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Erling Joh ansen:

HVOR LIGGER
SVERRESAGAENS BRISTEIN?
Litt rikshistorie fra farvannet ved Hvaler anno 1190

<<Det var en mann som het Simon, sønn av Olra-Kåre. Simon var gift med
Margret, datter av Arne fra Stårheim». Den slags ordknappe vendinger er lette
å plassere for et nordisk øre. Tanken går straks til vår sagalitteratur, og det er
riktig! Nei, ingen behøver å tvile på det, selv om det er vi som har redigert
ordene som de lyder her. De er likevel så menn ekte nok, idet de leder oss til
Sverresagaen1 og gjennom_ den videre til farvannet ved Akerøya i Hvaler.
Det faller derfor naturlig at vi begynner slik de gamle sagafortellere gjorde,
nen1lig straks å presentere hovedpersonen i beretningen. Det var en velprøvd
måte å åpne en historie på, det festet taket i tilhørerne og ble en sikker ledetråd
for den videre gang i handlingen. Og ettersom også vårt tema er hentet fra
sagaen, skal vi følge dette mønstret og fullføre vår vesle genealogiske skisse av
Simon og hans nærmeste slekt og familie. Ja, det er faktisk nødvendig for å
kunne forstå det blodige drama som fant sted utenfor Akerøya en sommerdag
for 780 år siden.
Simon og hans far, Olra-Kåre, var øyensynlig fra Orre - eller Alro som det
før ble skrevet- på Jæren. Man kan også tenke på gården Alna i Sunnhordland,
men det er mer usikkert. Om Simons hustru vet vi imidlertid bedre beskjed.
Vi har alt nevnt Margrets far, den mektige lendmann Arne som residerte på
Stårheim i Nordfjord. Moren, altså Arnes kone, var den svenske kongsdatter
Ingerid, enkedronningen etter kong Harald Gille. Margret var selv enke etter
Bjørn Bukk Nikolasson, en søstersønn til Erling jarl (Erling Skakke) og følgelig
en fetter til jarlens sønn, kong Magnus Erlingsson.
Ved sitt ekteskap med Margret ble Simon svoger med hennes brødre Inge,
Nikolas og Filippus og med hennes halvbrødre på 1norssiden, nemlig kong Inge
Haraldsson (Inge Krokrygg) og Orm kongsbror (en «uekte>> sønn til Ingerid).
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Margret og Simon hadde selv sønnene Filippus og Andres. Si1non Kåresson gikk
for å være <<en rik og høyættet 1nann>>. 2
Disse navn fører oss rett inn i sentrum av de krigerske stridigheter som herjet
landet da Magnus Erlingsson og Sverre Sigurdsson kjempet 0111 kongemakten
sist på 1100-tallet. Arne fra Stårhein1 hadde støttet sin stesønn kong Inge og lendmanns-interessene så lenge Inge levde, og deretter sluttet både han og hans svigersønn Simon seg til n1otstanden mot Sverre, stormenn so1n de var og dertil
knyttet til kong Magnus både ved inngifte og vennskap. De deltok med iver i
fylkingen rundt kongen og fortsatte sin kamp også etter at Magnus falt og Sverre
ble enekonge i 1184.
Si1non og hans svoger, biskop Nikolas, var stadig 1ned i første linje. De organiserte opprørsflokker og hjalp nye kongse1nner, og i 1196 reiste Nikolas til
sist det m_ektige «baglerpartiet>> av vikske3 og opplandske stormenn 1not Sverre
og hans forhatte birkebeinere. Nikolas var partiets ubestridte leder, selv dets
navn gikk tilbake på ham (bagall= ga1nmelnorsk for bispestav). I kraft av sin
stilling lyktes det ham endog å få valgt sin søstersønn Filippus Si1nonsson til
baglernes konge på et Borgarting i Borg (Sarpsborg) våren 1207.
Lenger skal vi ikke gå. At vi har fulgt Simon og hans frender så langt som vi
har, er gjort for å vise deres politiske plassering i borgerkrigene, det gir den rette
bakgrunn for hendelsene på vår skueplass i 1190. Likeso1n det også hører med
til historien at 1nange av de 1nenn vi har nevnt ovenfor, ved dette tidspunkt var
falt for Sverres våpen: Erling Skakke og Bjørn Bukk 1nistet livet under slaget
på Kalvskinnet i Trondheim 1179, Filippus Arnesson stupte på Ilevollene like i
nærheten i 1180, og kong Magnus, Orm kongsbror, Harald Ingesson (sønn av
Inge Krokrygg?) og Ivar Steig (sønn av Orm) falt ved Fi1nreite i Sogn 1184.
Denne tapslisten - denne familielisten kan man nesten si - illustrerer bedre enn
noe annet den bitre vei smn førte Silnon Kåresson til vårt lokale farvann. Men
ikke nok med det, innen han kom hit måtte han og hans venner tåle enda et
stort nederlag.
Om dette er kort fortalt: Allerede året etter at Magnus falt, samlet Sim_on og
hans stesønn Nikolas Bjørnsson (Margrets sønn1ned Bjørn Bukk) sam_t en rekke
andre stormenn i Viken en ny flokk mot Sverre. De valgte en n1ann som het
Jon til høvding og ga ha1n kongsnavn på et Haugeting i Tønsberg 1185. Denne

6

Jon gikk for, å være sønn av Inge Krokrygg (og således fetter av Filippus Simonsson). Han hadde vært tnunk i klosteret på Hovedøya ved Oslo, og Sverres menn
kalte hatn derfor Jon «Kuvlung>> (kt,!fi= munkekutte).
Det gikk bra for kuvlungene til å begynne med, men like før jul 1189 ble de
knust av Sverre i et slag i :Bergen. Jon falt, og de høvdinger som overlevde,
tnåtte rømme. 4 Simon og en vestfolding som sagaen kaller <<Olve .av Gudranm>
(Gurann i Botne), og flere m~d demf6r sør til Danmark. Andre flyktet til Marker 5
og gjemte seg der. Og dermed står vi da endelig foran de begivenheter som
bringer farvannet ved Akerøya i forgrunnen. Temaet er likevel stadig det samme:
strid om kongemakten. En strid så nådeløs at sjøen her ute den dag i dag liksotn
har en dåm av skjebnesvanger historie over seg.
Det som skjedde var at førerne for kuvlungene reiste seg på ny. Allerede
vinteren etter Jons fall møttes de i Danmark, både de som hadde skjult seg i
Marker og de som var dratt sørover tidligere. De samlet seg enda en gang om
Simon og det lyktes dem dessuten å verve en riy gruppe katnpglade menn under
hans lederskap. Simon hadde da hos seg en s..:6 år gammel guttunge SOUl het
Vikar. Det ble sagt at han var sønn av Magnus Erlingsson etter hans besøk i
Danmark vinteren 1183-1184, men det fantes også dem som skumlet om at hans
far bare var en dansk dreier. Hva som er rett av dette, lar seg vanskelig besvare
nå. I Simons øyne var han i hvert fall en kjærkotntnen og nødvendig tronpretendent i kampen mot kong Sverre.
Sverresagaen kaller Simon og hans nye flokk spottende for <<vår belgen>,· antagelig fordi skinn av vårdyr var mindre verdt enn andre. Man har også oversatt
det «varbelgen>, dvs. tnenn kledt i varg- eller ulveskinnspelser. Ordet ble imidlertid skrevet tned lang a (les a), så det er nok «vårbelgen> som er det rette økenavnet.6
Sommeren etter (altså i 1190) dro vårbelgene tned sin barnekonge Vikar nordover til Norge. Sin'lon hadde klart å bemanne en flåte på hele 16 skip, son'l de
f6r med. Sagaen sier ikke noe om hvor tnange de var, men om vi regner med
at hvert skip førte de. nødvendige rorskarer pluss enda noen hænnenn, i alt ca.
50 mann - og det er slett ikke urimelig - må Simon ha hatt en 700-800 opprørere
i sin sold. Vårbelgene seilte først langsetter svenskekysten opp til Oslofjorden og
derfra sørover til Agder. Sverres sagaskrivere fremstiller detn som rene sjørøvere.
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De rante både bønder og kjøpmenn, heter det. Her skal vi likevel huske på
at det er deres motstanderes ord.
Vårbelgene satte så kursen mot Tønsberg, som Simon sikkert nok hadde
planer om å erobre. Og det lot også til at han var kommet i det rette øyeblikk
for et angrep, for Eirik jarl - kong Sverres bror - so1n stod for forsvaret, var på
reisefot lenger inne i landet, og det fantes heller ikke mange birkebeinere ellers
i Viken. Men da innvånerne i Tønsberg fikk rede på at vårbelgene var underveis,
forhalte de sine skip foran bryggene med tanke på å verge byen, og etter dette
våget ikke Simon å fortsette som han hadde tenkt. Nu er vi imidlertid ko1nmet
så langt at vi lar sagaen selv få ordet:
«Simon og flokken hans seilte i stedet tilbake øst over Folden (dvs. Oslofjorden). Dette spurte Tønsberg-mennene og løp ombord på skipene sine og
satte etter dem. Lederne for dette følget var Torlak Ulvgjestsson, Ulv Svarte og
Asleiv Bonde. Simon og folket hans farte nu unna østover, men Tønsbergmennene f6r etter dem og fant den1 sør ved Bristein. De angrep straks, og det
ble et stort og hardt slag. Bymennene hadde større og høyere skip, og da striden
hadde vart en stund, gikk mannefallet verst utover vårbelgene. Skipene deres ble
ryddet, og kampen endte med at Simon Kåresson og Olve av Gurann og nesten
alle mennene deres falt. Bare noen få kom seg vekk. På det skipet som_ Simon
hadde ført, fant seierherrene ned under tiljene. i forrummet vårbelgenes konge
(Vikar). Han var bare få vintre gammel. De drepte ham_ straks. Tønsbergmennene vant stor heder og mye gods på denne ferden. De vendte hjem igjen
etter fullført bragd.»

