gaarden Hoen i Eger Præstegjeld, Akershus Stift i Norge. Beskreven af Chr. 

Andr. Holmboe, Prof. i de østerlandske Sprog og Bestyrer af Universitetets Mynt

cabinet. Christiania 1835. Per Sveaas Andersen, l. c. 1960, s. 128, har fremhevet at 

det var Rudolf Keyser, som hadde levert beskrivelsen av oldsakene i Honskatten. 2 

Universitetet var på dette tidspunkt bare så noenlunde kon'lmet over vannet 

som vitenskapelig institusjon. Det var jo grmuuagt i 1811, <<men etn'lu i 1814» 

skrev G. P. Blom noe senere, «var Universitetet opprettet kun av navn og det 

tnanglede de fleste nødvendige indretninger og apparater>>. Noe lignende uttalte 

Jacob Aall i 1832: «Den første sten var dog kun Iagt>> (til detn'le institusjon i 1814) 

og det har kostet nationen store anstrængelser at hæve den til den stilling, hvori 

den nu befinder sig.»1 

I <<Storthings Forhandlinger i Aaret 1836.» Første Deel indeholdende For

handlingene i Februar og Marts Maaneder, Christiania 1836, fim'ler vi Hon-
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skatten o1ntalt på s. 95: Naadigst Proposition om_ at fatte Beslutning til at endeel 

i Eger Præstegjeld, Buskeruds A1nt fundne Oldsager hvis Værdi er bleven 

Finderen godtgjort af Statscassen 1naa overdrages til Universitetet son1 eiendmn 

(fig. 3). - Enste1nn1ig: «Tilstilles Con1iteen for Kirke og Undervisningsvæsenet til 

hvilken det overlades at beste1nn1e, hvorvidt Sagen bør trykkes.>> (Vedtatt 15. 

februar 1836.) 

La oss nu ta for oss den kgl. proposisjon i saken av 21. januar 1836, smn ble 

behandlet i Stortinget 4. mars 1836. Proposisjonen har følgende ordlyd: 

Vi Carl Jo han, af Guds N aade, Konge til Sverige og Norge, de Gothers og V enders Gjøre vitterligt: 
I Aaret 1834 blev paa nedre Hoen i Egers Prestegjeld funden endel Oldsager bestaaende av 5 

større og mindre Ringe af Guld, et Guldbryst-smykke, nagle Guld og Sølvmynter, nagle Guld- og 
Sølvzirater, hvilke i overensstemmelse med Placaten av 7. august 1752 bleve av Statscassen indløste 
fra vedkommende Finder og Grundeier mod deres fulde Værdie 2030 Speciedaler. 

I Anledning af opstaaet Spørgsmaal om, hvorvidt bemeldte Oldsager ønskes kjøpt for Universi
tetets Antiqvitetsamling og Myntcabinett have Universitetets Foresatte ved at fremsende en af 
Professor C. A. Hol111boe og Lector Keyser meddelt Beskrivelse over det omhandlede Fund indgiver 
underdanigst Andragende om, at Samme maa uden Godtgjørelse overdrages Universitetet udenfor 
dettes ordinaire Bidrag af Statscassen. Da det maa ansees utvilsomt at den hensigtsmessigste Anven
delse af dette Fund er, at Samme overdrages Universitetet til Optagelse i dets Antiqvitetssamling og 
Myntcabinet, samJ da Universitetet ikke kan udrede den omhandlede betydelige Sum af Midler, 
der staae til sammes Disposition skulle Hans Majestet ved at lade følge Gjenpart af Regjeringens 
underdanigste Indstilling av 20. Februar 1835, tilligemed Sagens Bilage, naadigst foreslaae for Stor
tbinget at fatte Beslutning om, at de paa Gaarden nedre Hoen i Egers Præstegjeld, Buskeruds Amt, 
i Aaret 1834 fundne Sager, som av Statscassen ere indløste mod deres fulde Værdie 2030 Speciedaler, 
maae uden Godtgjørelse, overdrages Universitetet. 

Hans Kongelige Majestæt forbliver Norges Storthing med al Kongelig Naade og Yndest vel
bevaagen. Givet paa Stockholms Slot den 21. Januar 1836. 

Løvenskiold 

Under Vor Haand 
og Rigets Segl 

Carl Johan 
L.s. 

Fred Due 3 

Statsn1inister i Stockholm fra 1828-1841 var Severin Løvenskiold (1796-1873), 

den store godseier på Fossu1n og n1edlen1 av statsrådsavdelingen var Nicolay 
Lohman Krog, mens det annet statsrådse1nbete var vakant. Statssekretær var 
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Fig. 1. Stedet hvor Honskatten kom for dagen i 1834. 
Dengang var det en tnyr lik<:' ved husene, hvor det tidligere hadde vært et tjern. 

Fredrik Gottschalk Haxthausen Due (1796-1873). Medlen1111er av regjeringen 

Christiania 20. februar 1835, da den nevnte innstilling ble avgitt var førstestatsråd 

Jonas Collet (1772-1851), son1 var finansn1inister, 1nens Christian Adolph Diriks 

(1775-1837) var sjef for Kirkedepartetnentet. 3 Det n1å særlig ha vært disse to, 

son1 har behandlet saken, likesmn det 1nå være Jonas Collet, son1 har foretatt 

innløsningen av funnet i henhold til plakaten av 7. august 1752. Collet var 

netnlig finansn1inister fra 1822-1836 da han 19. septen1ber fikk avskjed etter 

den kjente affære 1ned Stortingets uventede oppløsning. 4 

Før vi går videre n1å vj se litt på besten1n1elsene i plakaten av 7. august 1752. 

Den har følgende ordlyd: 

Pl. Ang. Godtgjørelse av den Kgl. Kasse for ga111le lvfy11ter og a11det af nogen Rarhed, som i Dan
mark og Norge findes nedgravet eller forborget udi Jord, Skov, Mark, Huus eller anden Sted, være 
sig Guld, Sølv, Metal og anden Skat, som ingen sig vedkiender, tilhører son1 Da11nejæ Kongen alene 
efter D. L. 5-9-3 og Fr. (forordning) 22. Marts 1737, n'led mindre nogen dermed ved særdeles Kgl. 
Benaading maatte være forlenet. Og Kongen ligeledes efter N. L. 5-9-3 4, 5, 6. Art., af de i Jorden 
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fundne Penge eller andet Gods en Andeel er forbeholden, saa bevilges dog til Opmuntring for de 
Undersaatter, smn noget saadant opdage, at hvo som finder ga111le Mynter og andet, som. formedelst 
dets Ælde eller Beskaffenhed af no gen Rarl1ed kan ansees, skal imod samme til Rentekammeret behørig 
indsendes, derfor af Kongens Kasse nyde efter dets Værdfuldkolllmen Betaling. I øvrigt forbliver det 
ved Lovene og forbemeldt Fr., og hvis no gen fot·dolger det, som findes, være sig enten hvad foran 
n1.eldt er eller andet, som Kongen i alt eller tildeels tilfalder, skal han derfor være tilbørlig Straf 
undergi ven. 5 

Forordningen av 22. n1.ars 1737 sotn mntales i plakaten av 7. august 1752 tnå 

oppfattes sotn en forgjenger til den siste. Den gir en fortolkning av Danske 

Lovs 5-9-3 og definerer, hva sotn er <<Danejæ>>, nemlig alt jordfum1et gods av 

gull og sølv: det være seg n1.ynter eller annen skatt tilhører kongen. 6 Når den 

gan1.le Danefæ-bestemn1.else ble gjenoppfrisket i 1737 og i 1752 skyldes dette 

ganske sikkert den stigende interesse for studiet av gamle mynter, sotn ved denne 

tid gjorde seg gjeldende både i Dantnark og i andre europeiske land. 7 

Den danske Stats innkjøp av etatsråd Niels Foss' store tnyntsatnling førte til 

at Christian VI i 1739 lot nedsette en kon1.n1.isjon, son1. bl. a. skulle ordne og 

katalogisere den dansk-norske avdeling av Mynt-cabinettet. Etter at dem1.e 

kon1.1nisjon i 1842 hadde utviklet seg til å bli ,·,Videnskabernes Selskab», ble dens 

sekretær Henrik Henriksen (i 1746 adlet under navnet Hielmstierne) den egentlige 

bestyrer av Myntcabinettets danske satnling. For å lette hatn i arbeidet ble satn

lingen overflyttet til det Danske Kanselis arkiv. Etter Hiehnstiernes død i 1780 

ble det nedsatt en ny tnedaljekon1.misjon, som sørget for å få den danske san1.ling 

overflyttet til Rosenborg Slott, hvor den ble forenet tned den øvrige del av 

Kunstkatntnerets tnyntcabinett og tned den sanuing av danske gulln1.edaljer, 

sotn fra ca. 1700 var dam1.et og vedlikeholdt på Rosenborg.8 

I 1867 ble myntsatnlingen overført til Prindsens Palæ og ved kgl. resolusjon 

av 29. tnai 1899 ble n1.yntsan1.lingen forenet tned Nationaln1.useet, son1. en sær

skilt avdeling. 9 

Il 

La oss nu igjen se nænnere på Stortingets behandling av regjeringens propo

sisjon av 21. januar 1836. 

Den 15. februar 1836 vedtok Stortinget son1. alt nevnt at proposisjonen tned 

bilag skulle oversendes Comiteen for Kirke og Undervisningsvesenet, som avga 
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Fig. 2. Professor Chr. Andr. Hol111boe (1786-1882). 
Universitetets Myntkabinetts første bestyrer. 
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sin innstilling 27. februar. Denne kmnite hadde i 1836 11 1nedlenuner, nem.lig 

følgende representanter: byfoged Bing, prost Boye, høyesteretsassessor P. Holst 

(1789-1840), prost Holst, kirkesanger Jensen, gårdbrukerne Lund, NostPig, Socl

berg og Stucland og endelig kirkesanger TIJedt og sokneprest T1Ville. Smn fonnann 

valgte komiteen assessor Holst og til sekretær byfoged Bing.10 Innstillingen inn

ledes n1_ed en oversikt over Honsskattens innhold son1_ har følgende ordlyd: 

«Efterat have gjennomgaaet og taget under Overveielse Sagens Documenter, giver den (kon1iteen) 
seg den Ære i nærværende Indstilling at fremsætte sin Formening angaaende hvorvidt det Fore
slaaede bør bevilges. 

Foreløbig bemerkes at efter en af D' Hr. Professor C. A. Hol111boe og Lector Keyser udfærdiget 
Beskrivelse, bestaaer det Fundne i en stor rund Guldring sammensnoet af 3 massive Guldstænger, 
vægtig 75% Lod, en mindre Ring dannet af 4 sammenflettede tynde Guldstænger vægtig 20 3/16 
Lod, en oval paa samme Maade sammenflettet Guldring, vægtig 27 7/8 Lod, en af 3 Guldstænger 
sammensnoet oval Ring vægtig 20 3/4 Lod og en oval Guldring, dannet af en enkelt Stang vægtig 
6 7/8 Lod, et Brystsmykke af Guld vægtig 9 15/16 Lod, endel Mynter af Guld og Sølv nemlig 9 
gamle arabiske, 8 af Guld og 1 af Sølv fra Aarene mellem 769 og 849 efter Christi Fødsel, 4 byzant
inske af Guld, hvoraf en fra sidste Halvdel av det 4de Aarhundrede, 5 franske, 3 af Guld og 2 af Sølv 
samt en engelsk af Sølv, Alle fra det 9de Aarhundrede, en Mængde Zirater, bestaaende af tynde 
Pinder og hule Perler, et Futteral og 2 Fingeringe Alt af Guld, nogle Plader af Sølv, en liden Ring 
af sammenbøiet Sølvtraad og en Mængde Perler for største Delen af farvet Glas og fiint brændt 
Leer (fig. 3). I Beskrivelsen antages, at alle disse Sager hvoriblandt de 5 store Guldringe formenes 
at være norsk Arbeide fra Hedenskabets Tid, have været bestemte til Smykker, at de have været ned
lagte paa det Sted, de fandtes, paa engang, samt at dette med Hensyn til Aarstallet paa de yngste 
Mynter ikke kan være foregaaet førend i den anden Halvdel af det 9. Aarhundrede, og i det ringeste 
ikke meget senere end Christendmmnens Indførelse i Norge. Disse Oldsager opdagedes ved Grøfte
gravning i en skovløs, meget fugtig Myr, i en Dybde af omtrent 3 Fod og 20 a 30 Skridt fra Gaardens 
Huse fig. 1 og deres Fund ansees for et af de mærkeligste og rigeste der i det sidste Aarhundrede 
nogensinde i Norden er opdaget. Vægten af Guldet udgjør 176 1/8 Lod ti1 en Værdie af 2030 Spd. 
der tilligemed 9 Spd. for de fundne Sager af Sølv ere i Overensstemmelse med Placaten af 7. August 
1752 udbetalte Grundeieren og Finderen.» 

I innstillingen heter det videre at, etter at det var gjort CollegicunJ AcadetnicunJ 
tilbud on1_ å kjøpe funnet til Universitetets Antiqvitetssan1_ling og Myntcabinet 

hadde kollegiet søkt on1_ at funnet 1nåtte bli overdratt til Universitetet utenfor 

det ordinære statsbidrag, og at både Universitetets tarv og Nationens ære n1_åtte 

n1_åtte tilsi at funnet skulle bli Universitetets eiendmn og ikke kon1_me på freln

lnede hender. Det heter videre at søknaden var anbefalt av Universitetets pro

kansler (son1_ dengang var frev Hennan vVedel-jarlsberg (1779-1840) ), vedkon1_

lnende Departe1nent og den kgl. Regjering, slik som den kgl. proposisjon viser. 
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Kmniteen anfører videre at disse tnerkelige gjenstander «bør indlen1n1es i Fædre

landets vigtigste Læreanstalts Satnling af Antiqviteter og Mynter, for aldrig at 

blive Gjenstand for Afhændelse eller Tilintetgjørelse antager Con1iteen saa aldeles 

at stetntne Overens n1ed Nationens Kjærlighed og Agtelse for Minder on1 dens 

Oldtid, at den ikke forn1oder, at deron1 kan være forskjellige Meninger.» 

Men så går kon1iteen over til å behandle sakens økonon1iske side. Den skriver, 

at hvis ikke sakene kunne bli Universitetets eiendon1 uten gjennon1 en ren gave, 

burde tnan ikke betenke seg på å foretrekke en sådan oppofrelse, for at avhende 

den1 til privat 111ann eller et fren1n1ed land. Men kon1j teen kan ikke innse, at en 

slik gave er nødvendig. Ganske visst ville de tnidler son1 er <<anslaaede>> årlig til 

å forøke <<Myntcabinettet og Antikv1tetssanuingen» netnlig 550 spd. ikke være 

tilstrekkelige til innfrielsen av disse oldsaker, selv 0111 intet annet ble anskaffet i 

de følgende tre år, tnen det er heller ikke nødvendig, at statskassen får sitt utlegg 

erstattet over et så kort tidsron1. Kmniteen foreslo derfor at kjøpesmntnen kunne 

betales over ni år fra 1. juli 1836 å regne «og uden Renters Svarelse. Herved vilde 

kun tnedtages af det til on1handlede San1linger beregnede lidt over 200 Spd. 

aarlig og Universitetet n1aatte ansees at have vel anvendt disse Penge til dets 

Antiqvitets og Myntsan1lingers Værdi og Anseelse saa betydelig bidragende 

Skat af i Fædrelandet fundne Oldsager og uden Skade, at kunde for nogle Aar 

indskrænke dets Udgifter til Indkjøb af andre Antiqviteter og Mynter.'> 

Kon1iteen fretnholdt videre at de 550 spd., son1 kan anvendes til de nevnte 

satnlinger bare utgjør en beregnet del av den sun1, son1 bevilges til Universi

tetets videnskapelige san1linger, hvilken sun1 på det nu gjeldende budsjett ut

gjør 2500 spd. pr. år, (tilskuddet til biblioteket ikke tnedregnet). 

Universitetet er således ikke bundet til ved siden av den årlige avbetaling på 

den her 0111handlede kjøpesU111 kun at anvende 350 spd. til de to sanuinger. 

Kon1iteen tnente derfor, at det ville være riktigere hvis det på grunn av ut

giften til disse oldsaker skulle være nødvendig da heller å bevilge noe n1ere til 

de vitenskapelige satnlinger, enn å skjenke Universitetet de funne oldsaker. 

V ed den første fretngangstnåte ville tnan nen1lig beholde oversikten over hva 

der i hver budsjettennin er bevilget til universitetskassen. Denne oversikt vil 

nenuig lett kumle bli uriktig ved ekstraordinære gaver, S0111 111a11 glen1n1er å ta 

1ned i beregningen. Kirke og Undervisningskon1iteens innstilling avgitt 27. 
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februar 1836 fikk til slutt på ovenstående prem_isser følgende konklusjon, idet 

den innstilte til Stortinget å fatte følgende beslutning: «Den kongelige naadigste 

Proposition on1_, at de paa Gaarden Nedre Hoen i Egers Præstegjeld, Buskeruds 

Atnt i Aaret 1834 fundne Oldsager, smn af Statscassen ere indløste med 2030 Spd., 

n1aae uden Godtgjørelse overdrages Universitetet, bifaldes ikke, hvormod der 

gives Adgang til for betneldte Sum at kjøbe disse Oldsager, ved uden Renter 

at betale Beløbet i 9 Aar fra 1ste Juli 1836 at regne n1_ed 1/9 Part aarlig. 

Con1_iteen for Kirke- og Undervisningsvæsenet. 

Christiania 27. Februar 1836 

P. Holst 

Cmniteens Farmand 

Bing 
Conuteens Secretair» 

Innstillingen ble behandlet i Stortinget den 4. tnars 1836 og tnot 15 stetntner 

besluttedes: <<Den kgl. naadigste Proposition bifaldes.»11 

Det tjener til ære for Stortinget av 1836, at det i forståelse av sakens viten

skabelige interesse og av kjærlighet til oldtidens tninner ga den foreslåtte ekstra
ordinære bevilgning tnot bare 15 sten1_1ner. Det foreligger ikke noe referat av 

debatten den 4. n1_ars, n1en vi kan gjette at blant de 15, smn stetnte for kmniteens 

innstilling, var dennes 11 1nedlen1_n1_er+ fire andre, hvis navn er ukjent. 

* * :Jf 

Det står ennu tilbake å prøve å få besten1_t hvor n1_eget 2030 spd. vil utgjøre i 

våre dagers penger. Otn dette har jeg spurt direktør Gunnar Jahn, sotn i brev av 

30. septen1_ber 1968 har vært så vennlig å tneddele følgende: 

<<Du spør tneg hva 2030 speciedaler i nutidens mynt ville bety. Det er van

skelig å svare på, n1_en jeg tror at· hvis vi tar hensyn til den fallende kroneverdi 
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Fig. 3. Han-skatten. Universitetets Oldsaksamlings dyrebareste klenodium. 



og så sier at en speciedaler er verdt ca. 4 kroner, så kon11ner vi til at 2000 daler 

i 1834 ville ekvivaleres 1ned 70-100 000 kroner. Synes du forresten at en statt

holder for Norge 111ed en lønn på ca. % million kroner var så urim.elig. Jeg vil 

tilføye at det er overordentlig vanskelig å jevnføre pengeverdien før og nu 

uten å gå nøyere inn på hele den økonom_iske situasjon i Norge dengang 

og nu.>>12 

Spør vi on1 skattens pengeverdi i 1836 bør vi etter n1in oppfatning holde oss 

til direktør Jahns on1beregning av daleren. 

Ill 

Det er ingen grunn til her å kon1n1e noe større inn på Honskattens stilling i 

norsk oldforskning. I 1929 behandlet jeg dette funn utførlig i n1in avhandling 

0111 <<Vikingetidens Skattefund» .13 

Det var dengang en nokså aln1innelig oppfatning at skatten var brakt hjen1 

av en eier, son1 hadde vært i austr-viking og denne forklaring ble begrunnet n1ed 

de bysantinske og kufiske n1ynter i funnet og de sterke østerlandske forbindelser 

i Skandinavia i vikingetiden. 

Jeg mente dengang at Bon-skatten kanskje var en tempe/skatt, idet jeg pekte 

på at østerlandske og vesterlandske n1ynter var blandet san1n1en i funnet og at 

det blant annet inneholder endel n1eget ganlle 1nynter og s1nykker. Saker av 

så høy elde ville lettere kunne san1le seg i et ten1pel enn på private hender.14 

Med hensyn til 1nin hypothese on1 en ten1pelskatt, son1 opprinnelig skyldes 

Hohnboe - er jeg ikke idag villig til å bryte en lanse for denne, son1 jeg nu 

anser for n1eget svakt begrunnet. Den store treflikete spenne av gull Rygh 670, 

fig. 6 i 1nin oppsats, n1ente jeg dengang var fren1stilt i kunstsentrene i Rein1s 

eller Metz og jeg stilte dens orna1nentikk san1n1en n1ed en elfenbeinsplate i 

British Museun1 l. c. fig. 46 

Dette problen1 er blitt gjennmnlyst i Holger Arbmans store arbeid «Schweden 

und das karolingische Reich» fra 1937, hvor han henfører Honspennen til gull

smedverkstedet i klosteret i Sct. Denis. 15 Dette verksteds produkter ble i 1921 

underkastet en utførlig studie av A. M. Friend. 16 
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Arbm.an gjør oppmerksom. på at i abbed Sct. Louis tid (død 867) var klosteret i Sct. Denis vidt 
berømt på grunn av sin gullsmedkunst. Loupe de Ferrieres 842 abbed i Ferrieres (død 882) meddeler 
i et brev til abbed Louis, at han sender to munker til Sct. Denis for at de kan lære håndverket i den 
navnkundige gullsmedskole. Til skolens gullsmedarbeider henfører A. M. Friend Lindauer Evangeli
arets bokbind, bindet på Codex Aureus i MUnchen, Arnulfs bærealter i MUnchen og rimeligvis også 
høyalteret i St. Denis, som ble ødelagt under revolusjonen og son1 nu bare kjennes fra et maleri fra 
1400-årene. 

Hvis Honspennen er kommet fra St. Denis, må den sannsynligvis være fremstilt før abbed Louis 
død i 867. Arbm.an minner om at den yngste mynt i Honskatten slått for Miclwel Ill og hans mor 
Theodora omkr. 852-856, i motsetning til de øvrige ikke er blitt brukt. Det er derfor sannsynlig at 
Honskattens nedlegningstid ikke faller stort senere enn pregningsåret for de nevnte mynter. 15 Da 
den treflikete spennen er blitt omarbeidet før nedleggingen, må nun kunne gå ut fra at den hadde 
vært i bruk noen tid før den kom i jorden- tilnærmelsesvis den seneste tid, som de ikke brukte mynter 
tilhører, altså ved midten av 800-årene. 17 

* * lf 

Universitetets Myntkabinetts tidligere bestyrer dr. Hans Holst (1891-1956) 

har i flere avhandlinger behandlet Han-skattens tnynter inngående. Her skal vi 

nøyes n1.ed å mntale et par viktige punkter i hans nest siste avhandling <<Han

Funnet>> fra 1951. 17 

Holst poengterer at de bysantinske og kufiske tnyntene er preget i ved

kon1n1ende østlige n1.yntsteder. Men satntidig fretnhever vår forsker, at disse 

mynter dengang hørte til de gjengse over alt anerkjente handelsrnynter i den da

værende siviliserte verden. De var altså et daglig mnsetningstniddel i datidens 

internasjonale handel. 
Det er viktig å feste seg ved Holsts opplysning 0111 at pregningen av gulllll)'nter 

opphørte nesten fullstendig fra 9. til13. århundre. <<Det var derfor bare de bysan

tinske keisere og de arabiske tnakthavere, son1 kunne forsyne det europæiske 

pengen1arked n1ed gulhnynter til storhandelen. At bysantinske solidi og arabiske 

dinarer (smn begge var av gull) var i mnløp i Frankrike og inngikk i den Dane

gjeld, son1 vikingene fra tid til annen fikk utbetalt 1nellon1 årene 845-926 er det 

altså ikke noe n1erkelig i. Allerede det skulle være tilstrekkelig til støtte for den 

hypotese at san1tlige n1ynter i Honfunnet er ervervet i vestrviking. Men dertil 

kotnn1er dels de tallrike bevis for direkte forbindelse tnellotn Frankrike og 

Orienten i 800-årene og videre den store overvekt, sotn Vest-Norden har i 
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vikingetiden med hensyn til funnenes gullinnhold. Dette gjelder også de 

orientalske gullmynter.» 

pengetnarked med gullmynter til storhandelen. At bysantinske solidi og arabiske 

tinske solidi og arabiske dinarer (sotn begge var av gull) var i omløp i Frankrike 

og im1gikk i den Danegjeld, som vikingene fra tid til annen fikk utbetalt 1nellon1 

årene 845-926 er det altså ikke noe tnerkelig i. Allerede det skulle være til

strekkelig til støtte for den hypotese at samtlige n1ynter i Honfunnet er ervervet 

i vestrviking. Men dertil kmnmer dels de tallrike bevis for direkte forbindelse 

tnellom Frankrike og Orienten i 800-årene og videre den store overvekt, som 

Vest-Norden har i vikingetiden tned hensyn til fw1nenes gullinnhold. Dette 

gjelder også de orientalske gulhnynter.>> 

Holst trekker deretter inn i sin undersøkelse Arbmans resultater med hensyn til den store gull
spennen i Honfunnet og dens tidfesting, som. vi alt har nevnt. 18 Vår forsker fremhever videre, at den 
skatt som senere ble lagt i jorden på Nedre Hon, er sam.let og ervervet i 840- og 850-årene. Lokali
seringen støttes ved at Honskattens materiale stort sett har et enhetlig preg. 

Vi kon11ner så til et viktig poeng i dr. Holsts beviskjede. Når Honskatten er 

brakt samtnen i 840-850-årene er det av betydning å feste seg ved at nettopp på 

den tid var det, at nonnannerne herjet sotn verst i Loire- og Seine-otnrådet. 

Ja det siste on1råde holdt de besatt i hele syv år fra 855-862. «l disse årene>>, heter 

det hos Holst, «har de stadig hat befestet øya Oscellus, sotn tnuligvis er å søke 

ved Ieufosse (Fossa Givaldi), i ethvert falltnå det være en øy i elven Seine, i 

dennes nedre løp tnellotn Paris og Rouen. Herfra har de plyndret rundt on1-

kring i hele den nedre Seinedalen og det gikk særlig hardt ut over klostrene. 

Det sotn gjorde norn1annerne i dobbelt forstand farlige for Frankrik i denne 

tiden, sotn mest faller san11nen tned Karl den skalletes regjering (843-877) var 

den indre splid og uro sotn hersket der. Da vikingene nu hadde hatt tid til å 

organisere seg, kunne de innlate seg på store hærferder og overvintre i utlandet. 

Deres foretagender ble av den art, at tnan endog har talt 0111 nordiske folke

vandringer til karolingernes rike.>>19 

Holst går ut fra at de fleste nonnanner var dansker. Men det norske innslaget må periodisk ha 
vært ganske sterkt. Kildeskriftene omtaler således JtVestfoldingi, vestfoldingene og deres plyndringer 
i Loiredalen. Deres støttepunkt var øya Noirmoutier. Klosteret der hadde vært utsatt for stadige 
plyndringer fra vikinger helt siden 840-årene. 
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Holst fre1nhever videre at det er te1nn1elig sikkert at det i den befestede leiren 

på Oscellus har vært folk fra Vestfold etter 858 samuynligvis også før. Dette 

kaster et nytt lys over Honskattens opprinnelse fordi Eiker, hvor gården Hon 

ligger, i 800-årene hørte til Vestfold. Skatten synes altså etter dette å 1nåtte være 

sa1nlet og ervervet av en Vestfolding. 20 

Til slutt et litet hypotetisk poeng so1n skyldes dr. Holst. Bon-skatten synes 

å on1fatte saker son1 kan ha hatt å gjøre med nonnannernes streiftog i Seine

on1rådet i året 858. <<Det lyktes de1n da å ta til fange den tidligere o1ntalte 

abbed Louis i klosteret i St. Denis og likeså hans bror Gauzlin, abbeden i 

St. Maur. De løsepenger, son1 vikingene krevde for disse to stonnem1, var satt 

så høyt, at de tallrike kirkeskatter ikke strak til. Det berettes at klosteret i 

St. Denis ved den anledning alene skal ha utredet 688 pund gull og 3250 pund 

sølv. Dette bringer naturligvis gullsn1edskolen i dette kloster i erindring og 

de s1nykkene i Honskatten (den store treflikete spennen), so1n sta1n1ner 

derfra.» 

Men det er jo også andre 1nuligheter. Holst nevner de store beløp Karl den 

skallete n1åtte betale vikingen Weland (gl. norsk Volundr) i 861. 20 I alle tilfeller 

har dr. Holst brakt im1 nye og viktige nun1isn1atiske og historiske bidrag til 

tolkningen av Honskattens for-historie. 

SUMMARY 

The finest of the Viking Age treasures in the possession of the University Museun1 

of National Antiquities - the gr eat gold ho ard frmn Nedre Hon in the parish 

of Eiker, Buskerud- ca1ne to light in August 1834 (fig. 1). It was found in a bog. 

In accordance with the Royal Edict of 7th August 1752, the royal treasury, on 

behalf of the Exchequer, redee1ned the gold and the coins. The sun1 paid an1ounted 

to 2030 species dollars, the full value of the find; dus was a considerable a1nount 

of 1noney in those days. The Chancellor of the Exchequer and Prin1e Minister 

at the tin1e was Jonas Collet (1772-1851). 

In 1835, the hoard was published by Professor Chr. Anders Holmboe (fig. 2), at that 

ti1ne director of the University Collection of Coins and Medals. Using the coins 
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as dating evidence, he put the burial of the hoard at about AD 850. The archaeo

logical itetns included in the find were published by Rudolf Keyser, lecturer of 

history at the University of Oslo, and director of its Collection of National 

Antiquities. 

How the hoard catne to be University property we can find out by studying 

the parliatnentary proceedings for 1836 (- parliatnent 111et only every third year 

at that tin1e). 