* * *
Ja, slik lyder beretningen om vårbelgenes tragiske endeligt. Sagaen er som
vanlig knapp på ord, men den som førte pennen har heldigvis fått plass til stedsbestemmelsen Bristeinn. Dette <<heldigvis>> mister til gjengjeld straks noe av sin
lykkelige betydning når vi oppdager at navnet er totalt ukjent ved Oslofjorden,
så her står vi overfor en annen vanskjebne. Og man har derfor heller aldri kunnet
bli enige om hvor Simon og stakkars Vikar fikk sin bane. Nøkkelordet i denne
diskusjonen er dog stadig Bristein, men ettersom det representerer en egen gåte,
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vil vi her først prøve å innsirkle stedet ut ifra de geografiske anvisninger som
røpes av sagaens ordvalg.
I to av håndskriftene til Sverresagaen - det dreier seg om fire i alt7 - heter det
at vårbelgene etter å ha oppgitt Tønsberg seilte austr igjen over Oslofjorden (se
sagasitatet ovenfor). Nå skulle man kanskje tro at dette «øst(over)» straks lokaliserer slagstedet til østsiden av fjorden, men så enkelt er det nok ikke. Våre sagaer
legger nemlig ofte en annen geografisk mening i sine kursbeskrivelser enn vi
gjør. 8 Det er således alminnelig at nord motstilles tned øst i stedet for sør, og i
Sverresagaen finnes det også eksempler på at øst blir motstilt med nord i stedet
for vest. Selv skip som sto ut fjorden tned kurs for svenskekysten, ble oppfattet
som østgående, enda om de i virkeligheten holdt mer sørlig enn østlig. 9 Så det
er slett ikke så sikkert at Simons seilas var like «austn> som dette ordet alene gir
uttrykk for.
Her skal vi på den annen side merke oss at alle håndskriftene - n~ed visse ortografiske varianter - tilføyer at vårbelgene f6r ajJtr yfir Folldina, dvs. «tilbake over
Oslofjorden». Dette <<aptn> skal sikkert oppfattes ordrett, for Sverresagaen gir
mange eksempler på at det faktisk betyr et <<tilbake til (mot) utgangspunktet». 10
I vår forbindelse minner det derfor leseren om at Simon og hans tnenn vitterlig
var kommet der østfra. Og hit fører også ordene <<over Folldina» oss, for de betegner ellers i Sverresagaen en reell kryssing av Oslofjorden. 11 Ser vi alt dette i
sammenheng, er det temmelig klart at vendingen <<øst tilbake over Folden» må
betraktes som en geografisk realitet. Med andre ord: Sagaens Bris tein er å søke
på østsiden av fjorden, men som den selv sier - et stykke <<sudn> i dette bestikket.
Denne erkjennelsen beskjærer jo geografien noe, n1en langtfra nok etter våre
ønsker. Det er imidlertid mulig at vi kan begrense den ytterligere ved å lokalisere
Simons posisjon da han oppga Tønsberg og returnerte østover. Sagaen forholder
seg riktignok taus, men rent ubevisst gir den oss likevel et par viktige opplysninger.
Tre av håndskriftene forteller nemlig at Simon vendte da han «spurte»12 at
Tønsberg-mennene ville forsvare byen, for etter dette våget han ikke å <<fare>> dit,
leser vi videre.
Sverresagaen er full av beretninger hvor «spurte» opptrer i betydningen <<fikk
vite>>. Det røper jo straks at det tnå være en viss avstand til den egn eller person
som nyheten handler om, noe sotn sagaen gjerne bekrefter med konkrete, geo-
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grafiske henvisninger. V ed denne anledning får vi riktignok bare høre hvor den
ene part (Tønsberg-mennene) befinner seg, n1en det store samn1enligningsmateriale som foreligger godtgjør utvilsotlit at også dette <<spurte>> har en slik
geografisk betydning. Hvor vid den er, det er un1ulig å si, for noen ganger
refererer «spurte» til hendelser son1ligger utenfor landets grenser, og andre ganger
er det bare tale om det sagaen kaller scamt imilli jJeira, dvs. «kort illiellon1 den1>>.
Altså mellon1 detli nyheten gjelder og de SOlli mottar den. De fleste etterretninger av denne art ble sikkert oppsnappet hos den lokale befolkning, men det
ble også drevet regulær speiding ved utsendte «njosnanlienn», de ligger på lur
både her og der i Sverresagaen. 13 Vi møter endog kongen selv i denne rollen. 14
Med alt dette får det være som det vil, det vi skal holde fast på her, er at vårt
<<spurte>> selv i sin n1est begrensede betydning stadig gjelder noe son1 skjer (eller
er skjedd) utenfor øyets rekkevidde. Og det samme forteller verbet «fare» slik
det står i meddelelsen om at Sin1on ikke trøstet seg til å angripe Tønsberg, for
der dette begrepet forekomn1er, er det vanligvis tale om en reise SOlli fører langt,
langt bakenfor synsranden. 15
Når først ordene mangler, kan vi ikke få sikrere beskjed: Vår belgene lliå ha
funnet det rådeligst å vende før de nådde Tønsberg. Og etterson1 de derpå krysset
Oslofjorden, har denne overfarten skjedd nord for fjordn1unningen, tlien sør
for byen. Og til tross for at man dengang tliente at fjorden begynte lenger ute,
leder denne erkjennelsen oss usøkt til skjærgården ved Tjøtlie-Nøtterøy, og her
faller det igjen naturlig å tenke på farvannet ved Vrengen (sagaens Grindholn1asund). Det var en slags uthavn for Tønsberg og en plass hvor llian lett fikk spurt
nytt inne fra byen. En gang kong Sverre lå her i nærheten, fikk således han en
tlielding om at man satlilet en fiendtlig flåte i Tønsberg. 16 Vi blir derfor- rolig
stående ved at Sitlion må ha snudd et sted ved Tjøme-Nøtterøy, trolig ved
Vrengen slik vår kartskisse antyder. Om vi nu setter seil og drar «austn> og <<sudr»
herfra etter sagaens beskrivelser, hvor havner vi da? I Hvaler, ja ved Hvaler en
plass bør vår belgenes banested finnes!
Holder vi rett kurs? Akk, sjøen bevarer ingen kjølvannstripe, den speiler bare
det som skjer i øyeblikket. N.ei, vårt siste ledemerke blir nu selve navnet Bristeinn
(eller Brio- og Brimsteim1 son1 det også skrives). 17 Kan vi stedfeste det, er vår
lange ferd vel i havn. Men skjønt jeg nylig har innsan1let over tusen skjærgårds10
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TRESTEN

- - VARBELGENE
- - - TØNSBERG-MENNENE

o

20 km

Rekonstruksjons-skisse over vårbelgenes og Tønsberg-mennenes seilaser
før slaget ved Tresten i 1190.
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Tresten-gruppen består i dag av 8-10 skjær og boer, men da vårbelgene
fikk sin bane her i 1190 !Jar det faktisk bare 3 «stenen> som stakk opp over sjøen,
nemlig de to skjærene vi ser til høyre samt det lengst til venstre.

navn fra Hvaler, 18 dukket det ikke opp noe Bristein (m_en interessant nok et
<<Hærsnes» som vi vil komme tilbake til nedenfor). Og her står vi. Alle tråder
fører hit, 1nen Bristein forblir ukjent både ved Hvaler og ellers i Oslofjorden.
Nu skal jeg imidlertid bekjenne at jeg har holdt inne med en opplysning so1n
setter saken i et helt nytt lys. Jeg har tidd 1ned den fordi vi ikke skulle binde oss
til Hvaler uten videre, 1nen nu da vi likevel er kommet hit ad andre veier, er
tiden inne: Briste inn er sannsynligvis en lesefeil for P riste inn, svarende til nå tids
«Tristein» eller «Tresten» so1n det vil hete øst for Oslofjorden.
Man skal nemlig være klar over at de håndskrifter vi bygger på her, igjen er
avskrifter av enda eldre, men tapte sagatekster. Og ettersom stedsnavn dengang
like gjerne ble skrevet med liten forbokstav (son1 Bristein osv. egentlig er i de
bevarte håndskriftene), skulle det ikke mer til enn at den nedre del av stan11nen
i bokstaven p (torn) var forsvunnet eller blitt usynlig på noe vis, for at den straks
ble lest som b av senere avskrivere. Håndskriftene var dertil rike på forkortelser
(det gjaldt å utnytte det kostbare pergamentet!) som skapte vanskeligheter.
Hvis f. eks. prikken (eller streken) over en i ble litt utflytende og kroket, kunne
den lett bli oppfattet for et forkortelsestegn for en etterfølgende nasallyd (1n eller
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n). Den slags lesefeil ville således raskt føre til et brimsteinn. Denne utgave av
navnet kan dessuten - i forbindelse med en feiltolket p - muligens avspeile en
eldre dativform sudr med prim steinum. Hva som er skjedd, er ikke godt å si, men
da det vitterlig finnes en Tristein i det aktuelle området ved Hvaler, er det høyst
sannsynlig den som skjuler seg i sagaens Bri- Brid- og Brin1stein.
Topografen Jens Kraft streifet denne tanken allerede i 1822, 19 og den er senere
blitt utdypet og godtatt som en naturlig løsning på <<Bristein-problemet». Dette
Tristein måtte være Tresten ved Akerøya, n1ente Kraft. Noen annen lokalitet
med et slikt navn kjente han ikke, og hans formodning ble derfor stående uimotsagt til1854 da P. A. Munch 20 pekte på at det også fantes en Tristein på den motsatte side av fjorden, nemlig lille Færder ved Færder fyr. Dette bragte med en
gang et annet og tilsynelatende like motivert synspunkt inn i diskusjonen. Resultatet ble at noen holdt Tresten ved Akerøya for å være det rette sted, andre at
det var Tristein ved Færder, og det fantes også dem som lot begge muligheter
stå åpne. Og der står man den dag i dag. 21
«Men Tresten», vil vel enkelte kanskje innvende, «er ikke det bare noen lave
småskjær ?>> Jovisst, sammenlignet med sine navnebrødre på vestsiden av fjorden
er Tresten-gruppen nærmest bare for stener å regne. Den største av dem er dog
80 m lang og 8 m høy. 22 Til gjengjeld er de flere i tallet, dvs. minst 10 pluss en
del boer. Hvis man står i den rette posisjon, oppfatter øyet dem også i dag som
3 skjær, men under sagatidens strandlinje (som her lå ca. 2 m høyere enn nå) var
de faktisk så få. Dette tyder på at Tresten ble navngitt allerede dengang som
rimelig er, så farlig som de ligger i leden.
Her ender denne lange ferd gjenno1n sagaen og skjærgården. Og når vi nu
skal trekke en konklusjon av alt vi har sett og lært, avslutter jeg journalen med
følgende påstand: Det sted som vi har lett etter, det Bristeinn hvor vårbelgene fikk
sin bane, må være Tresten ved Akerøya i Hvaler.
Vårt bilde av vår belgenes siste bevegelser blir derfor dette: Etter å ha oppgitt
Tønsberg seiler de over Oslofjorden (fra Vrengen ?) og søker seg inn i sundene
vest i Hvaler. Her blir de (samme dag?) overrumplet av fienden so1n tvinger
dem inn i et slag ute ved Tresten.
Vårbelgene hadde vel funnet seg en havn her en plass for å se tiden an. Kanskje
i Spjærekilen som vi kjenner fra andre hendelser i Sverresagaen, 23 eller ved
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«Hærsnestangen» i Utgårdskilen som etter navnet å dømme må ha vært godt
kjent av sjøfarende krigere, eller kanskje i selve Akerøy-havna - et av sagaens
«Saltøysund». 24 Olli dette kan vi bare gjette, hva vi altså gjør, for naboskapet til
Tres ten egger fantasien!
Når det gjelder Tønsberg-mennene er jeg av den oppfatning at de må ha
styrt ut det østre innløpet til byen. (Se kartskissen s. 11.) Jeg forutsetter da at de
har greidd å komllie seg igjennom det grunne «Skeljasteinssundet>> ved den nåværende Stenskanalen mellom. Tønsberg og Nøtterøy. Sagaen antyder riktignok
at sundet var i ferd llied å gro til ved denne tid, vel SOlli følge av landhevningen
og annen oppslellining. Ja, kong Håkon Håkonsson lliåtte til sist la løpet lliudre,
sies det. 25 Dette skjedde et stykke ut på 1200-tallet, da llian etter hvert ble tvunget
til å trekke storskipene over land for å kon1me fren1. Det er likevel ikke noe SOlli
tyder på at det var nødvendig da «våre» Tønsberg-menn f6r her, og det er derfor
heller ingen grunn til å tro at de skulle ha tatt omveien om Vestfjorden og
Vrengen.
Over tyve år senere da Filippus, sønn til den falne Si1lion Kåresson, var blitt
bagler konge og residerte i Tønsberg, fikk slaget ved Tresten påny en høyst uventet
aktualitet. Arsaken var at Andres Simonsson, kongens bror, kotli fra Danmark
og reiste sak mot alle som hadde vært med på å drepe far hans og ellers deltatt i
kampen dengang. Filippus tok imidlertid Tønsberg-mennene i forsvar og sa at
han både hadde tilgitt dem og erklært dem ansvarsfrie for denne ferden da de
valgte ham til konge. Andres holdt enda på sitt, kongen kunne ikke nekte bror
sin landets lov, lliente han. Filippus ga likevel ikke etter, han straffet i stedet
Andres for hans stedighet ved å frata ham de syslene han hadde fått. Kongen
fikk mange venner fordi han stoppet denne saken, som ellers ville ha bragt disse
menn i den ytterste fare, sier sagaen. 26
Men vi er ikke ferdige med Tresten-navnet n1ed dette. I en av våre håndskrifter finner vi det nemlig nevnt foruten i Sverresagaen også i de senere Boglungasogur («Baglersagaen>) i forbindelse med et sjøtokt baglerne foretok 1205.
Det lyder begge steder Brimsteinn og man regner derfor med at det dreier seg om
en og samllie lokalitet. Den siste av dem skal itliidlertid etter sagaen ligge i seilretningen yfir fiordinn n1ellom Havstenssund i Bohuslan og Tønsberg, 27 og kan
således neppe være Tresten ved Akerøya. Denne gang leder jo ordene «over
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den motsatte vei av den vi fulgte sammen med vårbelgene. Tresten
seg jo dessuten langt østenfor den kurs som sagaen anviser (jfr. kartog dertil <<bak» den stygge rekken av boer som strekker seg fra Grisog nord til Torbjørnskjær fyr. 28 Man kan naturligvis seile vest med