On February 15th, a Royal Proposition of 21st January 1836, dealing with the 

transfer of the Hon hoard to the University, was submitted to Parliatnent and 

p as sed on to the Con1111ittee for Church and Education. The proposition de

scribes the find in pon1pous turns of phrase. W e gather that the Hon ho ard con

sists of five large and sn1all rings of gold, one gold breast ornatnent (i. e. the 

large, three-arn1ed brooch, Fig. 3), so111e gold and silver coins as well as son1e 

gold and sil ver ornatnents. The ho ard was redeetned by the Exchequer for 2030 

species dollars. 

Reference is here 111ade to the recon1n1endation of the University authorities 

to the effect that the hoard should be transferred to the University, without any 

consideration, in order that it should be incorporated in the University Museun1 of 

National Antiquities and the University Coin Collection and that the University 

should not be required to render any retnuneration. In the proposition, His 

Majesty, in accordance with His Governm.ent's 111ost gracious recon1n1endation 

of 20th February 1835, proposes that the Hon hoard be conveyed to the University, 

free of consideration. The head of the Ministry for the Church, Christia11 Adolph 
Diriks (1775-1837), apparently cooperated with the Chancellor of the Exchequer, 

Jonas Collet, in dealing with the tnatter. 

The Royal Edict of 7th August 1752, which retnained in force until it was 

superseded by the Act of 13thJuly 1905, laid down 'that ancient coins and other 

curiosities' found in the soil of Denn1ark and Norway are Danefæ, and as such 

the sole property of the King. The Edict refers to Christian V' s Danish Law 

5-9-3, and to the Decree of 22nd March 1737. If anyone finds ancient coins and 

'other curiosities', these are to be sent to the Exchequer, 'which will pa y the 

finder and the owner of the land the full value of the objects'. 

The reason for the renewal of the Danefæ regulation in 1737 and 1752 was 
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surely the increasing interest in the study of ancient coins. As in other European 

countries, this study was gaining popularity in Denn1ark at the tin1e. 

As early as in 1739, King Christian VI appointed a comtnission to organise and 

catalogue the Dana-Norwegian departn1ent of the Royal Coin Cabinet, and in 

1780 several royal collections were con1bined to fonn 'The Royal Coin and 

Medal Collection', which was housed in Rosenborg Palace. 

* * lf 

The Con1n1ittee for Church and Education subn1itted its report on 27th 

February 1836. This includes a fairly exhaustive catalogue of the iten1s contained 

in the Hon hoard, and it treats of its value not only to archaeology, but also as a 

national sytnbol. The Con1n1ittee recon1mended · that these peculiar objects 

should be included in the Antiquity and Co in Collection of o ur country' s n1ost 

itnportant seats of learning, never to be made the object of sale or destruction; 

this is, in the opinion of the Cmnmittee, con1pletely in accordance with the 

nation's love and reverence for relics of her great past'. 

However, for several reasons the Committee found that it could not agree 

to the proposition that the hoard should be conveyed to the University without 

ren1uneration and, after a thorough examination of the budgetary aspect of the 

tnatter, the Con1n1ittee arrived at the following conclusion: 'Assent is not gil' en 

to the most gracious Royal Proposition concerning the objects found on the 

farm Hoen in the parish of Eger in the county of Buskerud in the year 1834, 

which have been redeetned by the Royal Exchequer; whereas facility is hereby 

granted to purchase these antiquities for the said smn, which sun1 may be paid 

in the course of nine years from 1st July 1836 without interest, one-ninth of the 

said sun1 to be render ed annually.' 

This recon1mendation is dated 27th February 1836. The Royal Proposition 

can1e up before parliament on 4th March 1836, and was carried. There were 

fifteen dissenting votes. 'The n1ost gracious Royal Proposition is carried.' All 

honour is due to the parliament of 1836 for showing so great an understanding 

of the scientific valne of the find, and of the reverence for ancient relics, that it 

passed the proposed extraordinary grant with only fifteen dissenting votes. 
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Director Gunnar Jahn has kindly given an esti1nate of the value of 2030 species 

dollars. He arrived at the result that 2000 species dollars in 1834 would be the 

equivalent of N. kr. 70-100,000 to-day, with the reservation, however, that one 

can hardly try to evaluate the value of nwney then and now without having 

undertaken more detailed studies. 

* * )(.. 

W e do not here need to discuss the position of the ho ard within the sphere of 

Norwegian archaeological research at length, as the author' s treatise of 1929 

'The Hoards of the Viking Age' (Publications of the University Museun1 of 

National Antiquities. Oslo 1929, p. 182), gives a detailed account of the find. 

At that time it was comn1only held that the Hon hoard - with the exception of 

the large, three-armed brooch (1. c. Fig. 6 and Rygh 670) - had been brought hon1e 

by one returning from an expedition to the east. This brooch the author then 

assumed to have been made in Rheims or Metz. The problem has since been 

thoroughly investigated by Holger Arbman in his important work 'Schweden 

und das Karolingische Reich' (1937), where he assigns the brooch to the gold

smith's workshop at the monastery of St. Denis. During the 1nid-ninth century, 

St. Louis (t867) was abbot of this 1nonastery. This would see1n to accord well 

with the fact that the 1nost recent coin from Hon, which was struck for the 

Byzantine emperor Michael III and his n1other Theodora in about 852-56, has 

never been used. 

As the brooch had been altered to some extent befare it was buried, one n1ay 

assu1ne that it must have been in use for son1e ti1ne befare it was laid in the 

ground during the 1nid-ninth century. 

* * )(.. 

Dr. Hans Holst (1891-1956), who was director of the University Collection of 

Coins and Medals, has made several contributions to the discussion on the coins 

from Hon. His paper of 1951 is of particular interest in the present com1ection. 

Not only is Holst a ble to show that the Byzantine and the Cufic coins were 

126 



struck at mints in B yzantiun1 and Cufa proper; he also points out that these coins 

fonned part of the valid Commercial coinage throughout the civilised world, for 

from the ninth to the thirteenth century almost no gold coins were struck in 

Europe. Thus only the B yzantine emperors and the Arab potentates were a ble 

to supply Europe with gold coins for purposes of large-scale commerce. Such 

coins being in circulation in France, it seems natural to conclude that they would 

also enter into the Dm1egeld which was paid to the Vikings on many occasions 

between AD 845 and 926. This alone should be proof enough of the hypothesis 

that all the coins fron1 the Hon hoard were acquired during expeditions to the west. 
An irnportant point in Holst's line of argurnent is the fact that the Nonnan 

raids in the Loire and Seine regions were at their peak during the 840' s and 

850' s, the very years when the Hon ho ard was collected. The Seine region was 

actually under Norman occupation for seven years, frorn 855 to 862. 
It is partly due to the inner strife and unrest during the reign of Charles the Bald 

(843-877) that the N orn1an raids were worse than ever during these years. The 

conditions in France rnade rnore extensive Viking expeditions possible, and the 

raiders were able to spend the winter abroad. 

Holst assurnes that the majority of the Nonnans were Danes. But at tirnes, at 

least, there rnust have been rnany Norwegians among them. The sources mention 

Westfoldingi, for instance, or men fron1 Vestfold, and their raids in the Loire 

valle y. Their base was the island of N oinnoutier. The monastery on the is land 

had be en repeatedly harried by Vikings since the 840' s. 
Holst further shows that it is fairly certain that there were rnen fron1 Ves~fold 

in the fortified camp at Oscellus, at least after 858, if not before. This throws new 

light on the problen1 of the origin of the Hon hoard, for Eiker- the parish where 

Hon Iies -· belonged to Vestfold during the ni11th century. It would seern, in fact, 

that the hoard nmst have been collected and brought home by a n1an fron1 

Vestfold. 

B ut one should not lose sight of the other possibilities: Holst mentions the 

large sun1s which Charles the Bald was forced to pay Weland (ON Volundr) the 

Viking in 861. - Whatever its provenience, Holst rnakes new and important 

numismatical and historical contributions to the solution of the early history of 

the Hon hoard. 
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NOTER 

1 G. P. Blo111: Norwegen statistisch beschrieben Il s. 125.Jacob Aall: Nutid og Fortid I (1832) s. 78. 
Oskar Kristiansen: Norges Finanser 1814-1830, s. 125. Se også S11crre Steen: Det frie Norge Bind 4. 
Det gamle Samfunn. Oslo 1957 s. 295-296. 

2 Storthings Forhandlinger i Aaret 1836 (Marts 1836) s. 1-6. Universitetets Oldsaksamling ble 
grunnlagt av Selskapet for Norges V el i 1811 og ble i 1817 overgitt til Universitetet, men først i 
1828 fikk den en fagmann, R11dolj Keyser (1803-1864), som bestyrer, se A. Hl. Brogger «Nationen 
og fortiden» (Univ. Oldsaksamlings Skr. Il), Oslo 1929, s. 6-9. Se også Per StJeaas Andersen: 
Rudolf Keyser. Embetsmann og Historiker. Universitetsforlaget Oslo og Bergen 1960, s. 119-120 
og s. 127-128. Jevnfør Halvdan Koht: Rudolf Keyser (Norsk Biografisk Leksikon VII) s. 261. 
Universitetets Myntkabinett ble grunnlagt i 1817 (se Kolbjøm Skaare: Universitetets Myntkabinett 
1817-1867), Oslo 1967. 

3 Jan Debes: Det Norske Statsraad 1814--1949. Oslo 1949, s. 72-73. 
4 Debes L c. s. 73-74. 
5 Jacob Hendric Schou: Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve 

IV DeeL København 1822, s. 206-207. Plakaten av 7. august 1752 gjaldt helt til 1905. Denble 
opphevet ved Lov av 13. juli 1905 om Fredning og Bevaring av Fortidslevninger § 13. 

6 Se Jacob Hendric Scho11 L c. Ill Deel s. 226. 
7 Sopl111s lvfiiller: Nationalmuseet hundrede Aar efter Grundlæggelsen. København 1907, s. 138. 
8 Nationalmuseets Veiledninger. Den Kongelige Mønt og Medaillesamling. Mønter og Medailler. 

Middelalder og nyere Tid 2. Udgave. København 1950, s. 3-4. 
9 lvfiiller L c., s. 138. 

10 Storthings Forhandlinger i Aaret 1836, s. 87 og 92. 
11 L c. s. 95 og 4. mars 1836, s. 1-9. Kirke og Undervisningskomiteens formann høyesterettsassessor 

Poul Holst f. 1789 var altså i 1836, 47 år gammel. Han ble cand. jur. i 1811 og i 1814 justitssekretær 
i Høiesteret. 12/10-1831 ble han høyesterettsdommer, men døde allerede i 1840. Som formann 
i en særskilt komite angående kriminalloven og i justitskomiteen i 1839, deltok han i forberedelsen 
av den nye straffelov, som ble vedtatt i 1842. Se HaltJdan Koht: Poul Holst 1789-1840 (Norsk Bio
grafisk Leksikon VI), s. 297 ff. 
Om grev Wedels virksomhet som Universitetets prokansler fra 1828 til hans død i 1840, se Yngt;ar 
Nielsen: Lensgreve Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg. Chra. 1902. Bind Ill s. 419-20 og 
s. 519-521. Særlig nedla Wedel seg store fortjenester av planene for de nye universitetsbygninger, 
hvortil Stortinget i 1839 ga den første store bevilgning. 

12 Jeg bringer direktør ]alm min beste takk for hjelpen. 
13 Universitetets Oldsaksamlings Skrifter IL Oslo 1929, s. 182. 
14 l. c. s. 191. 
15 H. Holst: Numismatica Il (Symbolae Osloense Fase VI 1928) s. 74 ff. 
16 Vi følger her H. Arb111an: Schweden und das karolingische Reich. Stockholm 1937 s. 154--155 og 

note 7 s. 154--155. Se også A. !vi. Friend: Carolingian Art in the Abbey of St. Denis, Art Studies 
1923 s. 67 ff. 

17 Hans Holst: Bemerkninger til Han-Funnet (Norges Innskrifter med de Yngre Runer Il), Oslo 
1951 s. 132. 

18 Vi følger her Holst l. c. s. 135. 
19 Holst l. c. s. 136-137. 
2o Holst l. c. s. 137. 
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Idet jeg viser til den liste over avhandlinger om Honskatten, son1 jeg har satt opp i «Vikingetidens 
Skattefund>> (Univ. Olds. Skr. Il) s. 167, skal her bare tilføyes den nyere litteratur om emnet: 

Først må nevnes Holger Arbnum: Schweden und das karolingische Reich, Stockholm 1937. Der
nest de tallrike numismatiske avhandlinger om Honskatten. hvorav de fleste er av dr. philos. Hans 
Holst. Se for eks.: Hans Holst og Jens Lindberg: On the coins of the Hon-find (Norsk Numismatisk 

Forenings Småskrifter) Oslo 1931 og Nordisk Kultur VI (1933) s. 85. 
Hans Holst: The R01nan-Byzantine Coins of the Hoen-Find (Symbolae Osloensis VI) Oslo 

1928, s. 74. 
Hans Holst: Betnerkninger til Honfunnet (Norges Innskrifter med de Yngre Runer Il) Oslo 

1951, s. 132 ff. 
Hans Holst: Nye Bidrag til Belysning av Honfunnets Mynter (Nordisk Numismatisk Årsskrift 

1951) s. 17 ff. 
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Arne Em.il Christensen jr.: 

THE SJØVOLLEN SHIP 

Preliminary report on the excavation and reconstruction 

of a medievalmerchantman 

During the early sununer of 1964 I had the pleasure of excavating a shipwreck 

on behalf of the University Collection of National Antiquities, Oslo. The wreck 

lay sub1nerged dose by the shore at 'Sjøvollbukta' in the parish of Asker, near 

Oslo.1 The wreck had been found by a local resident, Mrs. Berg, in the spring 

of 1960. Mrs. Berg was busy clearing a bit of the beach for her children to play 

on when she saw wood protruding from_ the sand. Fortunately she grasped the 

possible significance of the find and notified the University Collection of 

National Antiquities. At that time I inspected the site together with Petter Om_

tvedt, then assistant curator of the Norwegian Maritilne Museum, Oslo. The 

wreck lay in shallow water, a few fragn1ents of wood being visible above the 

sand. (Fig. 1.) At low tide we were able to salvage a loose rib, a s1nall piece of 

the ste1n, and a few fragm_ents of planking. W e did a s1nall trial excavation 

around the sten'l, and with an iron rod we localised wood under the sand in an 

area n'leasuring roughly 1 O X 6 1netres. 

It was possible to see that the ship was clinker-built, n'lainly of oak, with iron 

rivets in the planking, and with treenails com'lecting planking and ribs. The wood 

appeared to be fairly well preserved. The shape of the sten'l provided the only 

dating evidence. The trial excavation showed that it had step-like cuts on the 

inside, corresponding to the lower strakes. (Fig. 2.) To date dus detail is known 

only fron'l 1nedieval ships, 2 and it see1ned quite possible that this nught indeed 

be a 1nedieval craft. Medieval slupbuilding being a little known subject in 

Norway as elsewhere, the wreck looked pronlising and well worth an excavation. 

The excavation was carried out with the help of the engineering firn'l Thor 

Furuholn'len, who provided the necessary cofferda1n and pun'lps free of charge, 
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Fig. 1. Frag1nents of stem and planking visible before the excavation. 
De synlige deler a/J ste l!// og hud for utgrmming. 

(Foto P. Omtvedt 1960.) 

and with that of the teclulical departn1ent of the n1unicipality of Asker. Students 

frmn the University of Oslo fonned the excavation crew. My best thanks are 

due to donators and crew alike. 

The excavation was run on the principles developed during the excavation of 

the Danish Viking ships in Roskilde Fjord in 1963.3 The sand and n1ud were 

loosened by hand, with the aid of a water hose; they were then re1noved in 

buckets and dun1ped outside the cofferdan1. At the begilu1ing, we worked fron1 

wooden platforn1s placed over the wreck, but as work progressed, the wood of 

the ship proved firn1 enough to pern1it walking with bare feet or rubber shoes, 

a fact which sin1plified n1atters greatly. 

As the weather was ren1arkably good, we had to arrange for a constant water 

spray to keep the tin1ber -vvet. It turned out that the cofferdan1 planks had not 

everywhere been ra1111ned down deep enough: duri11g the excavation we had 
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Fig. 2. Measured drawing of the rib salvaged in 1960 and the stem fragment. 
Opp111åling at' los{illlnct spant og stctJI1fragnlcllfct. 

two hydraulic breaks. Fortunately the ship was not dannged, but quite a lot of 

tin1e and work were wasted. Fearing the possibility of n1ore accidents, we did 

not dare lower the water level inside the cofferdan1 enough to draw all parts of 

the ship in situ, and the lowest planks were thus salvaged fron1 below half a 

1netre of n1ud and water. 

As all the iron had co1npletely rustcd away, the ship was held together only 

by the treenails in the ribs. It n1ight have been possible to raise the wreck in one 

piece, but expenses apart, dus would have given rise to very great problen1s of 

transport, storage and conservation. - Thus, having nun1bered all the parts, we 
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distnantled the wreck. This proved rather tricky, as man y of the treenails were 

still ren1arkably strong, while the planking and the ribs were in n1any places 

rather soft. For one who is trained in the delicate brush-and-trowel work of 

ordinary archaeological excavations, the task of prying a tnedieval ship apart 

with a crowbar was quite a shock, but all went well. 

The wreck is preserved at the University Collection of National Antiquities, 

Oslo. At the titne of writing (autunu1. 1967), 111.ost of the pieces are still being 

treated in polyethylenglycol baths. Before conservation, all ribs and the n1ore 

itnportant pieces of planking were traced on transparent polyester sheeting. 4 

This will enable us to check any changes of ditnensions during conservation, as 

well as providing reliable docutnentation of the n1ost in1portant parts of the ship. 

During excavation it becatne evident that this is no wreck, but a ship abandoned 

to rot in the place where it was found. It lay on its starboard side, which is 

preserved frmn the keel to the gunwhale in the nuddle of the hull. The port side 

is nussing, except for fragtnents of the three lowest strakes. 

As one tnight expect in an abandoned ship, there were only few sn1all finds. 

While the slup was in service, son1e rubbish had accun1ulated in the botton1. 

Here we found several thin 'pins' of wood, nicely cut, about the size of an 

ordinary pencil. Tbeir function is not known, but large ntunbers of such pins 

have been found in n1edieval cities, for exan1ple in Bergen and in Lund. (Fig. 3.) 
Other finds included fragn1ents of badly decayed rope, probably tnade frmn 

litne-bast, pieces of scrap leather, and a few stones which tnay be net-sinkers. 

On the evidence of the construction of the ship, I tentatively dated it to the 

twelfth or the thirteenth century. During the last days of the excavation this 

date was confinned by a radiocarbon test, which gave the date as AD 1210± 80 

years 5 

The ship 

It seetns probable that the preserved fragtnents of the ship are sufficient to enable 

one to work out a reliable reconstruction on paper, with smne uncertain points 

at sten1. and stern. The work is far fron1 finished, and the sketches of the n1idship 

area, accon1panying this paper n1ust be regarded as being provisional. Twenty-
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Fig. 3. Measured drawing of wooden "pins" found in the wreck and repair lath 
with iron staple reconstructed. 
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Fig. 4. The cofferdam during construction. 
Spunslleggcn rcJI/IIIIes ned. 

onc starboard strakes are preservcd, the topn1ost one the gunwhale. Seventeen 

ribs were found on the sa1ne side, n1ost of then1 nearly con1plete from_ keel to 

gunwhale. The keel, scarved fron1 two pieces, is con1plete. The stern is n1issing, 

but a ca. 2 111 long piece of the sten1 was found in situ. The 111ain part of the 

keelson with the n1ast step lay in the original position, while a long frag1nent 

la y loose in the ship. A long knee was fastened to the latter with treenails; its 

vertical part n1ust have supported a crossbean1. Three crossbean1s and a couple 

of knees were also found lying loose. Since 111ost of the port side is 1nissing, the 

n1ost difficult part of the reconstruction is the problen1 of establishing the correct 

centre line for the various cross sections. As the 111ast step is con1pletely pre

served, the 1nidship bend is fairly easy. Moreover, a few ribs have the notches 

for the lower port side planks intact, and when the three crossbea1ns can be 

fitted into the right places, it will be relatively easy to establish the lines of the 

n1idship section. For the sten1 and the stern less 111aterial is available, and it as 
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yet too early to say whether a reliable reconstruction of these parts of the hull 

will prove possible. 

The ship is clinker built, the greater part of the planking being of Norwegian 

spruce (Picea abies). The strakes near the stem. are of oak (Quercus), and pieces 

of the planking in other parts of the ship are also of this n1aterial. A nun1ber of 

the spn1Ce strakes show extensive da1nage due to attacks by Teredo Navalis. 

These attacks n1ay have occurred during the lifeti1ne of the ship, or after it had 

been abandoned. 

The n1ixture of pine and oak indicates that the ship was built in eastern 

Norway, probably in the Oslo Fjord area. The keel, keelson, sten1 and ribs are 

all of oak. The iron rivets in the planking have disappeared entirely, but 111arks 

on the planking show their size and shape. (Fig. 8.) The treenails in the ribs seen1 

to be of pine (Pinus silvestris). The garboard and the second strake are very 

twisted, in order to produce a sharp bottmn near the sten1. The strakes are vertical 

at the sten1, flaring out to an angle of about 60 degrees anudships. This shape 

was not obtained by bending, being cut out of the solid wood. (This principle 

is still etnployed by a few west Norwegian boatbuilders working in the tradi

tional 111anner, and traces of the practice can be found in n1any parts of Scandi

navia.) I know of one other 1nedieval exa1nple of dus n1ethod, the garboard of 

the 'Folderøyship', radio-car bon dated to AD 1420 100 years. 6 

The planks are sn1oothly finished on the outside, with a decorative 1noulding 

scraped along the edge of each plank (Fig. 9), while the inside is rather rough, 

with n1any axe or adze n1arks. 

Most of the ribs are roughly finished, but a few of the floor tin1bers have a 

nice finish, and decorative 111ouldings along the upper edges. The n1ouldings 

are scraped with a different tool frmn that used on the planks, and these ti1nbers 

are different enough from. the rest to allow of the supposition that they may be 

re-used pieces from. another ship. The treenails have conical heads, sunk below 

the surface of the planking. On the inside of the ribs, they are secured by wedges. 

(Fig. 10.) There are two types of wedge, that illustrated in Fig. 10b seen1s to 

con1e fron1 treenails used to repair the ship. The distance between the iron rivets 

in the strakes varies frmn 13 to 21 cn1. The garboard is not fastened to the ribs, 

and the second strake only at long intervals, while the other strakes have one 
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Fig. 5. An early stage of the excavation. 
Utgrmmingen på et tidlig stadiu111. 

treenail for each rib. The distance between the ribs varies frmn 35 to 60 cn1 

frmn centre to centre. 

The hull bears extensive n1arks of repair, and the ship was evidently old and 

worn when she was finally abandoned. The state of this ship throws new light 

on a passage fron1 the City Law of King Magnus the Law1nender, given in 

1276, 'A ship which requires baling three ti1nes in the course of 24 hours will be 

declared seaworthy for all kinds of traffic; but if they so wish, the crew can 

entrust then1selves to a ship which requires 111ore frequent baling. But if the 
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Fig. 6. General view of the n1.idship of the wreck, in the foreground the mast step, 
in the background a fragment of the keelson and tv,ro loose crossbeam.s. 

Oversikt over 111idtskipet 111ed 111astesporet. I bakgrunnen det lose frag111cntct at; kiolsvinet 
og to lose tverrbjelker. 

ship' s officers let the vessel be baled at night, concealing it from_ the crew, such 

action shall an1ount to treachery towards the crew, and the officers shall be 

responsible for any dan1age or injury resulting therefrmn, regardless of whether 

it affects 111en or cargo or both: for eve ry 1nan 111ust pa y for his own dishonesty'. 

(Translation by Elizabeth Seeberg.) 

Much of the planking of the ship consists of short pieces, 1nany of then1 

obviously used for repair. A couple of really bad cracks were patched by placing 

a piece of tar-soaked textile over the crack and nailing on a thin plank; this 

repair was done frmn the inside. Nun1erous less serious cracks have been repaired 

in a different way: a V -shaped groove was cut along the crack and filled with 

a tlun strip of tar-soaked cloth, wllich was held in place by a triangular wooden 

lath fastened down with iron staples. (Fig. 3.) The inside of the planking was 
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Fig. 7. The ship during the lifting of the fragments. Seven ribs have been removed. 
In the foreground lies the front part of the keel with the scarf visible, to the right 

of the ship lies the keelson. 
Skipet 1111der opptagelse. l forskipet er 7 spant fjernet. Forreste del au kiolen ligger i forgrtlltllell, 

111ed kjøllasken synlig, og kjolst;inet til ho yre for skipet. 

coated with a thick layer of a pitch-like substance, n1ixed with wood shavings 

and other rubbish - probably a last atten1pt to keep the ship afloat. 

The original caulking n1aterjal is a loosely spun string of ani1nal hair, heavily 

tarred. The su·ing is placed into a groove in the overlapping part of the upper 

plank at each connection; the caulking was carried out during building, not 

afterwards, as can be seen at the places where the original rivets go through the 

caulking string. (Fig. 8.) Son1e of the iron rivets n1ust have rusted away while 

the shi p was in service; the se \ve re replaced by sn1all dowels of juni per.18 In son1e 

places leaks around the treenails in the ribs were repaired by driving a s1nall, 

square wedge hmne in the head of the treenail, thus expanding it. A peculiar 

detail is that the gunwhale is senn·ed to the strake below not by iron rivets, but 

by treenails. 7 
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Fig. 8. Sketch showing the size and shape of the iron nails, and the assemHy of planks, with the 
decorative nwulding and groove for the caulking material. 

Skisse m; jernsm11nen og bordgang-~(orbindelsene 11/fd "båtastrekprofil" på utside/l og 
renne for "si snora" på innsiden ar; ol!erliL«gende bord. 

There were no traces of an in11er planking. During excavation, wc frequently 

uncovcred bundles of thin branches, m_any of then1 with the bark still on. They 

were extren1ely soft and difficult to record in situ, but it seetned that they were 

cut into lengths rumling fron1 one rib to the next. This tnust have been a device 

to protect the planking against heavy cargo, or to keep valuable cargo frotn 

getting wet. It is interesting to note that the san1e principle was etnplo y ed in 

the Mediterranean at a n1uch earlier date in the Bronze Age wreck frotn Cape 

Gelodynia, excavated by G. Bass.8 

The hull is full and wide. This is evidently a n1erchantn1an, built for cargo 

capacity rather than for speed. Tentatively, the tnain ditnensions are: total 

141 



length 15-18 m, greatest beam ca. 5 n'l, height frmn gw1whale to bottom of 

keel ca. 2.5 n'l. It seems that the lines fore and aft were rather sharp, with 

markedly hollow waterlines. Cmnbined with a full shape an'lidships, this gave 

the ship rather abrupt curves at the waterlines, probably making the hull some

what inelegant. As no con'lplete sheer draught has yet been 1nade, no esti1nates 

of displacetnent and cargo capacity can be n'lade. 

It is in1possible to be certain about the appearance of the stern. At this date, 

ca. AD 1200, a curved sten'l and a side rudder would be most probable in Nor

wegian waters, but we cam1ot completely exclude the possibility of a stern 

rudder. 9 However, the scarves on the keel at ste1n and stern being identical, 

a curved stern is indicated. 

The three crossbean'ls found loose in the wreck are rabbetted for ren1ovable 

deck boards, in the san'le malmer as that etnployed in the Danish and Nor

wegian Viking ships. One beatn has a rabbet on one side only. This n'lnst n'lean 

that the ship had an open hold atnidships, and sn1all decks fore and aft, like 

Skuldelev 1 and 3.10 There are no traces of rowlocks or oar ports on the pre

served part of the gunwhale, so the ship seen1s to have been primarily a saling

vessel, pro babl y with facilities for rowing fore and aft. 

Archaeologists and historians have generally tended to regard the Gokstad 

ship as a sort of standard exatnple of the ships of Scandinavia during the Viking 

Age and in early 1nedieval days. The Skuldelev ships show that considerable 

changes took place during the Viking Age, in the forn'l of the hull as well as in 

technical points. The Sjøvollen ship detnonstrates the further changes which 

took place in n1edieval shipbuilding. Son1e ti1ne during the period between 

the building of the Gokstad ship in ca. AD 850, and that of the Skuldelev ships 

s0111e 150 years later, Norse shipwrights stopped using the complicated syste1n 

of lashing the ribs to cleats on the strakes. Instead they notched the ribs to fit 

the la p-strake planking do sel y, and fastened thetn with treenails. It is als o highly 

probable that the specialisation of ships for war or for trade took place during 

the san1e span of tin1e. In n'ly opinion, the Gokstad ship represents a stage when 

a ship was a ship, equally well suited for trade and for warfare. During the tenth 

century a defence system was organised, enabling the kings to call out ships and 

1nen in case of war. The ships in point were built and 1naintained by a district 
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Fig. 9. The mouldings on the planking (top), smne of the ribs (middle), 
and groove for caulking material (bottom). 

Båtastrekpro.filer på bord (øverst), enkelte av spantene, (i 111idten) og 
re1111ell for sisnora (nederst). Skala 1-1. 

called 'skipreide', and they were intended solely for war. At the sam_e tin1_e the 

econo1nic structure in Scandinavia underwent a change; 1narket-places developed 

into cities, and trade switched frmn luxury goods to n1_erchandise requiring n1_uch 

space onboard, such as grain, dried fish, and tin1_ber. In Skuldelev, we see these 

types well developed: the warships are long, low and swift; they could be 

rowed by many n1en in case of caln1_s or unfavourable winds. Since they were 

n1_ainly intended for coastal waters, seaworthiness was not as i1nportant as in the 
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Fig. 10. Treenails, the lefthand one typical of the ones used in repairs, the righthand one original. 
Trenagler fra spant, den t'enstre fra en reparasjon, den høyre original. 

m_erchantmen. These were pri1narily sailing ships, built 1nainly with seaworth

ness and cargo capacity in 1nind. 

The changes in the shape of the hull are accon1panied by changes in technical 

features. 