Koster, n1en det blir jo ikke «over fjorden». Nei, denne Brimstein nJ_å ligge en
annen plass. Etter alt å dønu11e er det den Tristein vi har ved lille Færder.
Håkon Håkonssons saga presenterer oss også for en mann ved navn Bris tein (eller
Bri1nstein), nen1lig Bård, som_ nevnes smn en av birkebeinernes sveitehøvdinger
tidlig på 1200-tallet. 29 Hvorfor han het så, er ukjent. Var det kanskje et stolt
vidnesbyrd 0111 at han hadde vært 1ned på å felle vårbelgene sør ved Tresten?
Når 1nan leser Sverresagaen i nyere språkdrakt - det være seg i Jacob Aalls
tolkning fra 1839 eller noen av de aller siste oversettelser- får 1nan uvilkårlig det
inntrykk at vårbelgenes flukt artet seg son1 en hastig kappseilas 1ned Tønsbergnlennene, en kappseilas smn til slutt endte 1ned at de ble innhentet ved Tresten.
Såvidt jeg kan se, finnes det neppe noe grunnlag for en slik dra1natisering av
kildene. Håndskriftene nevner ikke et ord om_ at det fantes en visuell kontakt
nJ_ellom_ partene. Nei tvertim_ot. Tønsberg-1nennene startet jo først etter at de
fikk «spurt» at Sinwn var dratt sin kos østover Oslofjorden, og allerede det 1nå
nødvendigvis ha gitt vårbelgene et godt forsprang. Det gikk jo selvfølgelig en
tid før mddingen om_ Sin1ons 1nanøvre ko1n Tønsberg-1nennene for øre, så skulle
de bem_anne sine skip, ta de1n ut ifra bryggene og sette seil-noe smn trolig kostet
1ner arbeide enn vanlig ettersom_ skipene var plassert 1ned tanke på kan1p der de lå.
Og vi skal heller ikke glenune «Skeljasteinssundet>> og de n1ulige besværlighetene
der. Det mntalte «spurte>> indikerer dessuten at vårbelgene hadde den fordel å
begynne seilasen lenger ute i retrettkursen, kanskje helt ute ved V rengen.
(Jfr. ovenfor s. 10.)
Men ikke nok 1ned det, to av håndskriftene 30 sier like ut at Tønsberg-1nennene
dro etter vårbelgene for å «lete>> etter de1n. Og både her og i de øvrige håndskrifter leser vi at Tønsberg-1nennene «fant>> (henholdsvis «traff på») Sin1on og
hans følge sør ved Tresten. Disse vendingene forteller jo 1ned all ønskelig tydelighet at vårbelgene n1å ha vært helt utenfor n1otpartens synsvidde. Man <<finner»
jo bare det son1 har ligget skjult!
I flere senere «over fjorden»-historier og andre fluktscener røper forresten sagaen
selv at san1n1enstillingen «spurte>>, «lette» og «fant» virkelig er brukt 1ned hensikt
for å illustrere at de flyktende og forfølgerne var skilt i tid og run1. 31 I de tilfelle
hvor hendelsene er 1ner sa1ntidige og partene vitterlig så hverandre, gjør sagaskriveren uttrykkelig opp1nerkson1 på dette ved å fortelle at n1an fikk øye på
2 - Viking 1970
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fiendens skip, hans seil o.l. 32 Sett fra et
maritimt synspunkt virker forresten hele
forfølgelses-scenen slik vi vanligvis får
den oversatt, nokså uri1nelig. Jeg har
ne1nlig vanskelig for å tro at vårbelgene
ville ha seilt over til Hvaler om de så at
de ble forfulgt. Det n1åtte jo - såfren1t
vår fre1nstilling er riktig ~ bare satt dem
nærmere Tønsberg-1nennenes kurs. (Jfr.
kartskissen s. 11).
De fleste oversettere av Sverresagaen
bruker likevel uttrykk so1n «innhentet
dem>> eller <<nådde (tok) de1n igjen» når de
beskriver denne episoden. Det er neppe
flere enn P. A. Munch, Gustav Stonn og
Strandgraven ved Utgårdskilen under utgravning. Bemerk de gamle huggskadene i kraniets
Halvdan Koht son1 holder seg til sagaens
isse- og tinningben. Er det en av de falne vårord 0111 at Tønsberg-1nennene <<fant» vårbelger fra 1190?
(Foto : Erling Johansen.)
belgene,33 men også de betrakter øyensynlig flukten son1 en ren kappseilas. Vår versjon blir altså en helt annen: Tønsberg-lnennene 1nå ha seilt og lett etter vår belgene og til sist funnet den1 sør ved
Tresten, som sagaen sier.
Nesten alle vårbelgene falt, heter det, og selv on1 det er seierherrers skikk å
overdrive, ligger det utvilson1t en tragisk sannhet i disse ordene. Sjøen tok vel
de fleste for godt, 1nen noen skyllet den sikkert i land, slik den alltid har gjort.
Og enten det nå skyldes en tilfeldighet eller ei, så er det faktisk funnet en del
strandgraver akkurat i dette mnrådet. Bare en av de1n er blitt arkeologisk undersøkt, n1en den synes til gjengjeld å ha en spesiell interesse i denne san1n1enheng.
Det gjelder en grav so1n jeg fren1grovved Utgårdskilen i 1957. (Jfr. kart og foto.) 34
Den var orientert Ø-V og lå bare 34 m fra sjøen, dvs. 2,30 111 o. h. Det funne
skjelettet kom for dagen rett under torven, 1nen var likevel 1neget godt bevart
takket være den underliggende skjellsand. Det so1n fanger vår oppn1erksomhet,
er kraniet, for son1 bildet viser hadde det et par huggskader - sikkert av dødelig
art - både i isse- og tinningbenet.
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Et blikk utover sjøflaket mot Tresten fyr, skueplassen for vårbelgenes tragiske undergang 1190.
I forgrunnen Akerøy fort.
(Foto: Kjell Bertheau Johannessen.)

Er det en av de falne vår belger? Det lar seg naturligvis ikke besvare, ja tanken
er vel kanskje for fantasifull til det. Vi vet riktignok at 111an av og til begrov de
stupte krigere på selve valplassen, 111en det er likevel lett å reise innvendinger n1.ot
vårt spørsn1.ål. Det 111å jo bl. a. ha strandet nokså n1ange 0111kon1ne sjøfolk ved
Hvaler i årenes løp. På den annen side er det ikke konstatert graver andre steder
enn her vestpå i bygda. Ingen vet hvor ga111le de er, n1.en etterson1 alle er funnet
i kalkholdig skjellsand, kan de godt være fra 111iddelalderen.
Lenger skal vi ikke våge oss 111ed disse vyer, vi har vel kanskje gått for langt
n1.ed det son1. er. Til vår unnskyldning er å si at den slags uløste gåter har en
n1.ektig 111akt over tanken. De fortjener in1.idlertid å bli nevnt, for det vil trolig
dukke opp flere strandgraver og da har det sin betydning å vite hvor 111ange vi
kjenner fra før. Det dreier seg jo tross alt 0111 en gruppe kilder s0111 kan ha en
forbindelse n1ed hendelsene på sjøen i 1190.

* * *
Når 111an står på Søndre batteri i det ga111le Akerøy fort, ski111ter en lett Tresten
fyrlykt over den sørøstre odden på selve Akerøya. Hundrevis av n1.ennesker
111øter dette bildet hvert år. Blikket hviler gjerne en kort stund på fyrhuset, 111en
glir son1 vanen er snart videre til Tisler og Koster og de blå åsene borte i Bohuslan.
Den s0111 kjenner historien 0111 vårbelgenes sørgelige odysse, blir deri111ot stående
og betrakte sjøflaket utenfor fortet. Og den son1. har sinn til det, ser kan hende
svarte skip og hører hærrop og våpenlan11. Det er annen gang lykken svikter
kong Magnus' ga111le tilhengere i dette farvannet. I 1181 unnslapp Sverre fra
Spjærekilen, 35 og nå ni år senere kjen1.per vårbelgene sin siste, fortvilede ka111p
ute ved Tresten. Si111on Kåresson og Olve fra Gurann faller, og vesle Vikar blir
hentet opp fra forrun1.n1.et og drept. Sjøen tar in1.ot 111ann etter 111ann .....
Blikket går 0111sider videre og bildene viskes bort, n1.en skrikene til stakkars
Vikar lyder lenge i sinnet.
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SUM111ARY

This article deals with an old problem_ of Norwegian history: where was Briste inn of Sverre's saga? Its location was obviously son1ewhere by the Oslo Fiord,
but there is no place with this na1ne there now. We know that it was at Bristeinn
that the 'Vårbelgene', one of the 1nany re bel bands who contested with King
Sverre Sigurdsson about the Norwegian throne at the end of the twelfth century,
met their death. The 'Vårbelgene' ca1ne fron1 Denm_ark in 1190 intending to
take Tønsberg, but they were forced to flee fron1 the superior forces there 'back
across the Oslo Fiord'. Here they were overtaken, and fell in a great battle at sea
As early as in 1822 Jens Kraft, the topographer, 1naintained that Bristeinn was
likely to be a n1is-reading of l>risteinn, which would correspond to the 1nodern
'Tristein' or, in the dialect of the east shore of the Oslo Fiord, 'Tresten'. For this
reason Kraft believed tl1at the Briste inn of the saga 1nust be identical with 'Tresten'
off Hvaler by the eastern shore of the Oslo Fiord. He knew of no other possible
place na1ne. However, in 1854 P. A. Munch pointed out that there was a s1nall
island called 'Tristein' by the west shore of the Oslo Fjord; Færder lighthouse
stands there now. Munch' s theory see1ned as soundly 1notivated as Kraft' s, and
as a res ult so1ne historians have accepted Kraft' s idea, while others prefer Munch' s.
The author of the present article feels that the phrase fron1 the saga, that the
'Vår belgene' sailed 'back across the Oslo Fiord', n1ust be decisive here. These
words, as well as other infonnation given in the saga, show that Bristeinn 1nust
be 'Tresten' off Hvaler.