In Skuldelev 3, two 'layers' of cross bean1s appear at the n1ast and above other 

ribs in the ship. Crumlin-Pedersen has stated that the original rib systen1 of the 

Viking ships was modified in the late Viking Age: the rib proper was dinunished, 

the original single crossbean1 (ON biti) was placed doser to the bottmn of the 

ship, and higher placed crossbeams 111ade their appearance further up in the 

hul1. 11 This evolution seems to be well under way in Skuldelev 3, and cmnpleted 

in wreck I fron1 Kalmar, whose rib system is far ren1oved frmn that of the 

Gokstad ship. The rib system of the Sjøvollen ship seen1s to support Crumlin

Pedersen' s theory. 

The ribs proper, or floor timbers, are short. The keelson, rabbetted to receive 
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the ribs underneath, rests on them. Across the keelson like short crossbeams, 

their ends touching one or two strakes, like the biti of the Viking ships. There 

seen1s to be no reason to doubt that these crossbean1s are in fact developed fron1 

the biti of earlier tin1es.12 Long knees, 1nost of them with additional short 'top 

ribs' scarved on, are nailed to the crossbea1ns. (Fig. 11.) The two crossbean1s at 

the 1nast are particularly wide, and form part of the mast step. 

Two crossbea1ns placed further up in the hull, at the level of strakes 14 and 

16, rendered additional support for the mast. The upper one of these was of a 

type known frmn several1nedieval ships, running through a hole in the planking. 13 

Wc may suppose that there were si1nilar crossbean1s fore and aft, smne of the1n 

1naybe in connection with the 'deck bea1ns' found. 

Details similar to those of the Sjøvollen ship are known fron1 a few other 

finds, enabling us to group them together, with the rib systen1 and the mast 

support forming the n1ost in1portant sin1ilar technical featurcs. The Galtaback 

ship fron1 Halland, Sweden, has been variously dated, but it now seems certain 

that it is medieval.14 Though the reconstruction is not certain in all details, the 

rib systen1 and the 1nast support are of the 'Sjøvollen type'. The same applies 

to a Danish find, a partially excavated wreck frmn Elling Aa. 15 These ships are 

of roughly the san1e size as Sjøvollen, but frag1nents found during the excavations 

at Bryggen, Bergen, show that the sa1ne principles were applied to much larger 

craft. 16 These fragments emne fron1 a disnuntled ship, son1e of whose straight 

ti1nbers, including keelson and crossbea1ns, were re-used in the foundations of 

houses. This was done after one of the nun1erous fires in n1edieval Bergen, 

probably that of 1248. There is not sufficient n1aterial for a reconstruction of 

the ship, but the n1ast support was of 'Sjøvollen type'. The crossbeam in front 

of the mast is 6. 6 111 long, as cmnpared to the ca. 2 m of the san1e tin1ber in the 

Sjøvollen ship. Even if we postulate that the Bryggen ship had a very full hull, 

it 1nust have been a 1nuch larger vessel than the others, probably exceeding 

30 n1 in length. 

In order to place the Sjøvollen ship within the types of ship in use in thirteenth

century Norway, we 1nust turn to the literary sources. Ships are n1entioned on 

nearly every page of the sagas and other sources, but detailed descriptions are 

rare.17 Frmn the nun1erous type nan1es given, it is usually only possible to 
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Fig. 11. Isometric sketch of the midship section, reconstructed parts unhatched. 
Iso111etrisk skisse al' 111idtskipet, de rekonstmerte deler uskrm1ert. 

decide whether a ship was intended for war or for cornn1.erce. The Sjøvollen ship 

is a n:J_erchantlnan, and the size indicates that it was a coastal vessel. It is ternpting 

to guess- but no rnore than guess- that this is the first exam_ple we have of the 

'byrdinger' often m_entioned in the sources, when coastal vessels are discussed. 
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Fig. 12. Reconstruction of the midship bend. The midship contour of the 
Gokstad ship is drawn in heavier line for comparison. 

Rekonstruk~jon av 1nidtspantet. Gokstadskipets midtskipskontur er til sammenlikning 
lagt inn med tykkere strek. 



SJØVOLLENSKIPET, u~gratming og rekonstruksjon atJ et middelalderskip 

Foreløpig tneddelelse 

Forsom.n1eren 1964 ledet undertegnede utgravningen av et skipsvrak på vegne 

av Universitetets Oldsaksarnling. Vraket, son1 ble lokalisert våren 1960 av fru 

Anne Marie Berg, lå i strandkanten ved "Sjøvollstua" av Østenstad gnr. 63, 

brnr. 74, Asker, Akershus. I 1960 foretok daværende konservator på Norsk 

Sjøfartsn1useun1, Petter On1tvedt, og undertegnede en befaring og prøve

gravning. Konklusjonen av denne var at skipet sannsynligvis var n1iddelaldersk, 

og vel verd en nænnere undersøkelse. 

V ed utgravningen i 1964 hadde vi verdifull hjelp av ingeniørfirn1aet Thor 

Furuhohnen, son1 bekostet og utførte oppsetting av spunsvegg rundt vraket, 

og Asker Kon1n1une, sorn velvilligst lot utgravningen disponere en arbeids

brakke, og stilte fri elektrisk kraft til disposisjon for pmnpene. Utgravnings

nlannskapet var arkeologi- og historiestudenter fra Universitetet i Oslo. Jeg vil 

er rette en takk til såvel donatorer son1 gravningsn1annskap. 

Utgravningen var lagt opp etter de prinsipper smn ble utarbeidet ved ut

gravningen av Skuldelevskipene i 1962.1 Sand og slan1 ble løsnet rned hjelp av 

spyleslanger og hender, og dun1pet på utsiden av spunsveggen i bøttevis. Selve 

gravningen var relativt enkel å gjennonnøre, rnen det viste seg at spunsveggen 

ikke var ran11net tilstrekkelig langt ned, slik at vi i gravningsperioden hadde 2 

hydrauliske grunn brudd. Disse ødela heldigvis ikke skipet, n1en sinket selv

følgelig gravningen en del. 

Alle jernsaun1 i bordgangene var rustet vekk, slik at skipet bare hang samJnen 

ved trenaglene n1ellon1 spant og bordganger. Det var praktisk og økonornisk 

un1ulig å ta skipet opp i et stykke, slik at vi rnåtte ta det fra hverandre etter at 

alle stykker var nun1n1erert. Selve den1onteringen var en ganske drarnatisk og 

nokså ubehagelig oppgave, da spant og hud delvis rnåtte adskilles n1ed hjelp av 

spett og kubein. Vrakrestene ble transportert på lastebil til Vikingskipshusets 

kjeller, og de aller fleste deler er i skrivende stund (høsten 1967) fren1deles under 

konservering i polyetylenglykolbad. Spanter og vesentlige deler av bordgangene 

ble før konservering mnrisstegnet i full størrelse for å ha en kontroll ved eventu

elle din1ensjonsforandringer i løpet av konserveringsprosessen. 2 
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I løpet av utgravningen ble det klart at skipet neppe er forlist, n1en snarere er 

forlatt på stedet son1 uttjent. Det er n1engder av reparasjons-spor på skipet, og 

son1 et siste forsøk på å holde hem1e flytende er det lagt et tykt lag tned bek eller 

liknende på innsiden av bordgangene i forskipet. Skipet har sunket eller veltet 

over på styrbord side, og babord side er tatt av is eller strøn1 før skipet slan1n1et 

ned. Son1 naturlig er i et forlatt vrak, var det n1eget sparson1t n1.ed løsfunn on1-

bord. Nede i bunnen har det n1.ens skipet var i bruk san1let seg endel rask, og 

her lå et par lærbiter, en stun1.p bastetau og noen blyanttykke, tilskårete pinner. 

De siste kjennes fra tniddelalderlag i Bergen og Lund i stort antall, tnen deres 

funksjon er ukjent. (Fig. 3.) I løpet av utgravningen foreslo jeg på skipsbyggings

teknisk grunnlag en datering til perioden 1150-1250, en datering son1 senere er 

blitt bekreftet ved en C-14 analyse foretatt av Norges Tekniske Høyskole, 

Trondheinl. Denne ga son1 resultat anno 1210 ± 80 år. 

SKIPET 

De bevarte deler av skroget er antakelig tilstrekkelig til at fartøyet kan rekon

strueres i tegning, tned unntakelse av stevnpartiet, der det n1.angler sikre holde

punkter. Rekonstruksjonen er langt fra avsluttet, slik at de bilder av n1idtskipet 

son1 illustrerer denne artikkelen n1å betraktes son1. foreløpige. 

I nlidtskipet er styrbord side bevart fra kjøl til reling, 21 bordganger i alt. 

Her er det også bevart 17 spant, de fleste er nesten fullstendige. Kjølen er helt 

tilstede, av forstevnen finnes et ca. 2 n1 langt stykke, n1ens akterstevnen n1angler. 

Midtpartiet av kjølsvinet lå på plass. Det er brukket eller hugget av et stykke 

foran 1i1.asten, og et langt fragtnent sotn lå løst i forskipet passer antakelig her. 

På det løse fragtnentet av kjølsvinet satt et kne n1ed ett langt loddrett stykke 

son1 n1.å ha støttet en tverrbjelke. Blant de løse konstruksjonsdetaljene er 3 

tverrbjelker og et par knær. 

Av babordsiden er det bare bevart deler av de 3 nederste bordgangene, slik 

at den vanskeligste delen av rekonstruksjonen er å fastlegge tnidtlinjen korrekt 

for de enkelte spant. Midtspantet er nokså greit, fordi hele n1astesporet er bevart, 

og når de tre løse tverrbjelkene kan passes inn i rekonstruksjonstegningen vil de 

hjelpe til å fastlegge linjeforløpet i n1idtskipet. 
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Skipet er klinkbygd, størstedelen av huden er av gran, tned noe eik nær for

stevnen og i reparasjoner. Kjøl, kjølsvin, stevn og spanter er av eik. Jenmaglene 

i huden er helt opptæret, tnen formen kan ses av avtrykk på bordgangene. 

(Fig. 8.) Trenaglene som forbinder hud og spant er av furu. Det er ganske stor 

forskjell på de oppritu1elige naglene og de som er brukt ved reparasjoner. (Fig. 10.) 

Kjølbordet og 2. bordgang har kraftig vridd forn1, loddrett ved stevnen og 

relativt flatt nlidtskips. Denne fasongen er hugget, ikke bøyd til. Båten har 

"hogne halser" som_ vestnorske båtbyggere sier. Det kjennes ett nliddelaldersk 

eksetnpel til, Folderøy-skipet.4 Dette er C.-14 datert til 1420 e. Kr.± 100 år. 

Utsiden av bordgangene er fit1t glattet, med en dekorativ profil langs hvert 

bord, m_ens innsiden er ten11nelig grov, m_ed tydelige huggetnerker. De Heste 

av spantene er nokså grove i overflaten, tnen enkelte bum1Stokker er fint glattet, 

n1ed profiler langs overkanten. Dem1e profilen er skrapt tned et am1et jern em1 

på bordgangene, og spantene er så forskjellige fra resten at de tnuligens kan 

stan11ne fra et eldre fartøy, og være sekundært brukt her. (Fig. 9.) 

1. og 2. bordgang er tneget sparso1nn1elig festet til spantene, de andre bord

gangene har stort sett en nagle i hvert spant. Klit1ksau1nen (naglene) i huden 

sitter med 1nellon1 13 og 21 cm avstand. Spantavstanden varierer tnellom 35 og 

60 cm fra nudt 6ln1idt. 

Det er n1engder av reparasjons-spor i skipet. Store deler av huden består av 

korte stykker, smnnok for en stor del er reparasjoner. Et par steder er det spikret 

ty1n1e bord over sprekker i huden, tnen langt de fleste sprekkene er reparert ved 

at det er skåret en trekantet renne i bordet, så er det lagt en tjæret tøystritnmel 

i rennen, holdt på plass av en trekantet list festet n1ed kratnper. Enkelte trenagler 

er reparert ved at det er slått en liten kile tned kvadratisk tverrstlitt inn i nagle

hodet. En del klinknagler er rustet vekk i skipets levetid, og erstattet n1ed stnå 

plugger av einer. Son1 et siste forsøk på å holde fartøyet flytende, er skipssiden 

overstnurt im1vendig tned en tykk bektnasse. 

Skipets oppritu1elige tettit1g er en løst slått snor av ull, nauthår e. l. sotn er 

lagt im1 i en renne skåret i underkant av den ytterstliggende bordgangen i hvert 

nat. Relit1gsbordet mangler denne tettit1gen, og det er også festet til bordgangen 

under tned trenagler istedenfor jernsaun1. 

Skrogfonnen er bred og fyldig, slik det er karakteristisk for et skip son1 er 
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bygget m_ere for å ta 1nye last enn for å seile fort. Hoveddin~ensjonene kan anslås 

til: lengde ca. 15-18 n~, bredde ca. 5 1n, høyde fra kjøl til reling ca. 2,5 1n. Det 

ser ut so1n skroget har vært ganske skarpt ved stevnene, og kon~binert 1ned stor 

bredde 1nidtskips har dette gitt skipet nokså brå kurver i vannlinjene, antakelig 

har skroget vært lite elegant. Siden det ennu ikke foreligger fullstendige teg

llinger, er det un~ulig å si noe o1n lastekapasitet og dyptgående. 

Rorfestet er ikke bevart, det 1nest sannsynlige i tiden omknlig 1200 er krun~ 

akterstevn og sideror på et norsk skip. 5 At fartøyet er norsk kan selvfølgelig 

ikke bevises, n~en bygge1nåten er nordisk, og kmnbinasjonen av gran og eik 

tyder nærn~est på at skipet er bygget i Oslofjordonwådet. 

De løse bjelkene har spor for dekkstiljer, den ene bare på en side, noe son~ 

tyder på at skipet har hatt åpent lasterum n1idtskips, n~ed sn~å dekk for og akter. 

Det har vært nokså vanlig blant arkeologer og lus to rikere å ben ytte Gokstad

skipet son~ en slags fellesnevner for norsk skipsbygging i vikingtid og tidlig 

nuddelalder. Fmu1ene av de danske vikingskipene fra Skuldelev i Roskilde fjord 

fra ca. 1000 e. Kr. viste 1ned all tydelighet at det har skjedd store forandringer 

n~ed skipstypene i løpet av vikingtiden, og Sjøvollenskipet indikerer hvordan 

utviklingen videre i tidlig nuddelalder har forløpet. En gang i løpet av tids

rumn~et n~elloin Gokstad- og Skuldelev-skipene er båtbyggerne gått over til å 

bruke trenagler i spantene istedenfor det arbeidskrevende systen~et 1ned kla1nper 

utspart i bordgangene og surrede spant. Videre er det sam1synlig at det er i løpet 

av 900-tallet vi får en utdifferensiering i handels-skip og krigs-skip, fra den 

universalskipstype Gokstadskipet antakelig representerer. Handelsfartøyene byg

ges sjødyktige og lastedryge, 1nens leidangskipene til krigsbruk først og fre1nst 

skulle være lette og raske. De beholder den ganue kon~binasjonen ro- og seil

fartøy i høyere grad enn handelsskipene son~ etterhvert blir n~er utpregete seil

skip. San~n~en n~ed forandringene i skrogfonnen skjer det tekniske endringer, 

spesielt i spantsyste1net. I Skuldelev-vrak 3 støttes 111asten av biten og en høyere

liggende tverrbjelke i steden for den n~astefisken de norske vikingskipene har. 

Crunuin-Pedersen har skissert et utviklingsforløp der biten over spantet i de 

norske vikingskipene etter hvert skulle bli flyttet lenger ned i skroget, sa1ntidig 

so1n spantet går over til å bli en kort "bunnstokk". Skipssiden over bitene støttes 
l k " l " b. b . Il . "fl l " av ange nær, opp engere , over Itene, sa1nt av tverr Je <:er 1 ere ag over 
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enkelte spant. Denne utviklingen, som. tTlan kan se begym1elsen til i Skuldelev 1 

og son1 er fullført i vrak I fra Kaln1ar, kan n1an også øyne i Sjøvollenskipet, 

son1 denTled bestyrker CrmTilin-Pedersens teori. 

Spantene, eller rettere bunnstokkene, er korte. Over den1 ligger kjølsvinet, 

lTled innhugg på undersiden son1 passer over spantene. Bitene hviler på toppen 

av kjølsvinet, de har kontakt n1ed et par bordganger. Den eneste unntakelse er 

spantet foran tTlasten, hvor bunnstokken er lengre og biten kortere enn ellers. 

Opplengerne er lange knær, naglet til bitene. Til de fleste opplengerne er lasket 

korte toppspanter. 

Bitene foran og bak n1asten er ekstra brede og er utforn1et son1 en del av 

n1astesporet. Masten har hatt støtte i forkant av tverrbjelker i høyde n1ed 14. og 

16. bordgang. Den øvre bjelken har stukket ut gjennotTl et hull i bordgangene, 

slik det kjennes fra en rekke n1iddelalderske skipsfmu1. 6 

Blant de spars01T1n1e rester av tTliddelalderske skip son1 er funnet i Nord

Europa er det en del son1 lar seg gruppere samn1en tTled Sjøvollenskipet, n1ed 

n1astefestet og spantsystetTlet son1 felles karakteristika. Funnene er Galtaback

skipet fra Halland, C.-14 datert til ca. 1070.7 Rekonstruksjonen av skipet er ikke 

sikker i alle detaljer, n1en spantsysten1 og lTlastespor er av "Sjøvollentype". 

Det san11T1e er tilfelle lTled et ennu ikke utgravet skip fra Elling Aa nord for 

Frederikshavn i Jylland.8 Begge disse fartøyene er av on1trent sa1T1n1e størrelse 

son1 Sjøvollenskipet, n1en under utgravningene på Bryggen i Bergen er det 

funnet rester av et betydelig større fartøy der n1astefestet og bitekonstruksjonen 

er den san1n1e. 0 

Det er neppe noen tvil on1 at Sjøvollenskipet er et handelsfartøy, og størrelsen 

tyder på at det er en kystfarer. 

Av de mange navn på skipstyper son1 kjennes fra sagaer og andre tniddelalder

kilder er det ikke mulig å feste noe sikkert på vårt skip, n1en det er fristende å 

foreslå at det kan dreie seg on1 en "byrding", en fartøys type son1 nevnes ofte 

når det er snakk on1 111indre kystfarere. 
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NOTES 

1 The exact location is Sjøvollstua <1t Østenst<1d, g. no. 63, b. no. 74, Asker parish, Akershus. 
2 At the time of discovery, the following examples were known; Danzig-Ohra I and Ill (Lienau) 

(Polish, Gdansk-Orunia I and Ill); Falsterbo (Akerlund 1952); Galtaback (Hmnbla); Kalmar XXIV 
and XXV (Akerlund 1951); Eltang Vig (Skov); Isle of Eigg (Shetelig 1940); Gokstad (Christensen); 
Gar S. 4652 (Shetelig 1929); Gangstø, B. 11445 (UiBå 1960/4); Vespestad B. 7891 (Shetelig 1929); 
Rim.bareid B. 8608 (B.M.A. 1924/2); Øvre Dalland B. 9970 (UiBå 1948/1); Midtvåge B. 10043 
(UiBå 1949/1); Li B. 8044 (B.M.A. 1929/3); Haukenes B. 7890 (Shetelig 1929). 

3 Olsen and Crumlin-Pedersen 1958 & 1967. 
4 The method and the nnterial used, Melinex, were suggested by Mus. Insp. Crumlin-Pedersen of 

the National Museum, Copenhagen. 
5 Radio carbon test by the radiocarbon laboratory of the Norwegian College of Technology, 

Trondheim. Reference DF 160, T -435A. 
6 Thowsen. 
7 Parallels to the treenails in the upper strake are Kalmar I (Akerlund 1961) and Skuldelev 6 (Olsen 

and Crumlin-Pedersen 1967). 
8 Bass. 
9 See Akerlund 1951 where the matter is discussed in detail. 

10 Olsen and Crumlin-Pedersen 1967. 
11 Olsen and Crumlin-Pedersen 1958. 
12 The ribs itnmediately in front and rear of the mast step are the only ones where this rule does 

not apply. The rib in front of the mast is langer than the others, with a short crossbeam which 
has no coetact with the strakes. Just behind the mast, there is no floor timber at all. 

1~ Akerlund 1951. 
14 Akerlund 1942 and 1948, Østlund. 
15 Mus. Insp. Crumlin-Pedersen of the Danish National Museum has kindly supplied tne with 

information en this find. The ship was excavated in October 1968. 
16 Herteig. 
17 Bjørgo. 
18 The different species of wood have not yet been properly analysed by a botanist. The identifications 

have been done "at sight" by the present author. 

NOTER, sammendrag 

1 Olsen og Crum1in-Pedersen 1967. 
2 Metoden er uteksperimentert under arbeidet med Skuldelevfunnet. Jeg skylder museumsinspektør 

Crumlin-Pedersen takk for opplysninger om_ teknikken og materialet, "Melinex". 
3 C-14 prøve utført ved NTH, Trondheim, ref. DF 160, T-435 A. 
4 Thowsen. 
5 Se Akerlund 1951, der problemet sideror-stevnror er fyldig behandlet. 
6 Akerlund 1951. 
7 Akerlund 1942 og 1948. H. G. Østlund. 
8 Mus. Insp. Crumlin-Pedersen har velvilligst gitt meg opplysninger om skipet, som ble utgravet 

i oktober 1968. 
9 Herteig. 
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An1neldt av Bjørn Hougen: 

NORWEGIAN 

ARCHAEOLOGICAL REVIEW 

På initiativ av A. W. Brøgger ble det i desember 1927 holdt et møte i Universitetets Old

saskamJing <<av samtlige norske arkeologer i aktivt arbeide, til drøftelse av felles interesser 

og faglige spørsmål for å se dem ut fra et felles synspunkt, norsk arkeologis fremme», som 

det står i referatet (Universitetets Oldsaksamlings Arbok 1927 s. 90). Vi var 14 personer. 

Neste gang et tilsvarende møte ble holdt, frem.deles n1.ed Brøgger som initiativtaker, var 

23. november 1936. Det var omtrent sanm1.e antall deltakere (referat i Universitetets Oldsak

samlings Arbok 1935-1936 s. 183 ff.). Det var ikke noe tilfeldig sammentreff at det skjedde 
samme dag og år som stiftelsen av Norsk Arkeologisk Selskap. De følgende år ble det 

jevnlig holdt slike møter, naturlig nok med visse uregelmessigheter i krigsårene. Etter fri

gjøringen er de tatt opp som en fast årlig institusjon, og regnes forlengst som et uunnværlig 

ledd i samarbeidet mellom de 5 statsautoriserte museer for arkeologi i Oslo, Stavanger, 

Bergen, Trondheim og Tromsø. I regelen har disse møtene vært holdt i Oslo i dagene om

kring årsmøtet i Norsk Arkeologisk Selskap. Men ettersom kretsen av arkeologer er vokset, 

ikke bare i Oslo, men heldigvis også ved de øvrige museer, har det falt naturlig at møtene 

ikke automatisk holdes i forbindelse med årsmøtet i Norsk Arkeologisk Selskap, og de har 

leilighetsvis vært holdt i Bergen, Trondheim og Stavanger. Det var som nevnt 14 arkeologer 

som møttes i Oslo i 1927. I Stavanger var tallet i 1957 kommet opp i 25, og i ah er det nå 
ca. 30 stillinger i faget, altså en fordobling i løpet av 40 år, men stadig altfor snaut til å dekke 

behovet. Det er klart at med denne vekst er oppgavene blitt flere og saksbehandlingen mer 

komplisert, og i 1967 ble instituert Norsk arkeologisk kommisjon, som har arkeologmøtene 

som ryggrad og så og si er deres arbeidsutvalg. Hverken møtene eller kommisjonen er 

offisielle organisasjoner, men på en måte halvoffisielle, og Kirke- og undervisningsdeparte

mentet har i mange år brukt uttalelser og vedtak fra arkeologmøtene som veiledende, til 

gjensidig nytte både for sentraladministrasjonen og de arkeologiske institusjoner. 

På initiativ av og etter utførlige diskusjoner på arkeologmøtene i Trondheim 1966 og 
Stavanger 1967 fikk den nystiftede Norsk arkeologisk konunisjon i oppdrag å realisere 

ideen om det nye tidsskrift, Norwegian Archaeological Review. Det er lykkes komnlisjonen 

takket være støtte fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd, å realisere ·dette gode til

tak, og ære være den for det. Resultatet foreligger nå i Vol. 1, 1968, på godt og vel100 sider. 
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Det er en god åpning, og det er hovedsaken. Men når det dreier seg om en nyhet - som det 

blir sterkt presisert - og med et klart program vesentlig som et diskusjonstidsskrift, hva 

man bare kan hilse med glede, blir det unektelig en hilsen med en del dråper malurt i vel

komstbegeret. 

Særlig gjelder dette de usignerte redaksjonelle innledninger: Introduction og The Re

sponsible Editors of the Norwegian Archaeological Review. 

Oversikten over den desentraliserte organisasjon det arkeologiske arbeid har i Norge, i 

motsetning til hva tilfellet er i de fleste andre europeiske land, er ledsaget av et instruktivt 

kart, og gir sammenlagt en presis og nødvendig orientering for utenlansdke lesere, og særlig 

for lesere utenfor de nordiske land. Det hadde dog her vært på sin plass også å nevne De 

arkeologiske museers registreringstjeneste, som er et felles organ for de arkeologiske museer, 

og som fra den begynte sin virksomhet i 1963 har utført et så effektivt arbeid «fra fjord og 

fjære, fra fjeld og dyben dal», som det heter i den gamle salmen. 

Mindre tilfredsstillende er oversikten over norske arkeologiske periodica. Det står ikke 

noe uriktig der, og min ktitikk gjelder ikke så meget det som skrevet står, men det son1 

ikke står der. Det gis en helt korrekt oversikt over de eksisterende årbøker fra våre 5 arke

ologiske museer. Som det eneste felles organ for norsk arkeologi nevnes Viking, som «has 

to a certain degree been established as a joint Norwegian archaeological periodical, but since 

it has to consider its amateur 1nen1bers, some of the material published there has to assume 

a popular character». Dette skal heller ikke direkte motsies, men jeg tror nok at de følgende 

redaksjoner av Viking i store trekk, om enn kanskje med vekslende hell, har praktisert den 

linje A. W. Brøgger trakk opp i forordet til første bind av Viking 1937: «Vi søker ikke 

popularisering i den gamle forstand, hvor det ble skilt mellem videnskap og folkelesning. 

Tidsskriftet skulde gjøre sitt til å få arkeologene til å kunne skrive og folk til å kunne lese.» 

Norwegian Archaeological Review har lagt opp et fyldig, men likevel avgrenset arbeids

felt. Tidsskriftet henvender seg ikke ensidig til en nordisk krets, hverken når det gjelder 
lesere eller forfattere, men videre utover, og da nødvendigvis til folk son1 ikke kan ventes 

å ha noe større kjennskap til norsk arkeologis litterære historie. Det er derfor tidsskriftet 

kommer på et verdenssprog, som rett og riktig er. Det er på dette punkt innledningsav

snittene virker så mangelfulle. Vi norske og nordiske arkeologer vet jo at det, om enn 

uregelmessig, har vært felles tidsskrifter for norsk arkeologi lenge før Vikings tid. Års

beretning for Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring var fra 1860-årene og 

frem til århundreskiftet et samlende forum for forhistorisk og middelaldersk arkeologi. 

La så være at innholdet oftest var av rent deskriptiv natur, kjemisk fri for problemdebatt, 

og som almen lesning gudsjammerlig kjedelig, men for en kunnskapskilde av uvurderlig 

verdi for alle fagfolk! I sin korte levetid (1910-1926) var tidsskriftet Oldtiden, startet 

og redigert av A. W. Brøgger og NB. utgitt av våre samtlige 5 arkeologiske museer, ikke 

bare en materialpublikasjon av tilvekstfmtegnelser, men i høy grad et tidsskrift med av-
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handlinger av grwmleggende verdi og i høy grad preget av problemstillinger. For bare å 

ta et par eksempler i fleng med beslektede enmer: Haakon Shetelig: Den førromerske jern

alder i Norge i bind III og Anathon Bjørn; Tidlig metalkultur i Øst-Norge i bind XI, det 

siste som utkom. 
Selvsagt er det ikke min mening å bebreide redaksjonen at den ikke har gitt en hel historikk 

over arkeologiske publikasjonsserier i Norge. 1v1en som en imlføring for lesere som ikke 

kjenner meget til norsk arkeologis historie, for ikke å tale om dem som ikke leser skandi

naviske sprog, gir de innledende avsnitt et ensidig og perspektivløst bilde. Fullt så provin

sielt spaltet i geografiske seksjoner, som den ikke forhåndsorienterte leser får inntrykk av 

her, har norsk arkeologi ikke vært. Det hadde ikke kostet mer enn en side eller høyst to å gi 

den farveløse flatheten en aldri så liten snev av koloristisk dybdevirkning. Det ville vært 

heldigere om noe av det som ovenfor er skissert i en eller annen form hadde stått i det nye 

tidsskrifts åpningsord og ikke i en omtale av det. 

Av de 4 emner som tas opp til behandling er 2 rene autoreferater og 2 med diskusjon. 

Noen utførlig omtale skal ikke gis her, bare noen få kommentarer. 

«A theoretical and statistical approach to some flake measuring problems» er den mer 

lærde enn lett forståelige titel på en avhandling av Carl Cullberg og Torsten Parsmar. 

Det dreier seg 0111 det flekkemateriale som er konu11et frem ved de tallrike boplasser som 

er kommet for dagen og w1der sterkt tidspress har måttet undersøkes ved utvidelsen av 

Gotaelven. Det er et veldig og viktig materiale. Men når sant skal sies må jeg nøye meg 

med å konstatere dette, da jeg ikke føler meg kompetent til å vurdere forfatternes metode 

og resultater. 
«The Avaldsnes find and the possible background for the migration period finds in South

west and West Norway» heter W encke Slo manns artikkel. På snaue 4 sider får hun referert 

en god del av diskusjonen om innvandringsproblemet i Norge i senrmnersk og folke

vandringstid, og skriver om de metodiske problemer son1 knytter seg til dette i en mønster

gyldig konsis og likevel lett leselig form. På det siste punkt stiller hun spørsmålene klinkende 

klart. Når det gjelder konklusjonen ellers henviser htm dessverre bare til den større pu blika

sjon om. A valdsnesfunnet, som hun holder på med. Forhåpentlig går det ikke så lang tid 

før. hun løfter litt mer på sløret. Lesere av Viking vil huske den livlige antikvarisk

historiske skisse omkring Avaldsnesfwmet hun ga i vår årbok for 1964. 