NOTER
1

2

Vår episode av Sverresagaen finnes i dens kapitel114. Av oversettelser av denne saga med kap.inndeling kan nevnes P. A. Munch og O. Rygh; Norges Konge-Sagaer, bd. 2 Chria. 1871, G. Storm
og A. Bugge; Norges kongesagaer, bd. 3 Kria. 1914 og H. Koht; Sl!erre-soga, siste utg. Oslo 1962.
Nyere utg. uten kap.inndeling er A. Holtsmark; Sl!erres saga, Oslo 1961 og D. Gundersen; StJetTes
saga, Oslo 1967. Se der henholdsvis s. 165 og s. 147. Våre kap.henv. følger her Kohts arb. (som_
igjen bygger på et av de utgitte håndskrifter til Sverresagaen, A.L\!! 327, se nedenf. note 7).
Enkelte av disse personer er omtalt i Norsk biogr. leksikon og i notene til Sverresagaen hos Koht o.a.
En slektstavle vedr. Stårheimsætten finnes i O. A. Øverland; Norges Historie, bd. 3 Kria. 1888 s. 745.
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Med Viken mente man dengang kyststrøkene ved Oslofjorden og den indre del av Skagerak,
dvs. kysten fra Gata alv til Langesundsfjorden.
4 Om_ kuvlungene se Sverresagaen kap. 101-109.
5 Marker var dengang et fellesnavn på skogsbygdene øst i Østfold og de nænneste strøk av Sverige.
Her fikk både nye og slagne opprørsledere hjelp og husly gang på gang i middelalderen.
6
Se anmerkn. s. 124 (note 3) i det anf. arb. av Storm og Bugge 1914 og M. Olsen i lvfål og 111inne
1934 s. 98 ff.
7 De fire håndskriftene til Sverresagaen oppbevares alle i København. Det eldste stamm.er fra ca.
1300, det yngste fra 1400-årene. De er etter sin alder disse: Al\lf 327 (den Arnamagnæanske H.skriftsamling nr. 327, utg. som «Sverris saga» avG. Indrebø, Kria. 1920), Eirspennill (utg. av F. Jonsson, Kria. 1916), Flateyjarb6k (utg. avG. Vigft1sson og C. R. Unger, Chria. 1860-1868) og Skdll10ltsb6k yngsta (utg. av A. Kjær og L. Holm-Olsen, Kria. 1910- Oslo 1947). For den rike litt. om
h.skriftenes alder etc. se foruten det anf. arb. av Indrebø 1920 også Hohn-Olsen og Nygaard
Brekke i Det Norske Vid.Akad. Auhandl. og Skrifter henholdsv. 1952 og 1958 samt under h.skriftenes
navn i Kult.hist. leksikon for nord. 111iddelalder.
8 Jfr. R. Ekblom.; Vaderstrecksuppfattningen i det forntida Danmark. Form;amTen 1941 med ytterligere litt. og A. Holtsm.ark i Kult.hist. leksikon for nord. 111iddelalder, bd. 6, sp. 566.
9
Se f.eks. Al\![ 327 kap. 6, 30, 141 og 167. I sam.svar n1.ed dette hender det også at skip som kom
sørfra sies å komme austan, dvs. østfra. Jfr. Al\1 327 kap. 51.
10 Al\1 327 kap. 169-171.
11
Al\1 327 kap. 51, 141 og 171.
12
FlateyjarbJI<, bd. 2 s. 635, Skdlholtsb6k s. 150. Forf. av Al\1 327 uttrykker seg i nåtid, men meningen
blir jo den samme.
13
Se f. eks. kap. 15, 30, 58 og 106.
14 Jfr. Historien om danenes ferd til Jerusalems. 116 (oversatt av A. Salvesen i Thorleif Dahls kulturbibliotek Oslo 1969.
15
Se Al\1 327 kap. 65, 76 og 139.
16 Sverresagaen kap. 169. Jfr. også Håkon Håkonssons saga kap. 63, 185 og 228;
17 Al\1 327 har bri o-, mens Eirspennill og Flateyjarb6k har bri-, og i Skdlholtsb6k finnes bri111-. A. Holtsmark og efter henne D. Gundersen kaller stedet <<Brikstein», men det er trolig en trykkfeil. Se deres
anf.arb. s. 165 og 147.
18 Disse navn er innsamlet for det nye økonomiske kartverk, og de fleste vil finnes der.
19
Se hans Beskriuelse OlJer Kongeriget Norge, bd. 2 Chria. 1822 s. 561.
20
Det norske Folks Historie, bd. 3 Chria. 1857 s. 220 med note.
21 De som etter J. Kraft holder på Tresten ved Akerøya, er bl. a. G. A1unthe (i Aalls Snorre-oversettelse, bd. 3 Chria. 1839 s. 88), S. Eirikson (Fornmanna Sogur, bd. 12 Kbh. 1837 s. 271), R.
Keyser (Norges Historie, bd. 2 Kria. 1870 s. 138), O. Rygh (Hist. Tidsskr. 3 R bd. 2 1892 s. 426ff.),
H. Gjessing (Tunsbergs historie, Kria. 1913 s. 30), A. Bugge (Norges kongesagaer, bd. 3 Kria. 1914
s. 124, note 5), A. Helland (Norges land og folk, bd. 7 1-2 Kria. 1914 s. 30), O. A.jolmsen (Tønsbergs historie, bd. 1 Oslo 1929 s. 90) og G. Pedersen (Den norrøne litteraturen, bd. 4 Oslo 1962,
s. 223).
Blant dem som mener at Tristein finnes på vestsiden av Oslofjorden, finner vi foruten P. A. Munch
også O. Rygh (Norges Konge-Sagaer, bd. 2 Kria. 1871 s. 479), A. Kjær (registeret i Konunga Sogur
utg. av C. R. Unger, Chria. 1873 s. 512), O. A. Øtmland (Norges Historie, bd. 3 Kria. 1888 s. 23),
G. Indrebo (Sverris saga, Kria. 1920 s. 206), A. Holtsnwrk (Sverres saga, Oslo 1961 s. 165) og D.
Gundersen (Svcn·es saga, Oslo 1967 s. 147).
3
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Til dem som lar begge nmligheter stå åpne, hører H. Koht (Sverre-soga, Kria. 1913 s. 147, Oslo
1962 s. 123), F. ]onsson (Eirspennill, Kria. 1916 s. 691), E. Bull (Salmon. Konv.leksikon, bd. 24
Kbh. 1928 s. 377) og L. Hol111-0ise~t (Skalholtsbok, Kria. 1947 s. 704).
O. Rygh figurerer son1 man ser både blant øst- og vest«gruppen». Det kommer av at han først
gikk inn for det vestre alternativ, men senere argumenterte meget sterkt for at Tres ten ved Hvaler
er det rette sted.
22
For opplysningen om. høyden skylder jeg å takke havnefogd H. Helgesen, Fredrikstad.
23
A.i\1 327 kap. 51. Jfr. Akerø BretJ 1966 s. 9ff.
24
Jeg tenker her på det Saltøysund som nevnes i Sverresagaen i dens omtale av hendelsene i året
1181 (jfr. foreg. note). De fleste historikere henlegger imidlertid også det Salteyiarsund som opptrer i samm.e saga år 1196 og i Håkon Håkonssons saga 1248, til farvannet innenfor Akerøya, dvs.
til Skjelsbusundet n1.ellom Vesterøya og Spjærøya. Men i disse tilfelle gjeldet det - som også andre
hevder - heller sundet mellom Tjarno og Salto innenfor Koster i Bohuslan. Sverresagaen sier
nemlig at det fantes en kirke her, og det passer ikke med Hvaler, men derimot med det bohusHinske Saltøysund, idet Tjarno nevnes som kirkested allerede på 1300-tallet. Se Biskop Eysteins
]ordebog, Chria. 1879 s. 395 og 543.
25
Et gammelt vrakfunn man gjorde her på 1700-tallet, bestående av et tverrliggende skip nede i
lera, antyder at løpet også kan ha vært stengt med nedsenkte båtsperringer av den type man kjenner
fra andre byleder i Norden. Dette er i hvert fall det sted hvor man kan tetike seg noe slikt i Norge.
(Jfr. Knut Alvssons sperring av kanalen i 1502.)
.
26
Håkons, Guttorms og Inges saga (dvs. den lengste utgave av «Baglersaga~r») kap. 46.
27
Skalholtsbok s. 264.
28
Jfr. sjøkart nr. 1.
29
Jfr. notens. 77 bd. 4 i Storm og Bugges 1914-utg. av kongesagaene.
30
Eirspennill s. 363 og FlafeJjarbok, bd. 2 s. 635.
31
Se f.eks. A.i\1 327, kap. 139-141 og 169-170.
32
Jfr. AN! 327, kap. 15, 28, 32, 33 og 169.
33
Se P. A. l\1unch i det anf. arb. fra 1871 bd. 2 s. 109 (i sin hist. bd. 3 1857 s. 220 bruker dog også
Munch uttrykket «innhentet>>), C. Storn1 anf. arb. 1914 bd. 3 s. 124 og H. Koht 1962 s. 123.
34
De øvrige funn plasser er: Brattestø, Asmaløya, minst 2 graver (påtruffet under anlegget av havna
i 1890-årene) og Akerøya likeledes 2 graver (også de oppdaget i slutten av forrige århundre).
35
Se henv. i note 23.
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Arne Sk jølsvold:

EN BRONSEALDERS BOPLASS
MED HUSTUFT FRA OGNA I ROGALAND

I løpet av de 4 årene jeg hadde n1.itt virke ved Stavanger Museun1, fra 19581962, påbegynte jeg oinfattende undersøkelser av boplasser fra yngre steinalder/
bronsealder. Disse utgravningene har forøvrig fortsatt etter at jeg forlot Rogaland og ble avsluttet først son11neren 1958.
De viktigste boplassene son1 ble undersøkt er det n1in hensikt å behandle
sa1nlet i en større publikasjon son1 er under arbeide. In1idlertid ble det i disse
årene også gravet en del1nindre boplasser son1. jeg har funnet det n1est hensiktsInessig å publisere separat.
Den jeg i det følgende skal ointale er fra yngste del av bronsealderen, n1en selv
on1 den er yngre enn den egentlige steinalder, så er den, sett fra et teknologisk
synspunkt av steinalders karakter. Den er forøvrig av spesiell interesse fordi den
har rester av en hustuft av ganske særegen karakter.
Boplassen ligger på en lav og langstrakt grusrygg i ut1nark, ca. 700 n1 nord
og opp for husene på en av Sandve-gårdene i Brusand, Ogna (gnr. 26, br. 4)
(fig. 1). Terrenget son1 o1ngir boplassen er typisk for denne del av Dalane: Sinåknauset, stenet og nakent, n1ed lyng- og vindblakk gressn1.ark innin1ellmn.
Fargene er gråsten1te og enstonige og n1ed få og s1nå kontrastvirkninger (fig. 2).
Grusryggen hvor boplassen ligger, er orientert mnlag nord-syd, og den ligger
nænnest i en forsenkning i landskapet, mngitt av høyder på vest- og østsiden,
n1ens det er 111er åpent n1ot nord og syd. Lokaliteten ligger derfor ganske utsatt
til for vær og vind idet både norda- og sønnavinden kan stryke ten11nelig friskt
over stedet. Mot vest og øst er det iinidlertid godt live. 40-50 n1 øst for grusryggen ligger en liten 1nyr, nærn1est trekantet av fonn og 1ned en utstrekning
ca. 100x 70 n1 (fig. 2). Myren er i dag ganske tørr smn følge av at den har vært
drenert i forbindelse 1ned torvtak. I gan1111el tid har det etter all sannsynlighet
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Fig. 1. Luftfoto over Brusand i Ogna. Boplassen er merket med hvitt kryss i forgrunnen.

Fig. 2. Boplassen med myren i bakgrunnen. Hustuften ligger ril høyre for teltet i forgrunnen.

vært et tjern på stedet n1_ed avløp for bekk på sa1n1ne sted hvor den moderne
drensgrøften nå er lagt. Bekken har gått like ved foten av grusryggen hvor boplassen ligger og videre sydover ned dalsenkningen 1not Sandve-gårdene og
Bruvannet.
Grensen1nellmn gårdene Sandve og Bø går mello1n boplassen og myren.
Naturforholdene tatt i betraktning ville 1nan vel i dag neppe ko1n1net til å lete
etter boplass på dette stedet, 1nen so1n så ofte ellers kon1_ den for dagen tilfeldig.
På toppen av grusryggen hadde kyrne sparket opp den tynne torven over et
1nindre on1_råde og her fant grunneieren, Erling Sandve, en del redskaper og
avfall av flint son1_ han sendte inn til Stavanger Museum. 1
27

Funnene og lokaliteten var så vidt interessante at jeg besluttet å foreta en utgravning på stedet. Denne fant sted son1111eren 1960 og arbeidet pågikk i noe
on1kring 14 dager. Inntil 7 personer deltok i undersøkelsen, de fleste gym_nasiaster
fra Rogaland.
Grusryggen hvor boplassen ligger er ca. 30-40 111 i utstrekning, 10-15 111 bred
og n1ed fall n1ot alle kanter, n1en brattest n1ot syd. De funn son1 var gjort syntes
å tyde på at boplassen var begrenset til grusryggens sydlige del og gravningen
ble derfor konsentrert on1 dette on1råde.
Gravningen ble lagt opp på tradisjonelt vis 1ned et 1nålesyste1n bestående av
1 1112 store ruter, avgrenset av kryssende linjer benevnt 1ned positive tall fra 1-15
og sn1å og store bokstaver benevnt henholdsvis fra a-g og A-D. De linjer son1
krysset hverandre i syd-østre hjørne av en rute ga ruten dens betegnelse, for
ekse1npel la, 4B etc. (fig. 3).
Det n1este av grusryggen var dekket av et tynt lag gresstorv son1 hist og her
var sparket opp av beitende dyr. Tykkelsen på torven varierte fra bare et par cn1
til18 cn1, n1en gjennon1snittlig var den 10-12 cm_. Like under torven fulgte først
et tynt podsol-lag, derpå et nwldblandet sandlag 1ned spredte trekull og oldsaker. Dette kulturlaget var gjenn01nsnittlig 10-12 cn1 tykt, 1nen det varierte
noe slik at det på sine steder kunne være noe grunnere og på andre noe dypere
(opptil 18 cm-) (fig. 3). Under dette laget fulgte steril, gulbrun aur.
Siden kulturlaget var såvidt tynt ble det ikke gjort forsøk på å skille 1nellon1
vertikale lag, og hele ruten ble gravet under ett. Alt i alt ble noe over 140 1112
undersøkt.
Allerede på et tidlig stadiun1 av utgravningen ble n1an klar over at det var
rester av hustuft på boplassen idet n1an k01n over sikre stolpehull son1 sto tydelig
1narkert i den sterile undergrunnen. Ganske snart fikk n1an dessuten n1istanke o1n
at det ikke alene kunne dreie seg on1 en stolpebygget huskonstruksjon. Nedskåret
i undergrunnen ble det nemJig avdekket en renne eller grøft fylt 111ed torv.
Grøften n~arkerte seg son1 en lav, hardsta1npet torvbanke son1 stakk opp
over den sterile auren og skilte seg klart ut fra kulturlaget (fig. 3). Bredden på
rennen varierte fra 35-60 cn1 1nen gjenno1nsnittlig var den ca. 45 Cin. Tykkelsen
på torvbanken var fra 20-40 cn1 og dybden på den nedskårne rennen fra 1525/30 cn1 (fig. 3). Torvbanken viste seg å være san1111enhengende og on1slutte en
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Fig. 4. Hustuften avdekket. I bakgrunnen sees ildstedene med ansamlinger av skjorbrent stein.