«Methodical Problems in the Study of Gold Bracteates)> er titelen på en diskusjonn1.ellon1 

Egil Bakka og Mats P. Malmer. Bakka tar sitt utgangspunkt i kapitlet om gullbrakteater i 

Malmers nokså forskjellig vurderte bok <<Metodproblem inom jarnålderns Konsthistoria» 

og retter meget alvorlige innvendinger mot Malmers klassifikasjon av brakteatene. Malmer 

kommenterer og Bakka repliserer. Det er på mange måter en interessant diskusjon, men så 

overflødig omstendelig fra begge forfattere. I folkevandringstidens kulturgeografiske kunst

historie er jo brakteatene kanskje det mest differensierte materiale. Dette er ikke på noen 
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måte neglisjert i de siste desenniers brakteatlitteratur, 1nen stundom_ kommet noe i bak
grunnen i detaljflom.n1.en. På dette punkt synes j~g faktisk at Bernhard Salins grum-Jeg

gende avhandling <<De nordiska guldbrakreaterna>> fra 1895 og Gutorm Gjessings ungdoms
arbeid «De norske gullbrakteatene>> fra 1929 fremdeles er de beste. Jeg undervurderer ikke 
på noen måte de fremskritt som også på dette felt er gjort av senere forskere som H. Øberg, 
M. Mackeprang og andre, og de to debattanter det er tale om her. Men linjene har lett for 

å bli uklare i alle detaljene. I potensert grad gjelder dette diskusjonen mellom Bakka og 
Malmer, der en diskusjon som i sitt opplegg er godt, ofte flyter ut i uinteressante og over
flødige subtiliteter, som man ikke blir det minste klokere av. Det henger vel sammen med 
at de begge hører til de svært ordrike forfattere og har lett for å flyte ut i bredden. I forhold 
til hva diskusjonen gir, er det ikke noen rimelig balanse i at den fyller henimot halvparten 

av første årgang. 
«Vivik near Lake Holmevatn on Haukelifjell» har en kort innledning av hovedforfatteren 

Knut Odner, og med et lengre diskusjonsimliegg av Egil Bakka, og kortere og mer konsise 
av C. J. Becker, Irmelin Martens, Kristen Møllenhus og Povl Simonsen. Når innledningen 
er relativt kort, kommer det av at den er et konsentrat av en utførligere avhandling av Knut 
Odner i Viking 1965. Dette nevnes eksplisitt i im-Jedningen til diskusjonen, og forhåpentlig 
vil redaksjonen av Norwegian Archaeological Review tilgi den ene av redaktørene av 
Viking at han dro litt på smilet da han leste dette, og tenkte på det som er skrevet om Viking 
i et av de im-Jedende redaksjonelle avsnitt. Men fra spøk til alvor: Det er av vesentlig be
tydning for hele vårt miljø dette at en avhandJing i en årbok som henvender seg til en 
bredere krets, men likevel ikke er det rette forum for en faglig diskusjon mellom spesialister, 
gir et brukbart utgangspunkt for en debatt i en 100°/0 faglig publikasjon. Dette er åpenbart 
ikke helt forstått av visse bevilgende instanser, skjønt det både fra Norsk arkeologisk kom
misjon og Norsk Arkeologisk Selskap har vært sterkt presisert at det ikke er tale om noen 

overlapping mellom de to årbøker. 
Men tilbake til diskusjonen om boplassen ved Vivik og beslektede problemer, særlig med 

hensyn til kronologi, som for en stor del bygger på pilformene. Særlig interessant er det at 
den danske steinalderspesialist professor C. J. Becker understreker at funnene fra de 2 små 
boplasser ved Vivik har en verdi som rekker langt utover lokal norsk stejnalder. Også ellers 

ligger diskusjonen på et høyt plan. Her har man følelsen av å ha luft under vingene. 
Det letter orienteringen at redaksjonen til hver artikkel og diskusjon har en kort inn

ledning. I en første gangs omtale skal også nevnes at Norwegian Archaeological Review i 
format og typografisk utstyr er en tiltalende trykksak, nøktern og saklig. Noen vil kanskje 

synes at hel sidebredde og ikke 2 spalter tar seg penere ut, men det kan godt være at spalte
trykk er det mest hens1ktsmessige i dette tilfelle. 



NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 

Styrets årsberetning 1967/68 og regnskap pr. 31/10 1967. 

Norsk Arkeologisk Selskaps representantskapsn1øte ble holdt 22/11-67 kl. 18,15 

i Universitetets Oldsaksanuing. 

Til stede var preses direktør Richard Fuglesang, generalsekretær professor 

Bjørn Hougen, rektor fru Margit Rogne, skogeier Jens Berger, h.r.adv. Jens 

Gran1, direktør Bjarne Hohnsen, banksjef E. O. Klingenberg, herr Fliu1 Schoning, 

ingeniør E. V. W etlesen, direktør Arne R. Aasgaard, revisor km1Sthandler 

Arnstein Berntsen, redaksjons-sekretær førstekonservator Arne Skjølsvold og 

sekretær fru Berit Didriks en. 

Preses åpnet n1øtet og ønsket velkom.n1en. Nye representantskaps1nedlen1111.er 

i 1967 var direktør Bjarne Holmsen, Oslo, fabrikkeier C. F. Lan1.111 Kittelsen, 

Dran1.111.en, generalsekretær Sverre Kittelsen, Oslo, og banksjef Fredrik Moe, 

Oslo. De to sistnevnte har tidligere vært vanlige 111edlenuner. Direktør Bjarne 

Holmsen var til stede på 1nøtet og fikk en spesiell hilsen. 

Årsberetning og regnskap ble deretter behandlet. Høstturen til Valdres 

7-10/9-67 ble mntalt, og turer i 1968 ble foreslått. 

Preses redegjorde så for sli1 kontakt 111.ed skipsreder H. Irgens Larsen og frue 

og deres gave $ 15.000 til finansiering av utgravninger på Orknøyene 1968/69. 

Representantskapet var enig i å foreslå for generalforsa1nlingen at skipsreder 

Irgens Larsen og frue skulle inviteres son1. livsvarige n1.edlen1.n1.er av selskapet. 

Selskapets økonmni ble grundig diskutert. Revisors innberetning 0111 årets 

regnskap ble lest, og regnskapet ble anbefalt til godkjennelse. Man ble videre 

enig on1. å søke Kulturfondet on1. økononusk støtte for å kunne beholde 

«Viking»s høye nivå, uten å forhøye medle1nskontingentene. 

Styren1edlen1.n1.er på valg var skogeier Jens Berger, Flisa, h.r.adv. Frithjof 

Bettun1., Sandefjord, disponent Finn Hohn, Oslo, og rektor fru Margit Rogne, 
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Oslo. De 3 førstnevnte ble innstillet til gjenvalg. Rektor Rogne hadde frabedt 

seg gjenvalg, og son1 nytt styremedlem ble foreslått statsstipendiat Erling 

Johansen, Kråkerøy. Revisor kunsthandler Arnstein Berntsen ble også innstillet 

til gjenvalg. 

Selskapets generalforsamling ble holdt 22/11-67 kl. 19,30 i Oslo Handels

stands Forening. Til stede var vel 200 tnedlem.mer. 

Preses ønsket velkotntnen og anmodet fru banksjef Klingenberg og herr 

Finn Schøning otn å undertegne protokollen. 

Han gikk så over til å referere styrets sammensetning i det forløpne år og 

behandlet års beretningen. 

Generalforsatnlingen bifalt forslaget om livsvarig medlen1skap for skipsreder 

Irgens Larsen og frue som en opptnerksomhet fra selskapet for deres store 

donasjon. 

Direktør Richard Fuglesang hadde også i år skaffet billedannonser til «Viking>>. 

Annonsører var : 

Bjølsen Valsetnølle, Oslo, 

Christiania Bank og Kreditkasse, Oslo, 

Forsikrings-Aktieselskapet Norvegia, Oslo, 

Jotun Fabrikker A/S, Sandefjord, 

A/S Kværner Brug, Oslo, 

Mathiesen - Eidsvold V ærk, Linderud 

Oslo-Bryggerienes Salgskontor, Oslo, 

A/S Sveiseindustri, Oslo, 

Sørensen & Lies Kullkom.pani, Oslo, 

A/S Tyri Fabrikker, Drammen, 

og de ble hjertelig takket. 

Man gikk deretter over til regnskapet, og preses refererte de forandringer i 

regnskapsførselen son1 var besluttet på styremøtet 7/11-67. Revisors innberetning 

ble lest, og regnskapet fikk generalforsanuingens godkjenning. Ansvarsfrihet 

for styret ble gitt. 

Valgene ble hurtig avviklet. Generalforsamlingen godkjente representant

skapets innstilling om gjenvalg og nyvalg. 
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Preses rettet en hjertelig takk til rektor Margit Rogne for hennes arbeide son1 

styremedlen1 i en årrekke. Han nevnte også at hun har vært et ivrig n1edlen1 av 

selskapet like fra starten. 

Statsstipendiat Erling Johansen ble så ønsket velkon1n1en son1 nytt styren1edlen1. 

De nye representantskapsn1edlen1n1er ble også ønsket velkon1n1en, og preses 

opplyste at selskapet nå har 921 n1.edlen1n1er. 

Aftenens foredragsholder var statsstipendiat Erling Johansen. Hans foredrag 

<<Høgnipen: et nytt kapittel i Norges eldste innvandringshistorie>> var n1eget inte

ressant og ble ledsaget av gode lysbilder. 

Endel av n1edle1n1nene - i alt 115 gikk så til Universitetets Oldsaksa1nling 

hvor kvelden ble avsluttet n1ed et par timers hyggelig sa1nvær. Preses takket 

Universitetets Oldsaksanuing ved fungerende bestyrer dr. Thorleif Sjøvold for 

at vi fikk ben ytte 1nuseets lokaler og for den velvilje og hjelpsonu1et son1 sel

skapet alltid blir n1øtt n1ed. 

Rektor Margit Rogne ble overrakt vakre blon1ster - ledsaget av varn1e ord -

og tidligere sekretær fru Erna Aashein1 n1ottok en søl vskål n1ed innsknft og 

hjertelig takk for sitt arbeide. 

Til slutt redegjorde førstekonservator Arne Skjølsvold for et interessant grav

funn i Trysil, og direktør Fuglesang foreslo å gi en gave til de1n son1 hadde gitt 

opplysninger son1 førte til utgravningen. Dette ble enste1n1nig vedtatt. 

8/2-68 ble derfor kr. 500 sendt til hver av herrene Harald Nysæter og Arnt 

Heien, begge Trysil. <<Østlendingen>> for 13/2-68 bragte et intervju 1ned Arnt 

Heien, son1 ville bruke pengegaven til å sette opp en n1innestein ved gravhaugen. 

10/1-68 sendte selskapet en søknad til Norsk Kulturråd 0111 et årlig bidrag på 

kr. 20 000 til utgivelsen av <<Viking». Søknaden ble behandlet på Norsk Kultur

råds n1øte 11/3-68, og kr. 20 000 ble bevilget til «Viking>> for 1968. For senere 

bidrag ble det anbefalt å søke Norges ahnenvitenskapelige forskningsråd. Søknad 

on1 bidrag til <<Viking>> for 1969 ble sendt denne institusjon 9/5-68. 

19/1-68 sendte selskapet ved preses lykkønskningsbrev san1t bl01nsterhilsen 

til professor Sverre Marstrander i anledning hans utnevnelse til bestyrer av 

Universitetets Oldsaksanuing i Oslo etter professor Bjørn Hougen. 

Preses har vært County Librarian på Orknøyene, Evan MacGillivray, be

hjelpelig 1ned å forn1idle kontakter ved Universitetets Oldsaksanuing og Norsk 
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Folke1nusemn i forbindelse 1ned en utstilling, son1 skulle holdes på Orknøyene 

son1n1eren 1968. Gjenstander, fotografier og div. utstillingsn1ateriale er vel

villigst blitt utlånt fra de to n1useer. 

7/5-68 111ottok Norsk Arkeologisk Selskaps styre en søknad fra tre av våre 

studenter 0111 et stipendiun1 på kr. 500 for et 3-dagers studiebesøk ved Hval

fangstn1useet i Sandefjord i forbindelse n1ed arkeologiske og 111useale arbeider 

på Jan Mayen for Tron1sø Museun1. Søknaden ble behandlet på styren1øte 

15/5-68 på Borregaard Hovedgaard, og det ble vedtatt å bevilge kr. 500, hvilket 

beløp ble dekket av en gave fra vårt styren1edlen1 h.r.adv. Frithjof Bettun1, 

Sandefjord. 

Smn første halvpart av en gave på $ 15 000 n1ottok vi 24/5-68 fra skipsreder 

H. Irgens Larsen og frue kr. 53 512,50 til dekn1ng av utgifter ved de planlagte 

utgravninger på Orknøyene son11neren 1968. Utgravningene fant sted i perioden 

26/6-5/8-1968 1ned tilfredsstillende resultater. Arbeidet vil fortsette son1n1eren 

1969. Se forøvrig referat fra 1. års utgravninger ved stud. 1nag. art. Sigrid 

Hillern Hanssen. 

Norsk Arkeologisk Selskap har i 1968 fått 2 nye livsvarige n1edlen11ner, 

nen1lig brukskunstner fru Kaj Faale og avdelingssjef Anton Jakhelln. Forøvrig 

har vi fått 35 nye 1nedlen11ner ( + 8 nye fan1ilien1edlen1n1er), 1nen det totale 

1nedlen1stall er gått noe ned, idet 19 av våre 111edlen1n1er pr. 1/11-67 er døde, 

30 har 1neldt seg ut, og 20 er strøket p.g.a. nunglende betaling. Styrets hen

vendelse til1nedlen1n1ene i noven1ber 1967 on1 å kjøpe eldre årganger av «Viking>> 

til redusert pris har resultert i øket salg. 

En henvendelse til skolestyrene i våre større byer ga ikke resultat, n1en våre 

brev til endel biblioteker bragte oss 3 nye n1edlen1n1er. 

Av selskapets 1nidler er i regnskapsåret kr. 80 000 plassert i rentebærende 

pap1rer. 
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Styret har i 1968 hatt følgende satlim.ensetning: 

Preses: Direktør Richard Fuglesang, Oslo. 

Visepreses: Generaldirektør Rein Henriksen, Sarpsborg. 

Generalsekretær: Professor dr. Bjørn Hougen, Oslo. 

S tyren1edlemmer : Skogeier Jens Berger, Flisa. 

H.r .advokat Frithjof Bettun1, Sandefjord. 

H.r.advokat Knut E. Henriksen, Blotlimenhohli. 

Statsstipendiat Erling Johansen, Kråkerøy. 

Disponent Fim1 Holm, Oslo. 

Banksjef Fredrik Moe, Oslo. 

Fru Ebba Tschudi, Oslo. 

Revisor: Kunsthandler Arnstein Berntsen, Oslo. 

Redaksjonssekretær: Førstekonservator Arne Skjølsvold, Oslo. 

Sekretær: Fru Berit Didriksen, Oslo. 

Vårtur 1968 

Norsk Arkeologisk Selskap arrangerte søndag 9. juni 1968 sin 4. tur til Østfold. 

Det deltok 118 personer fordelt i 2 busser og 18 personbiler. Bussene startet fra 

Historisk Musemli, Oslo, kl. 9 presis i deilig somn1ervær. Professor Bjørn Hougen 

og konservator Elisabeth Skjelsvik fungerte SOlli ciceroner underveis til Sarpsborg. 

Kl. 10,45 var alle deltakerne sanuet i Kulåsparken i Sarpsborg, hvor stats

stipendiat Erling Johansen redegjorde for det store gravfeltet (store, runde grav

hauger tlied stenlegning rundt) son1 strekker seg langs hele åsen ovenfor det 

nåværende Borregaard, og SOlli tliå ha vært gravplass for en bosetning her i 

hedensk tid. 

Så kjørte vi inn på Borregaards Olliråde, hvor generaldirektør Rein Henriksen 

og overingeniør Quist-Dahl ga interessante opplysninger on1 finliaets tliange 

produkter. Det ble gjort stopp for å se på Sarpsfossen, og så kjørte vi lengst syd 

på området til «Hellig-Olavs havn>>. Da Hellig-Olav kon1 seilende opp elven vil 

han ha kunnet komme så langt opp og vil her ha fmmet en god, naturlig havn. 
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På gam1e kart og på folkernunne kalles stedet enda «Buene» ( = sjøbuene), og 

terrenget tyder på slike anlegg. Utgravninger har ikke funnet sted. 

Neste stopp var ved «Hellig-Olavs voll», den byn1ur sorn Hellig-Olav hadde 

latt bygge, da han anla byen Sarpsborg i 1016. Statsstipendiat Erling Johansen 

redegjorde for hvor vollen gikk, i en bue rundt rniddelalder-Sarpsborg, og han 

påviste de steder hvor vollen kan sees imun1ellom vår tids bebyggelse. Deretter 

kjørte vi over til østsiden av Glon11na og fulgte denne nedover til Gamlebyen i 

Fredrikstad. Her var vi A/S Borregaards gjester til lunsj i festrlingens gan1le 

proviantmagasin. 

Generaldirektør Rein Henriksen ønsket medlernn1ene velkommen både i 

egenskap av Norsk Arkeologisk Selskaps visepreses og turens leder, og son1 

vert ved lunsjen. 

Ved kaffen ga festmngens kon11nandant, oberst Salterød, en interessant over

sikt over proviantrnagasinets historie fra anlegget i 1674 - gjem1on1 tilbygging 

og forfall - til restaureringen under det nåværende kmnm_andantskap. Restau

reringen var gjem1omført dels ved offentlig bevilgning, n1en i størst utstrekning 

ved hjelp av private gaver. 

Både professor Bjørn Hougen og statsstipendiat Erling Johansen uttrykte 

selskapets hjerteligste takk for utvist gjestfrihet overfor såvel A/S Borregaard 

ved generaldirektør Rein Henriksen som festningens komrnandant oberst 

Salterød. 

Fra Fredrikstad gikk turen østover. Helleristningsfeltet ved Beg by rnåtte 

dessverre sløyfes, da der ikke var parkeringsmuligheter for så rnange biler, og 

vi kjørte direkte til Htuu1, hvor Erling Johansen først redegjorde for stedets 

topografi og bebyggelse i garnrnel tid. Parallelt rned bilveien lå <<Oldtidsveien». 

Erling Johansen fortalte hvordan veien ble fU1u1et under de store utgravningene 

her i 1950 og hvordan den var påvist flere steder i terrenget, så traseen kan følges 

gjem1om Østfold og im1 i Sverige (Oldtidens «Europaveg>>). Et par m_eter unda 

de1u1e interessante garnle vegen - på en lysrling i skogen - lå en gravhaug n1ed 

sten1egning rundt. Statsstipendiat Erling Johansen og professor Hougen rede

gjorde for de 3 fum1 son1 var gjort i dem1e haugen: øverst en urne grav med et 

fint våpenfum1, lenger nede en bram1grav n1ed et gullsmykke, og i bU1u1en av 

haugen var fum1et tydelige spor etter pløying n1ed ard (krysspløying) fra yngre 
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stenalder eller bronsealder. Litt lenger øst besøkte vi det store feltet n'led ring

fonnede steinsetninger. En avdeling soldater hadde i dagene før vår ankon'lst 

ryddet feltet for sn'låskog og kratt, og vi fikk et utn1erket inntrykk av de 1 O 

store ringene 1ned 13 stående sten i hver. Erling Johansen on'ltalte forskjellige 

teorier n'l.h. t. bruken av disse stenringene - smn det nok finnes n'laken til flere 

steder i Norge, 1nen ikke så 1nange sa1nlet på ett sted. Han så selv på feltet smn 

en stor gravplass. 

Fra Hunn til Gunnarstorp 1ned en n'lengde større og 1nindre stenringer (graver) 

fra jernalderen. Våre fagarkeologer kom_ også her inn på bygdens topografi og 

tidlige bebyggelse, og det ble hevdet at grunnen til at funnene her ikke var så 

rike son'l i Hunn-gravene nok heller skyldtes tradisjon enn at gårdene her skulle 

ha vært fattigere. Professor Hougen berørte de langvarige forhandlinger son'l 

var ført 1ned kon'llnunen, smn eide onwådet og hadde benyttet det smn sandtak. 

Den endelige avtale var at arbeidet 1ned sandtaket skulle opphøre, og kon'ln'lunen 

skulle pynte så godt son'l 1nulig på de ødeleggelsene smn var gjort. 

Det var nå begynt å regne. Turen gikk videre til helleristningsfeltene ved 

Hornes og Solberg. På grunn av regnværet fikk vi ikke sett så n'lange helle

ristninger so1n beregnet - bare feltene nærn'lest vegen. Helleristningene (Skip, 

skålgroper, solsyn'lboler etc.) var trukket opp n'led rødt, så vi kunne tydelig se 

linjene i oldtidens n'lagiske kunst. 

Siste stopp var ved Skjeberg kirke, en stor stenkirke fra n'liddelalderen. Smn 

så n'lange av våre kirker hadde også dem'le gjenno1ngått diverse o1nbygginger 

og restaureringer. Av det eldste inventaret var en vakker, ron'lansk døpefont fra 

1100-årene og platen til det eldste alterbordet- begge i klebersten. 

Så gikk turen hje1nover, og da kmn solen fra1n igjen. Kl. 20 presis var vi 

tilbake ved Historisk Museu1n, Oslo. 

Utgravningen på Westness, Rousay, Orkney 

Utgravningen foregikk i tidsr01n1net 26. juni til 3. august 1968. I gravningen 

deltok foruten dosent Egil Bakka fra Bergen, 9 hovedfagstudenter i arkeologi 

fra Bergen og Oslo. 

V æret var stort sett bra. Sol og regn vekslet, og det blåste sterkt hele tiden. 
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Undersøkelsen on1fattet utgravning av en hustuft og et fonnodet gravfelt, 

der det tidligere var funnet en rik kvinnegrav fra 1nidten av 800-tallet. 

Gravningen på gravfeltet ble lagt opp etter de resultater 1nan fikk med radio

conduktivitin1eter i 1967. I et av de åpnete felter støtte vi på heller på kant, son1 

ved nærmere undersøkelse viste seg å være hellene son1 anga en grav skåret ned 

i bakken. I graven støtte n1an på en flat helle, som det viste seg skjulte en san1-

ling 1ned ubrente ben av 1nenneske, en ca. 60 år ga1n1nel kvinne. Bunnen av 

graven var dekket av heller, og her lå skjelettet av en ca. 30 år ga1nn1eln1ann. 

Mannen lå på ryggen og var utrustet 1ned følgende: bak hodet - skjoldbulen, 

ved venstre side - saks, beinka1n, 25 spillebrikker i bein, sigd, ildstål, bronse

beslag, et stort antall nagler og ubestembare bronsefragn1enter. Foruten dette 

en ringnål av bronse 1ned dyreorna1nentikk. 

Av hustuften er bare halvparten avdekket. Her har vi et ca. 30 m langt hus, 

son1 er oppdelt i flere ron1. Utgravningen er i år konsentrert mn det største 

ron11net. Inne i huset er fm1net skår av kleberkar, keran1ikk, beinkan1n1er, 

bronse- og jernfragn1enter. Veggene er bygget av steinheller i tørrn1urtcknikk. 

Gravningen vil fortsette neste år både på hustuften og gravfeltet. Under 

gravningen var BBC tilstede i 14 dager og tok opptak. 

Sigrid Hillern Hanssen 



Revisors innberetning til 

NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 

For regnskapsåret 1966/67 

Tap- og Vinningskonto: 
På kontingenters konto er postert kr. 34 420.00 + tidligere avskrevet kr. 170,00, 

n1ot i fjor i alt kr. 33 560,00, og viser en pen stigning. Utestående kontingenter er 

kr. 5 420,00 for 1967, m_en det vesentlige av dette beløp ventes å gå inn. Med

lelnstallet er 921, dvs. 37 flere enn i fjor. Herav er 79 representantskapsn1ed

len1111er. Det er i år ikke avsatt noe beløp til trykning av neste utgave av «Viking>>, 

idet styret mener å kunne få et vesentlig tilskudd til denne kostbare og kulturelt 

verdifulle publikasjon. Det fre1nkmnmer således et overskudd på kr. 30 435,99, 

som_ etter styrets beslutning overføres til et disposisjonsfond. 

Status: 

Selskapets fonnue utgjøres av bankinnskudd i Akers Sparebank kr. 25 392,51, 

på postgirokonto kr. 19 159,17 og i kontanter kr. 2 287,72. Hertil kon11ner 

nevnte utestående kontingenter og debitorer n1ed tilsan1n1en kr. 12 620,00, -

likesmn det er utbetalt et forskudd på «Viking 1967'> 1ned kr. 5 608,50. 

Hertil ko1nn1er også at styret har besluttet å foreslå at «Fondet»s regnskaper i 

sin helhet skal inngå i Norsk Arkeologisk Selskaps årsregnskap, hvor det even

tuelle overskudd son1 nevnt, overføres til et disposisjonsfond. Representant

skapets godkjennelse forutsettes. 

Selskapets kapital var pr. 1/11-66 

Fondet's kapital var pr. 1/11-66 

Driftsoverskudd pr. 31/10-1967 

Disposisjonsfond 1/11-1967 

Kr. 17 112,02 

» 62 910,83 

» 30 435,99 

Kr. 110 458,84 
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Alle obligasjoner er oppført til dagens kurser og oppbevares i Den norske 

Creditbank. Alle ønskede bilag er forelagt tneg sammen med regnskapsbøker, 

bank- og giroutskrifter etc. Dertil vil jeg anse at det er en stor fordel at «Fondet>> 

og dets inntekter går direkte inn i N.A.S.'s regnskaper. Det vil gi en enklere 

bokføring og gi styret anledning til en ledigere behandling av budsjettet. På 

dem1e basis vil jeg anbefale decharge for regnskapet og ansvarsfrihet for styret. 

Jeg vil dertil tillate n1.eg å oppfordre til, - helt utenon1. enhver revisjonsbe

retning, - at Generalforsatnlingen vil gi vår nåværende Preses, Richard Fugle

sang, en komplin1ent for den n1.åte han har ledet selskapet på i de senere år. 

Det er han som har lagt grunnlaget for en solid økononusk basis, son1. selskapet 

kan arbeide videre på. 

Oslo, 12. november 1967. 

Arnstein Berntsen. 



DEN NORSKE CREDITBANK 

Forvaltningsdepot nr. 55 761 

2 stk. Hypotekbanken 2Yz% 1947 2. serie 

pål. kr. 1 000,00 kurs 911/4 ~o .. :. . . . . . . Kr. 1 825,00 

5 » Bykreditt 2Yz% 1947 3. serie 5. avd. 

pål. kr. 1 000,00 kurs 60~0 ............ » 3 000,00 

6 » Bykreditt 5~0 1961 1. serie 5. avd. 

pål. kr. 1 000,00 kurs 92Yz% .......... >> 5 550,00 

1 » Pantobligasjon i Oscarsgt. 35, kr. 28 000,00 

-;- 2 avdrag a kr. 3 000,00 . . . . . . . . . . . . » 22 000,00 

1 » Pantobligasjon i St. Halvardsgt. 20, kr. 10 000,00 

-;- 2 avdrag a kr. 250,00 . . . . . . . . . . . . . . >> 9 500,00 

Kr. 41 875,00 



NORSK ARKEOLOGISK 

Tap og Vinning 

Tap: 
Administrasjon ......................................... . 

Diverse utgifter ....................................... . 

Forvaltningsgebyr ..................................... . 

Kurstap, obligasjoner ................................... . 

Overført Disposisjonsfond ............................... . 

Aktiva: 

Kassabeholdning 

Postgiro ............................................... . 

Akers Sparebank kto. 40212 ......................... . 

)) )) >> 800452 ......................... . 

Den norske Creditbank 

Forvaltningsdepot nr. 55761 ......................... . 

Debitorer ............................................. . 

Forskudd «Viking» 1967 ................................. . 

Ubetalte kontingenter 196 7 ............................... . 

Forskudd utgravninger Orknøyene ....................... . 

Kr. 12 812,95 
)) 3 196,39 
)) 110,00 
)) 230,00 
)) 30 435,99 

Kr. 46 785,33 

STATUS 

Kr. 
)) 

>> 

>> 

)) 

)) 

)) 

>> 

>> 

2 287,72 

19 159,17 

14 440,94 

25 392,51 

41 875,00 

7 200,00 

5 608,50 

5 420,00 

1195,00 

Kr. 122 578,84 



SELSKAPS DISPOSISJONSFOND 

pr. 31/10-1967 

Vinning: 
Fortjeneste «Viking>> 1966 ................................. . 

Tidl. avskrevet kontingent ............................... . 

Tidl. avskrevet kontingent ............................... . 

Kontingenter 1967 ..................................... . 

Salg «Viking>> etc. . ...................................... . 

Re11ter ............................................... . 

Livsvarig 1nedle1nskap: 

Fru Ebba Tschudi .......................... Kr. 500,00 

A1nbassadør Arne Skaug )) 500,00 

pr. 31/10 1967 

Passiva: 

Billedannonser «Viking>> 1967 ............................. . 

Forskuddsbetalt kontingent 1968 ......................... . 

Kapital pr. 1/11-1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 17 112,02 

«Fondet>> pr. 1/11-1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 62 910,83 

Kr. 80 022,85 

Overskudd pr. 1/11 1966-31/10 1967 . . . . . . . . >> 30 435,99 

Kr. 1 220,30 
)) 1 220,00 
)) 170,00 
)) 34 420,00 

>> 6 278,35 
)) 3 696,68 

)) 1 000,00 

Kr. 46 785,33 

Kr. 12 000,00 

)) 120,00 

Disposisjonsfond 31/10 1967 ................ Kr. 110 458,84 >> 110 458,84 

Kr. 122 578,84 