avrundet, rektangulær hustuft n1.ed en største, ytre lengde på 9, 70 n1. og en største
bredde på 6,40 n1. (fig. 4). Det ble i alt tatt 3 profiler gjennmn kulturlaget: A-B,
C-D og E-F. Disse snittet vegg-rennen på 6 forskjellige steder, san1.tidig son1.
det ble tatt et ekstra snitt gjennmn den i nordre kortvegg, snitt X (fig. 3). I alt
33 runde stolpehull ble avdekket. Disse varierte i tve1-rn1.ål fra 10/12 cn1. til 25/30
ctn (n1.ålt i overkant). Dybden vekslet også en god del, fra bare 10 cn1. til ca.
20 ctn. Alle hull syntes å stå vertikalt. Bare et par n1.indre stolpehull i søndre del
av tuften viste seg å være steinforet. Plasseringen av hullene kan i farten synes
å være noe vilkårlig, n1.en de fleste grupperer seg langs ut- og innsiden av
vegg-rillen og tvers over tnidten av tuften. Like innenfor syd-vestre hjørne av
torvbanken ble avdekket et rund-ovalt ildsted, skåret son1. en grop ned i undergrunnen. Gropen er ca. 2 n1. lang, 1,4 tn bred og on1.lag 30 ctn dyp på det n1.este
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(fig. 3). I syd-østre del av den var det en god del skjørbrent stein, m.ens den forøvrig var fylt av trekull.
0111lag 1 n1 utenfor tuftens syd-østre hjørne ble avdekket nok en grue, skåret
son1 en sirkelrund grop ned i auren. Tverrmålet var ca. 60-65 cn1 og dybden
inntil 25 cm. Gropen var full av trekull, men det ble ikke konstatert skjørbrent
stein i den. Like vest for gropen var det i111idlertid en del stein, hvoriblant en god
del var skjørbrente. Son1 det går frem av plantegningen fig. 3 var det flere ansa1nlinger av stein på boplassen også uteno111 de nevnte ildstedene. Det er tenkelig
at disse steinene kan være rester etter en form for brolegning. I selve veggrillen
var det lite stein.
Ca. 3 m nord for tuften, var det en oval, nedskåret grop, ca. 1,10 111 lang,
0,6 111 bred og 40-50 cn1 dyp. Gropen var omgitt av en lav, sirkelrund jordvoll
111ed et ytre tvern11ål på ca. 3 111, hvorav bredden på selve vollen utgjorde 0,4 n1.
Gropen ble undersøkt uten at noe av interesse ble konstatert og det er uråd og
si hvilken funksjon den kan ha hatt og om den i det hele tatt har hatt noen forbindelse 111ed tuften.
De funn so111 ble gjort under utgravningen bestod vesentlig av flint og keranlikk uten at det var særlig store n1engder av noen av delene. I alt ble det funnet
456 flintstykker 111ed en sa111let vekt av 1 514 gram og 134 leirkarskår, hvorav
de fleste var bitte s111å. Det største antall flinter ble funnet i rutene Sa og 6a son1
begge er delvis opptatt av det store ildstedet inne i tuften. Her ble det funnet
henholdsvis 29 og 38 stykker med en samlet vekt av 120 og 72 gram. Rute 2a
var også relativt funnrik 111ed 27 stykker flint. Forøvrig forekom flint og andre
funn i 51 av de 140 rutene, 1nens de øvrige var funnton1111e. Det var særlig rutene
i den nordlige del av boplassen som var uten funn.
Keramikk foreko111 i 13 ruter og 111esteparten, dvs. 100 av 134 skår ble funnet
i en og san1me rute, 2a. I denne rute var det som nevnt også relativt 111eget flint.
De fleste leirkarskårene ble forøvrig funnet like utenfor sydsiden av tuften, og
alle skår på en unntagelse nær ble funnet i eller syd for søndre halvpart av
tuften. Dette har 111uligens san1menheng med at de to ildstedene var lokalisert her.
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Funnbeskrivelse:
a.

b.

c.

5 randskår og ett stort bukskår av et nærn1est situlaformet leirkar med innknepet 111unningsrand og skarpt markert overgang 111ellon1 hals og buk.
Skårene er udekorerte, fargen er gulbrun på yttersiden og noe 111ørkere
innvendig. Godset er fin111agret og fast og brenningen god. Yttersiden er
glattet 111ens innsiden er ru. Det største randskåret er limt sammen av 4
biter, et annet randskår er li111t satnmen av 2 biter og det største bukskåret
av 9. Bukskåret og det største randskåret er så vidt store at man får et relativt
godt inntrykk av hvorledes karet har sett ut (fig. 5 a og b). Det er imidlertid vanskelig å si noe sikkert 0111 størrelsen. Etter krumningen på randskårene å dømme er det in1idlertid meget som tyder på at diameteren ved
munningsranden kan ha vært 18-20 c111. Tykkelsen på godset ved kantranden er ca. 0,5 c111 og ved halsvekket 0,8-0,9 cm.
4 små randskår av keran1ikk av brun eller brungul farve. Såvel godset son1
farven n1inner tneget 0111 a, n1en n1unningsprofilene varierer og viser at det
dreier seg 0111 forskjellige kar (fig. 5, c-f). Svært lite kan sies 0111 fonnen på
disse karene, tnen i et hvertfall 2 av dem synes å ha innknepet munningsrand, ett har næn11est rett tnunningsprofil, mens det fjerde er mer vanskelig
definerbart. Størrelsen later til å ha vært beskjeden for alle disse karenes
vedko1nn1ende.
118 uornerte bukskår av leirkar av noenlunde san1n1e farve og gods som de
karene son1 er nevnt under a og b. Enkelte viser litt profilering og stamtner
sannsynligvis fra overganger tnellom hals og buk. De fleste skårene stan1mer
utvilson1t fra de karene sotn ovenfor er nevnt. Således ble randskårene
pkt. a funnet san1111en m.ed en hel samling stnå skår, 100 i tallet, i rute 2a.
Meget tyder på at disse skårene tilhører satnme krukke, selv om dette er
u111ulig å si 111ed sikkerhet fordi skårene er svært små.
2 av de randskår som. er nevnt under b ble funnet hver for seg mens de
øvrige 2 ble funnet satnmen tned henholdsvis 5 og 2 bukskår som tnuligens
skriver seg fra de sa1nn1e karene.
Det største skåret nevnt under dette pkt. har et største mål på 6,2 cm,
111en de aller fleste er bitte små n1ed et største tvern11ål på 1 cm og mindre.
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Fig. 6. Gjenstander av flint fra boplassen.
a-e=skiveskrapere, f-g=flekkeblokker, h=flekkepil, i=flatehugget pilespiss med innbuet basis.

d.

Flatehuggen pilespiss av flint n1ed mothaker og dypt innbuet basis av typen
Gjessing: Rogalands Stenalder fig. 192. Et stykke av spissen og ene mothaken mangler. Lengde 2,7 cm, største bredde 1,4 cn1. 2
e. Flatehugget pilespiss av samme hovedtype son1 d, men kortere og bredere
og 1ned mindre innbuet basis (fig. 6i). Lengde 2,5 ctn, største bredde 1,8 cm.
f.
2 kraftige, runde skiveskrapere med solid retusj rundt hele eggen med unntagelse av et mindre parti der slagbulen sitter. Største tverrmål henholdsvis
6,8 og 6,4 cm. Største tykkelse 1,9 og 1,3 cm (fig. 6a og b). Disse ble funnet
like ved hverandre i rute 4f.
g. 2 skiveskrapere av flint, den ene tilnærmet triangulær, den andre tilnærmet
rombisk. Begge er forsynt med retusjert skr~peregg langs en kant (fig. 6d og
e). Største lengde henholdsvis 6,3 og 3,6 cm, største tykkelse 0,9 og 0,8 cn1.
h. Firkantet skive av flint med svak retusj langs en sidekant (muligens bruksretusj). Største lengde 3,9 cm, største tykkelse 0,6 cm (fig. 6c).
1.
Flekkepil av flint av Beckers type A :2. 3 Ytterste spissen av bladet mangler.
Pilespissen er forøvrig noe tilfeldig i formen og slusket forarbeidet, men
typen synes sikker. Lengde 2,4 cm, bredde 1 cm (fig. 6h).
]· Liten, rund skive av flint med slagmerker langs kantene. Muligens ildflint.
Største lengde 2,1 c1n.
k. 11 avslag og avfallsstykker av flint med litt retusj i kantene uten at n1an kan
benevne dem for skrapere. Det retusjerte parti er under 1 cm langt og/eller
høyden på retusjen under 2 mm.
l. Fragment av sannsynligvis hulslipt flintøks, sekundært benyttet som ildflint.
Største lengde 5,2 cm, største tykkelse 2,2 cm.
m. Fragment av brynestein av skifrig bergart med slipeflate på den ene siden.
Største mål 6,9 cm.
n. Fragment av brynestein av sandstein med slipeflate på den ene bredsiden.
Største mål 7,3 cm.
o. 18 simple og tilfeldig formete flekkeblokker av flint (plattformkjerner).
Lengden varierer fra 3, 7 til 2,5 cm med et gjennomsnitt på 3,3 cm (2 blokker
avbildet fig. 6f og g).
p. 4 sn1å, runde flintkjerner. Største tvernnål 5, 7 cm, minste tverrmål 2,6 cm.
Gjennomsnitt 3,6 cm.
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q.

8 hele og 11 brukne flekker av flint, de fleste små og av lite typisk form.
Lengden på de hele eksemplarene varierer fra 2,1-4 cm og gjennomsnittslengden er 3,1 cm.
r. 1 hel og 1 brukken ryggflekke av flint. Den hele er 2,8 cm lang.
s. 1 helt og 7 brukne, flekkeliknende avslag av flint. Lengden på det hele
eksemplar er 5,8 cm.
t. Rund blokk av kvarts med største tverrmål 4,5 cm.
u. 392 større og mindre avslag og avfallsstykker av flint, hvoriblant 40 skiver
og 1 liten flintknoll.
v. Et stykke pimpestein. Største mål 7,1 cm.
w. 2 små stykker bergkrystall.
Av de ovenfor nevnte oldsaker er de to pilespissene d og e, den ene av skrap erne
pkt. g, flintskiven pkt. h og slipesteinsfragmentet pkt. m, funnet av grunneieren
Erling Sandve før vår utgravning begynte. En kjenner derfor ikke det eksakte
funnsted på boplassen for disses vedkommende. En del ubearbeidete flinter ble
også funnet av ham.
Som funnfortegnelsen viser er oldsaksmaterialet fra denne boplassen temn1elig
spinkelt tatt i betraktning at det skriver seg fra et område ca. 140m2 i utstrekning.
Dette er særlig iøynefallende for flintens vedkommende som pleier å være rikt
representert på steinalders boplasser fra disse strøk av landet. Allerede dette
faktum er i seg selv en antydning om at boplassen skriver seg fra et tidsrom etter
at den egentlige steinalder er slutt. Flintteknikken tyder i samm.e retning. For
det første finnes det i materialet ikke en eneste helt typegod flekkeblokk slik man
er vant til å finne dem på steinalderens boplasser. De er alle sammen korte og
klumpete, med smale uregelmessige avslagsspor som knapt kan ha produsert en
fullgod flekke. De få flekkene som finnes er da også av dårlig kvalitet og temmelig små med en gjennon1snittslengde på 3,1 cm. Alt dette er trekk som synes
å gå igjen på bronsealderens boplasser. 4 Oldsaksmaterialet forøvrig peker da
også klart mot bronsealder. Dette er i første rekke tilfelle med keramikken.
Norsk bronsealder er foreløbig relativt fattig på leirkar, men udekorerte, mer
og tnindre situlaformete kar med innknepet m.unningsrand og markert overgang
mellom hals og buk synes å være et gjennomgående trekk. Samme type keramikk
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er blant annet i rikt monn representert i bronsealderslaget på en boplass jeg selv
har undersøkt i nabolaget til den sotn her beskrives. 5 I svensk boplassmateriale
fra bronsealderen finner vi også den største samsvarighet med vårt n1ateriale
såvel i form sotn i gods. Jeg tenker her blant annet på en del boplasser tned rikt
keratnisk tnateriale fra Skåne. 6
Blant de øvrige oldsaker er det ingen son1 motsier en datering til bronsealder
tned unntagelse av den ene flekkepilen av Beckers A :2-type. Den lar seg vanskelig innpasse i dette sene miljøet og er vel helst blandet inn ved en tilfeldighet.
Vi har ihvertfall foreløbig ingen holdepunkter for å anta at flekkepilen har levd
et etterliv ned i bronsealderen. Siden det ikke fantes spor av eldre bosetning på
stedet er det kanskje rin1eligst å anta at den er blitt tned tilfeldig under oppsamling av råtnaterialer fra en annen boplass.
Tidsstillingen for flatehugne pilespisser har vært en del otndiskutert. Moderne
forskning synes in1idlertid å ha godtgjort at de opptrer i Norden såvel i senneolittisk tid son1 i eldre og yngre bronsealder. 7 Ja, det er sogar n1eget som taler for
at enkelte varianter av disse pilespissene kan ha levd et godt stykke ned i jernalderen i hvertfall her i landet. 8
De to flatehugne pilespissene fra Sandve skulle derfor passe bra tned en datering
til bronsealder. Det satntne er tilfelle tned de skraperne sotn forekon11ner på boplassen. Store, runde skrapere, forarbeidet av tykke flintskiver var vanlig i senneolitikunl og synes å ha holdt seg gjennmn hele bronsealderen. 9 På disse
skraperne er eggretusjen vanligvis tneget kraftig. På våre 2 eksen1plarer er den
således op til1 ctn høy. Det kan forøvrig nevnes at eggen i dette tilfelle later til
å være laget ved at tnan først har skråhugget kanten av skiven ved flekkeavspaltninger på langs og at eggen som derved fretnkom er blitt retusjert for å
gjøre den mer holdbar. Antagelsen bygger på at den ene av skraperne viser et
uretusjert eggparti (fig. 6b).
Også skiveskraperne av n1er tilfeldig forn1, slik de er representert på boplassen,
hører naturlig hje1nn1e i et bronsealders boplassmiljø. Den øvrige del av oldsaksnlaterialet, et par slipesteinsfragtnenter og 11 retusjerte avslag av flint gir
itnidlertid ingen kronologiske tilknytningspunkter.
Et nænnere holdepunkt for datering av boplassen gir resultatet av en C-14
analyse av trekull fra det store ildstedet inne i tuften. Tidfestingen lyder på
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2600± 60 år regnet fra nåtid (1950), dvs. 650 år før Kristus. Som vi har sett skulle
det ikke være noe til hinder for at oldsaksm.aterialet kan skrive seg fra en såvidt
sen del av bronsealderen.

Det utvilsomt n1.est interessante ved denne boplassen er at vi her for en sjelden
gang står overfor en hustuft fra bronsealderen og dertil en tuft av ganske uvanlig
karakter. At den nedskårne rennen danner fundamentet til et hus eller en hytte
av et eller annet slag 1nå ansees sannsynlig, selv on1. det kan være vanskelig å
finne en helt fyldestgjørende forklaring på feno1nenet. Den n1.est nærliggende
tolkning er den at den hardsta1npede, torvbanken so1n fyller rennen utgjør
restene av en veggkonstruksjon av san1.1ne n1.ateriale. Når veggen har vært anlagt i en renne eller grøft i undergrunnen så kan dette n1.uligens skyldes at man
derved oppnådde større stødighet enn o1n den skulle være lagt oppå bakken.
Den ting at terrenget faller svakt til alle kanter kan ha vært en 1nedvirkende
årsak til at 1nan her har valgt å <<legge an>> veggen i en grøft for at den ikke så
lett skulle sige ut.
Jeg har også vært inne på tanken at grøften kan ha vært laget for drenering av
overfallsvann, 1nen dette lyder ikke særlig sannsynlig nettopp fordi terrenget
faller svakt til sidene og regnvannet ville ha naturlig avløp uten en slik foranstaltning.
Hvis vi går ut fra at veggene har vært anlagt i en renne i undergrunnen, så
skulle disse etter rennen å dø1nn1.e ha vært bare ca. 45 c1n tykke. ln1.idlertid ville
vel grøften ha gjort san1.1ne nytte son1. stabilisator selv o1n veggene hadde vært
noe bredere enn denne, så di1nensjonene på grøften er derved ikke avgjørende
for bedøn1.1nelsen av veggenes tykkelse.
At så godt smn intet er bevart av selve veggene synes ganske naturlig derson1.
de har vært oppført av torv. Så snart taket blir borte på et torvhus, vil vær og
vind fort fjerne sporene etter veggene, smn dels vil bli vasket ut av regnvann
og dels vil fyke avgårde 1ned vinden i tørre perioder. I vårt tilfelle er den aller
nederste del av veggene blitt stående igjen fordi de var beskyttet av kulturlaget
i tuften.
Naturligvis har 1nan ingen visshet for at veggene i sin helhet har vært oppført
av torv. Således kan 1nan ikke helt utelukke 1nuligheten for at annet, supplerende
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materiale har vært benyttet enten på en eller begge sider. I sistnevnte tilfelle siktes
det til en kassemur-konstruksjon med torv som en indre, isolerende kjerne. En
slik løsning er imidlertid lite forenlig llied vegg-rennens funksjon SOlli stabiliserende faktor og derfor er den ikke umiddelbart akseptabel.
Det synes formålsløst å drøfte nærmere de forskjellige konstruksjonsmessige
lliuligheter all den stund vårt utgangspunkt er såvidt spinkelt. Det skal bare
kort nevnes at de mange stolpehull som ble avdekket og SOlli delvis grupperer
seg langs ut- og innsiden av veggrennen, lliuligens kan forklares som spor etter
en takbærende konstruksjon.
V eggrennen viste seg å være sammenhengende helt rundt, med unntagelse av
en kortere strekning i søndre tverrvegg der en jordfast stein lå midt i veggen
(fig. 3). Dette gjør det vanskelig å ha noen sikker formening om hvor en eventuell inngang til huset kan ha vært plassert. Det er vel imidlertid ikke så usannsynlig at den har vært i søndre tverrvegg, all den stund en vesentlig del av
aktiviteten later til å ha funnet sted på denne del av boplassen, såvel utenfor
son1 inne i tuften. Her finnes de to ildstedene og her er nesten alle funnene gjort.
Om lag lliidt inne i tuften var det rester etter en tversovergående veggrenne
av sallime slag SOlli i veggene forøvrig. Denne detalj ville det synes naturlig å
sette i forbindelse llied en indre oppdeling av huset. hliidlertid lot denne veggstumpen til å ha en svak krun1ning i samme retning som nordre tverrvegg,
hvilket kunne tyde på at den opprinnelig kan ha tilhørt en yttervegg (fig. 3).
Hvis så er tilfelle er huset på et eller annet tidspunkt blitt utvidet n1ot nord til
omlag dobbelt størrelse.
Det forhold at så få funn er gjort i den nordre del av tuften kan kanskje ha
samllienheng llied at huset opprinnelig ikke dekket denne delen av boplassen.
hliidlertid er det vel like sannsynlig at funnfrekvensen avspeiler bruken av
huset, n1ed andre ord at de fleste aktiviteter foregikk i søndre halvpart og at den
nordre delen for eksempel ble benyttet SOlli sengested eller liknende.
Dersom det anlegg son1 her er beskrevet virkelig utgjør restene av en huskonstruksjon, hvilket altså må ansees for høyst sannsynlig, melder spørsmålet seg
om denne spesielle hustypen kan ha vært i ahliinnelig bruk i den tidsperiode det
her er tale Olli, eller hvorvidt det dreier seg Olli et enestående tilfelle.
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Jeg skal ikke her gi meg ut på en vidløftig diskusjon om torvhusets 1nulige
forutsetninger i nordisk beonsealder, men bare kort fastslå at denne særegne
type med stabiliserende veggrenne ikke tidligere er rapportert fra skandinavisk
område.
På en studiereise i Syd-Sverige høsten 1969 fikk jeg in1idlertid vite at ntan i
Goteborgsområdet nettopp hadde avdekket en huskonstruksjon son1 synes å ha
111eget til felles med den her beskrevne, og denne opplysning har i høy grad
aktualisert min meddelelse 0111 Sandve-tuften. Undersøkelsen son1 er utført av
Arkeologiska Museet i Goteborg vil etter sigende bli publisert i n1useets funnrapporter for 1970. 10 Lederen av utgravningen, fil. cand. Stina Andersson har
imidlertid skriftlig meddelt meg at Sandve-tuften er svært lik den svenske bortsett fra at sistnevnte er 111eget større og har langt bredere vegger. Tuften ligger
på Roras grunn i tidligere Bjorlanda socken, nå Goteborg by, og boplassen har
fått betegnelsen: 12: S 79. Hus tuften var rektangulær med avrundete hjørner,
ca. 30 m lang og 10 111 bred. Den var orientert NØ-SV. Veggene var 2-3 m
brede 111ed avrundet basis, dypt nedgravd i den underliggende sanden. Pollenundersøkelser antyder at veggene har vært oppført av gresstorv. Det ble ikke
påvist spor av kortvegg i SV, men utgraveren mener at denne kan være forstyrret
av 111oderne pløyning.
I syd-vestre del av tuften fantes det en <<sotig nergravning med rundad botten>>
hvor det ble funnet meget flint, kera1nikk og fragment av en støpefonn. Denne
gropen er C-14-datert til 680± 100 år før Kristus. Noen få stolpehull ble avdekket inne i tuften. Over hele anlegget fantes et 0,2-0,5 m tykt askeblandet
kulturlag son1 inneholdt flint og keramikk. En C-14-prøve av dette laget ga
dateringen 620± 100 år før Kristus, n1ens en prøve fra en av veggene lød på
480± 100 år etter Kristus. I følge utgraveren hefter det in1idlertid stor usikkerhet
1ned hensyn til den sistnevnte prøvens samtidighet 1ned tuften. 11
Selv 0111 di1nensjonene er høyst forskjellige, er det stor overensstemmelse
mellon1 disse to tuftene både når det gjelder konstruksjon og datering, og likheten er neppe tilfeldig.
Museichef Lili Kaelas ved museet i Goteborg har n1untlig 1neddelt 1neg at hun
deler 1nitt syn når det gjelder tolkning av den karakteristiske veggrennen, ne1nlig
at den har hatt en stabiliserende funksjon.
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En interessant parallellitet til de to ovenfor nevnte anlegg finnes i Sandvetuftens u1niddelbare nærhet, nærm.ere beste1nt i ut1narken til gården Kvianes,
ca. 1 km. lenger syd i Ogna. På lokaliteten Nestangen, en odde som. stikker
ut i Helgåvannet, undersøkte jeg so1n1neren 1961, altså året etter at Sandvetuften ble gravet, en boplass n1.ed hustuft hvor det foreko1n kraftige torvvegger.
Tuften var on1. lag kvadratisk, ca. 11,5x 11,5 111, n1.ed avrundete hjørner og 1ned
rester av vegger son1. var fra 1,8-2,5 n1. brede. Høyden var på det n1.este 0,5 111,
1nen forøvrig tegnet de seg son1. lave voller (fig. 7). Tydelige torvlag på flere
steder så vel utvendig son1. innvendig ga en antydning 0111. at veggene opprinnelig
1nå ha vært vesentlig høyere og at de er seget ut. 12
Det son1. påkaller størst oppn1.erkson1.het ved tuften, er at veggene, i likhet
n1.ed de to ovenfor nevnte, har vært anlagt i en nedskåret renne i undergrunnen
(fig. 7). Tuften ligger på en gressbakke son1. skråner svakt fra øst 1not vest og
karakteristisk nok så har vestveggen særlig klart 1narkert stabiliseringsrenne,
hvilket 1nå henge sa1nn1.en 1ned at denne veggen, son1. følge av at terrenget
skråner, har vært relativt sterkt utsatt for glidning. I den n1.otsatte vegg var det
delvis grunnfjell og jordfast stein i dagen og 1neget tydet på at det her hadde
vært en inngang. På ett sted i nordre vegg hadde nedskjæringen fonn av en
grøft n1.ed rett bunn og skrå vegger (fig. 7).
Inne i tuften ble avdekket en del n1.indre stolpehull foruten rester av en steinpakning eller brolegning son1. hovedsakelig lot til å være begrenset til husets
vestre del. Det ble ikke påvist noe ildsted på boplassen. Så vel inne i tuften son1.
på vest- og østsiden av den forekon1. et relativt flintrikt, oldsaksførende lag son1.
i tykkelse varierte fra ca. 10-20 cn1.
2 C-14-dateringer, henholdsvis av trekull og et trestykke funnet inne i torvveggene, ga resultatene 2 660± 80 år før nåtid (1950) og 2 750± 110 år før nåtid
(1950), dvs. 800 og 710 år før Kristus.
Slektskapet 1ned tuftene fra Sandve og Goteborg synes åpenbart selv on1.
grunnplanen i huset i dette tilfelle er nænnest kvadratisk. C-14-dateringene sa1nsvarer også relativt bra. Av interesse er det at huset har noenlunde san1.1ne veggdi1nensjoner son1. den svenske tuften.
Det hersker i1nidlertid usikkerhet 1ned hensyn til tidfestingen av huset på
Kvianes. Således synes det å være liten overensste1n1nelse 1nellon1. C-14-dater40

ingene og det oldsaksm.ateriale smn fantes på boplassen. Dette består hovedsakelig av flint og utelukkende av fonner som. i følge tradisjonell oppfatning
hører hjen11ne i langt tidligere tidsperioder enn den C-14-prøvene refererer til.
Her forekon1n1er store n1engder flekkepiler av Beckers A-typer, tverrpiler,
endeskrapere av forskjellige varianter, såkalte kjølskrapere, sylindriske flekkeblokker etc., alt sam1nen alderdo1n1nelige fonner som hører h jen1me i klar
steinalder.
En vanskelighet ved bedøn1n1elsen av det relative tidsforhold 1nellom tuften
og kulturlaget utgjør det fakturh at veggene er skåret ned i undergrunnen. Derved 1nister 1nan n1uligheten av å kunne påvise intakt kulturlag under veggene,
hvilket i tilfelle ville være et klart indisiun1 for at tuften er yngre enn det oldsaksførende lag.
De radiologiske dateringene er utført av n1ateriale son1 ble funnet inne i torvveggene. Det skulle derfor være en relativt stor grad av sannsynlighet for at de
daterer tuften. Den konstruksjonsmessige likhet n1ed tuftene fra Sandve og
Goteborg støtter til en viss grad opp under denne antagelsen. Dersom dette er
riktig, 1nå tuften eventuelt være anlagt på en eldre boplass, hvilket selvfølgelig
er godt tenkelig. Men all den stund ikke en eneste av de fre1nkmnne oldsaker
synes å kunne høre hje1n1ne i bronsealderen, 1nå bosetningen i tuften i tilfelle ha
vært så kortvarig at den ikke har satt synlige spor etter seg i kulturlaget. Derson1
det er sa1ntidighet 1nellon1 tuften og kulturlaget, vil dette på den annen side
1nåtte bety at denne spesielle hustypen n1ed nedskårne vegger har tradisjoner
langt tilbake i steinalderen.
Det vil føre for vidt å kon11ne nærn1ere inn på disse spørs1nålene her. Boplassen på K vianes 1ned sitt relativt rike oldsaks1nateriale vil bli behandlet i sin
fulle bredde ved en senere anledning. Det falt in1idlertid naturlig å ta 1ned en
o1ntale av tuften i denne forbindelse.
Til slutt skal det kort nevnes at det på en boplass ved Røds1nyra på Kråkerøy
ved Fredrikstad, er iakttatt spor son1 kunne tyde på veggkonstruksjoner av
liknende slag son1 de vi ovenfor har o1ntalt. På boplassen var det rester av 1ninst
to hus hvorav det ene var ca. 13 n1 langt og on1lag halvparten så bredt. Serier
av stolpehull n1arkerte tuften son1 lot til å ha hatt svakt buete vegger. Særlig i
den ene veggen var det tydelige rester etter en nedgravet renne, ca. 40 cn1 bred,
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som var fylt med svart jord. Oldsaksmaterialet var av et uensartet preg tned
eldre og yngre former blandet sammen i et kulturlag sotn for øvrig var av tilsynelatende homogen karakter. Blant annet forekom. pilespisser og keratnikk
av ren steinalders karakter sammen med et bronsefragment som fonnodentlig
skriver seg fra en celt. 13
Erling Johansen, som foretok utgravningen, har oppfattet dette slik at boplassen må ha vært bebodd både i steinalder og bronsealder uten at han har tatt
noe standpunkt til i hvilken tidsperiode den aktuelle huskonstruksjon kan ha
hørt hjemme.
De eksempler som her er nevnt kunne tyde på at Sandvetuften ikke har vært
et enestående tilfelle og at hus tned torvvegger og nedskåret veggrenne kan ha
hatt en viss utbredelse i Norden i bronsealderen.
Hva slags tniljø boplassen på Sandve representerer gir hverken funnene eller
beliggenheten noen sikker beskjed om. Den er ikke strandbundet idet avstanden
til sjøen er nærmere 1 km. Noenlunde samme avstand har det vel trolig vært i
bronsealderen også. Man kan derfor ikke uten videre gå ut fra at havets næringer
har spilt noen avgjørende rolle som bakgrunn for bosetningen.
Det karrige steinfylte lendet rundt boplassen peker seg heller ikke ut son1
særlig velegnet for åkerbruk i noen som helst form. Med bronsealderens gunstige
klima og rike vegetasjon kan man vel imidlertid godt tenke seg at fehold har
vært av en viss betydning.
I den tidsperiode det her er tale otn har området sannsynligvis vært skogkledt
og man kan vel derfor n1ed rimelighet kunne gå ut fra at jakt og fangst har inngått son1 en del av næringstilfanget.
En faktor som kan ha spilt avgjørende rolle for valget av akkurat denne
lokalitet til boplass, er det forhold at den sotn nevnt etter alt å døn1n1e har ligget
til ferskvann. Således er det grunn til å tro at myren son1 ligger like inntil boplassen er restene etter et lite tjern. 14 Terrenget tatt i betraktning kan dette
tjernet opprinnelig ha vært en god del større enn myren.
Hvis man altså tenker seg at det i bronsealderen lå et fiskerikt tjern på stedet,
blir beliggenheten straks n1er forståelig. Interessant i denne forbindelse er en
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opplysning fra grunneieren om at det i gamle dager gikk meget fisk i den bekken
som. renner ut fra myren. Fisken gikk øpp fra Bruvannet.
Noen særlig langvarig bosetning har det neppe vært på stedet, dertil er oldsaksmaterialet for spinkelt, og selv om man forutsetter at en masse organisk
materiale er gått tapt så er mengden av det som er tilbake uforholdstnessig liten.

SUMMARY
In 1961 a house-ground of unusual character was uncovered on a Brot1Ze Age
settletnent site on the fann Sandve in Ogna, Rogaland.
The house-ground appeared as a low bank of turf, raised in a shallow channel
in the sub-soil (figs. 3-4). The width of this channel varied from 35 cm to 60 cm,
with an average of 45 cm, and it was from 15 cm to 30 cm deep. The turf bank,
oval or ellipsoid in section, was from 20 cm to 40 cn1 high.
The house-ground was rectangular, with rounded corners, 9. 70 m long and
6.40 m wide. The bank was continuous and unbroken all the way round.
W e have good reason to believe that this house-ground represents the retnains of a house with walls of turf, which were built down into a channel or
ditch in order to avoid sliding, which would otherwise have beenlikely, as the
ground slopes away slightly from the house on all sides. Some post-hoies inside
the house-ground as well as some just outside the walls probably form the
remains of roof supports.
Charcoal from a sunk hearth inside the house-ground was analysed, and
yielded the radio-car bon date 650± 60 years B.C.
This date corresponds well with the archaeological finds from the houseground; particularly o ne of the elay vessels elearly indicates a Bronze Age date
(fig. 5a-b). Two flat-hewn arrow-heads and some stur dy flake scrapers (fig. 6)
also fit this archaeological picture well.
In 1969, archaeological excavations near Goteborg in Sweden yielded a parallel
to this house-ground. This Swedish house, which will be published in Goteborgs
Arkeologiska Musemn' s "Fyndrapporter" for 1969, is n1uch larger than ours.
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30 n1 long, 10 n1 wide, and with a wall thickness of 2-3 1n. Here, too, the turf
walls were built down into a channel sunk into the sub-soil. Two radio-carbon
analyses frotn the houseground yielded the dates 680± 100, and 620± 100 years
B.C. Thus the construction and the date of this house both agree very well with
those of our house-ground.
Not far from_ the Sandve house-ground we have a dose parallel to these two.
In 1961, the author uncovered an almost square house-ground on a Stone Age
settlement site on the farm Kvianes in Ogna. It n1.easured c. 11.5 tnX 11.5 tn,
and the ren1.ains of the turf walls varied frotn 1.8 n1. to 2.5 1n in thickness. Here
we als o found a elearly tnarked channel cut in to the ground (fig. 7). Two radiocarbon analyses of wood and charcoal frotn the walls yielded the dates 800± 80,
and 710± 110 years B.C., which accords well with the dating of the two housesites described above.
In the case of the K vianes house-ground, however, we are confronted by a
problem: the archaeological tnaterial from the house, as well as that frotn the
remainder of the settletnent site, comes from a period far earlier than that indicated by the radio-carbon dates. All the objects found here are early, and cannot
be tnore recent than frmn the early Neolithicutn.
Two possibilities offer themselves: either the house-ground is contetnporary
with the culturallayer, which would tnean that this special fonn of construction
has traditions going far back in to the Stone Age; or the house-ground is of
Bronze Age date, but was inhabited for so short a titne that it left no trace in the
culturallayer. The latter solution seetns the tnore probable.
Finally we would tnention that Erling Johansen has found traces which n1.ay
represent the satne type of wall construction on a Bronze Age settlen1.ent site on
the island Kråkerøy near Fredrikstad.
The above examples would seem to show that the Sandve house was not
unique in type, but that houses with walls of turf built down into a ditch or
channel in the sub-soiltnay not have been unco1n1non in the North during the
Brotne Age.
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St. 8572. S.M.A., 1959, s. 98.
St. 8572. S.M.A., 1959, s. 98.
Becker, 1950, s. 189.
Strømberg, 1954, s. 323.
Det siktes til en steinaldersjbronsealders boplass på gården Slettabø i Ogna, ca. 1 km fra Sandve.
Denne boplassen, som har et rikt keramisk materiale som med sikkerhet kan dateres til bronsealder, er foreløbig ikke publisert.
Strømberg, 1954, fig. 11, 15 og 16.
Strømberg, 1954, s. 359, Lomborg, 1959, s. 169-70.
Odner, 1969, s. 30.
Strømberg, 1959, s. 363.
Fyndrapporter, 1970.
Omtalen av tuften fra Goteborg refererer seg i helhet til en skriftlig meddelelse fra lederen av
utgravningen, fil. cand. Stina Andersson, Goteborg.
En kalkyle jeg har foretatt på grunnlag av mengden av utraset torv på ett bestemt sted, ga som
resultat at veggen her kan ha vært opptil! ,5 m høy.
Boplassen er summarisk omtalt i Bygdebok for Kråkerøy, s. 75. Her blir imidlertid ikke den nedskårne rennen omtalt, men Erling Johansen har muntlig omtalt denne for meg.
Muntlige opplysninger fra professor Ulf Hafsten, som har foretatt pollenboringer i myren.

Forkortelser:
S.M.A. =Stavanger Museums Arbok.
Aarbøger = Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie.
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Arne Skjølsvold:

TO KELTERTIDS HUSTUFTER
FRA OGNA I ROGALAND

Som et ledd i mine boplassundersøkelser i Ogna foretok jeg i begynnelsen av
60-årene prøvegravninger på en rekke lokaliteter i distriktet, blant annet i strøket
rundt Mjølhus g~rd og det nærliggende Mjølhusvannet. Særlig interesse påkalte
lokaliteten «Tjelmet» som ligger ca. 600 m nord-vest og ned for husene på Mjølhus. Stedet er en liten gressbakke på sydsiden av noen lave bergknauser som
skråner ned tnot Mjølhusvannet (fig. 1 og 8). Navnet kommer av at det i uminnelige tider har vært utslått og høystakk her og jorden er da også tydelig ryddet og
overflatedyrket.
På sydsiden av denne gressbakken fantes tildels store mengder bearbeidet flint
like under gresstorven. Også inne på selve området ble det funnet spredte flinter
på steder hvor torven var borte.
Jeg antok at det kunne være en forbindelse mellom disse boplassporene og en
liten hustuft som lå omlag midt inne på gressbakken, og jeg bestemte meg for
å foreta en utgravning. Mens denne pågikk ble det funnet en liknende tuft på en
lokalitet ca. 100 m øst for «Tjelmet» og det falt derfor naturlig å ta denne med i
undersøkelsen. Tuftene er her benevnt som henholdsvis I og IL

Tuft I
Før undersøkelsen av denne tuften ble satt i gang tegnet den seg som en lav
jordvoll, nærmest hesteskoformet. Noen spredte steiner stakk opp over gresstorven og antydet at tuften kunne ha steinbygde vegger.
Gravningen ble lagt opp med en NS-profil som krysset en ØV-profil i den
sentrale del av tuften. Skjæringspunktet mellom de to profiler ble valgt som
O-punkt. Alle funn ble orientert i avstand og retning fra profilene.
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Det viste seg son1 antatt at tuften hadde vegger av stein (fig. 2). Disse var en
del utraset, 1nen ikke verre enn at det gjenno1ngående var relativt enkelt å finne
frem til den opprinnelige avgrensning (fig. 3 og 4). Tuften viste seg å være
rektangulær av forn1, ca. 6 m lang og 5 111 bred i ytre n1ål. Søndre kortvegg
1nanglet, sannsynligvis som en følge av at den i sin helhet har vært oppført av
forgjengelig materiale. En skillevegg fører i rett vinkel fra østre mot vestre langvegg og deler tuften i et ytre og et indre ron1 111ed bare en smal passasje ved
vestre vegg. På grunn av at skilleveggen ender i en jordfast stein, er den <<fri»
passasje bare ca. 30 Cln, m.en den jordfaste steinen er svært lav og har vel neppe
vært til noen sjenanse ved inngangspartiet. Skilleveggen slutter i en avstand av
0,5 m fra vestre vegg, hvilket sannsynligvis representerer bredden på inngangsåpningen. Bredden på veggene har vært fra 0,80-1 111 og den nåværende høyde
er bare fra 0,30-0,40 m, hvilket tilsvarer fra en til to steinhøyder. En del stein
var i1nidlertid rydd ut fra veggene og dette viser at 111urene ihvertfall har vært
en del høyere. 1 ln1idlertid kan de ha vært langt høyere enn tilfellet er i dag. Som
nevnt innledningsvis er området overflatedyrket og det er da naturlig å tro at
steiner so1n måtte ha stukket opp fra 1nurene er fjernet. Det kan således nevnes
at det like ved tuften er 2 rydningsrøyser som sannsynligvis inneholder stein fra
n1urene. Ut fra dette er det faktisk grunn til å tro at n1urhøyden, slik den fren1trer i dag, bare utgjør bunnlaget i veggene.
Son1 det fre1ngår av plantegningen (fig. 4), er 1nurene lagt opp av forholdsvis
s1nå stein, men på grunn av at veggene er relativt brede kan de likevel ha vært
ganske stødige og bastante. På et par steder er jordfaste stein utnyttet i veggkonstruksjonen. I alt 4 kraftige stolpehull ble funnet, hvorav 3 var plassert i
husets hjørner, henholdsvis det syd-vestre, nord-vestre og nord-østre. Hullene
var tilnærmet runde 1ned tvernnål fra 18-20 cn1. Dybden varierte fra 20-22 cm
og alle hullene var flate i bunnen (fig. 5 viser stolpehullet i NØ hjørne). 3 av
hullene hadde tydelig steinforing (kile), på den ene siden (fig. 4). Det må være
grunn til å anta at det har vært en stolpe i det SØ hjørne også selv 0111 det ikke
ble konstatert noe hull her. Meget tyder in1idlertid på at veggen har forskjøvet
seg litt på dette sted og det er derfor 1nulig at hullet kan være skjult av muren.
Det synes innlysende at de stolpehullene smn ligger i husets hjørner er spor etter
en takbærende konstruksjon. Hvilken funksjon det fjerde hullet har hatt er
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Fig. 1. Luftfoto over Ogna som viser tuftenes beliggenhet ved det gam.le veitråkket.

Fig. 2. Tuft I under utgravning.

imidlertid mer usikkert. Det ville kanskje være naturlig å tenke på en skråstiver
for stolpen i NV hjørne. Imidlertid står hullet vertikalt og har flat bunn, så den
muligheten er utelukket. Det er mulig at hullet er sekundært og skriver seg fra
en ekstra avstivning av takkonstruksjonen på et eller annet tidspunkt.
Stratigrafien i tuften var følgende: Øverst gresstorv som varierte fra 10-15 c1n
i dybde. Derpå et relativt løst, torvig skikt med en horisontal lagdeling fra 6-10
cm tykk. (Lag I.) Rester av denne torvige jorden forekom også like i utkant av
veggene på nord, syd og østsiden. Laget var mest markert like inntil veggene,
men avtok sterkt og kunne ikke konstateres ut over en avstand av 1 1n fra
n1.urene (fig. 4). Under det torvige laget fulgte et sort, hardt lag, n1.ed rester av
trekull (lag Il). Tykkelsen på dette varierte fra 6-16 cm. Derunder kom 1nan ned
på steril, gulbrun aur.
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Fig. 3. Tuft I utgravet.

Følgende oldsaker ble funnet:
a. 4 randskår og 94 bukskår av uornert keran'likk av gråbrunt, litt porøst gods
1nagret 1ned s1nå frag1nenter av bergart. Såvel ytterside son'l innerside er ru
og uglattet. Etter profilen å dø1nme har karet hatt relativt rett side og rett
avskåret munningsrand. Krun'lningen på kantranden tyder på at karets
dian'leter kan ha vært opptil 20 c1n. 3 randskår og 3 bukskår er lin'lt sa1nmen
til et større stykke (fig. 6a).
Alle skårene ble funnet tett sa1n1nen over et lite område og må skrive seg
fra ett og sa1n1ne kar som er blitt knust på stedet. De ble funnet i nedre del
av lag I og helt på toppen av lag II. Funnsted: Øst for NS-profil: 2-2,10 n'l,
syd for ØV-profil: 0,80-11n.)
b. Lite, uornert potteskår av en gråbrun, litt porøs godstype som 1ninner on'l a.
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Fig. 4. Plantegning og profiler, tuft I.

Fig. 5. Stolpehull i tuftens NØ hjørne.

c.

d.

e.

Skåret er forvitret både utvendig og innvendig. Største tnål3,5 ctn. Det ble
funnet otnlag tnidt i lag IL (Funnsted: Syd for ØV-profil: 1,30 m, Vest for
NS-profil: 1, 92 tn.)
2 uornerte, stnå potteskår av noenlunde satnme godstype som a. Skårene er
sterkt forvitret både innvendig og utvendig. Største tnål 3 cm. og 1,7 cm.
Skårene ble funnet tett satntnen otnlag n'lidt i lag IL (Funnsted: Syd for ØVprofil: 1,04 tn, vest for NS-profil: 2 m.)
11 bittestnå, uornerte potteskår av noenlunde satnme gods sotn a. Skårene
er svært forvitret både utvendig og innvendig. Skårene ble funnet i øverste
del av lag IL (Funnsted: Syd for ØV-profil: 1,35-1,45 tn, Vest for NSprofil: 2-2,10 tn.)
Lite, uornert potteskår av noenlunde satntne gods sotn a. Skåret er sterkt
forvitret både utvendig og innvendig. Største tnål 2,8 Cln. Skåret ble funnet
helt i toppen av lag IL (Funnsted: Nord for ØV-profil: 0,85 tn, øst for NSprofil: 0,40 tn.)
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Tuft I

MJØLHUS

a
Fig. 6. Leirkarskår fra tuft I.

f.

g.

h.
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1 uornert randskår og 53 uornerte bukskår av 1nørkt, brunt gods, nugret
1ned sn'lå fragn'lenter av bergart. Godset er tettere og bedre brent enn de
smn er nevnt under a. Randskåret, smn er svakt avfaset på innsiden av kantranden, synes å tyde på at det dreier seg o1n et lite, bollefonnet kar, uten at
det er n'lulig å antyde noe 1ner eksakt 01n størrelsen (fig. 6b).
Skårene ble funnet i lag IL (Funnsted: Vest for NS-profil: 1,60-1,95 1n,
nord for ØV-profil: 1-1,20 1n.)
Uornert, lite potteskår av finmagret, fast gods, brunt ytterst og sort innerst.
Skåret er glattet utvendig og innvendig. Største mål2 Cln. Funnet på bunnen
av lag IL (Funnsted: Nord for ØV-profil: 2,20 1n, vest for NS-profil:
1,90 m.)
6 klun'lper brent leire. Klu1npene ble funnet tett salnn'len, like inntil den
jordfaste steinen i den åpne enden av tuften. De lå i øverste del av lag II.
(Funnsted: Syd for ØV-profil: 1,80-1,90 Cln, vest for NS-profil: 0,500,60 m.)

Omlag halvparten av rund, hvit perle av glass, ca. 0,8 cm i tverrmål. Den
ble funnet blant steinene helt i toppen av skilleveggen. (Funnsted: Syd for
ØV-profil: 0,30 In, Øst for NS-profil: 0,88 m.)
]· Flekkepil av flint av Beckers A :1-type, funnet i gresstorven. (Funnsted:
Nord for ØV-pr,ofil: 2,55 m, øst for SV-profil: 2,05 m.)
k. Flekke av flint, 3,8 In lang og O, 9 In bred. Funnet i gresstorven. (Funnsted:
Vest for NS-profil: 3,10 In, nord for ØV-profil: 1,45 m.)
l. Flintavslag (skive). Største lengde 4 ctn, største tykkelse 1,2 cm. Funnet i nedre
del av lag I. (Funnsted: Nord for ØV-profil: 2m, øst for NS-profil: 1,2 m.
n1. Flintavslag (skive). Største lengde 4,6 cn1, største tykkelse 1 cm. Funnet høyt
oppe melloin veggsteinene. (Funnsted: Nord for ØV-profil: 1,95 In, øst for
NS-profil: 1,20 m.)
n. Flintavslag (skive). Største lengde 4,7 cm, største tykkelse 0,9 cm. Funnet
høyt oppe mellom steinene i vestre vegg. (Funnsted: Vest for NS-profil:
2,40 In, syd for ØV-profil: 1,55 In.)
o. Flintavslag (skive). Største lengde 3 cn1, største tykkelse 1 cn1. Funnet i
underkant av gresstorven. (Funnsted: Øst for NS-profil: 2,25 In, syd for
ØV-profil: 1,15 m.)
p. Liten rundkjerne av flint Ined slagn1erker smn tyder på at den kan ha vært
benyttet sotn ildflint. Største mål 2,8 cin. Funnet n1idt i lag Il. (Funnsted:
Nord for ØV-profil: 2,55 tn, øst for SV-profil: 2,05 In.)
q. Avfallsstykke av flint. Største Inål 2, 7 cm. Funnet tnidt i lag Il. (Funnsted:
Syd for ØV-profil: 1,30 In, øst for NS-profil: 0,60 n1.)
r.
Avfallsstykke av flint. Største Inål 2,2 cn1. Funnet i toppen av lag Il. (Funnsted: Syd for ØV-profil: 1,20 In, øst for NS-profil: 1,05 In.)
s. Avfallsstykke av flint. Største Inål 3,3 ctn. Funnet i bunnen av lag IL (Funnsted: Syd for ØV-profil: 2,15 In, vest for NS-profil: 2 m.)
1.

Det er litt vanskelig å avgjøre Ined sikkerhet hvorvidt det øverste laget son1
følger under gresstorven (lag I) er et kulturlag i egentlig forstand eller om det
ganske enkelt representerer restene etter et torvtak som er falt ned. Den torvige
konsistensen og det forhold at det har en horisontalt lagdelt struktur tyder
in1idlertid på det siste.
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En liten ansamling av trekull fra bunnen av laget har vært C-14-datert tned
følgende resultat: 1750± 100 år regnet fra nåtid (1950), dvs. 200± 100 år etter
Kristus.
Overgangen 1nellon1 øverste og nederste lag var tydelig tnarkert, idet lag Il
var langt hardere og fastere av konsistens og uten den lagdelte strukturen. Det
er neppe tvil otn at det i dette tilfelle dreier seg on1 et kulturlag avsatt under
beboelse av huset.
En trekullprøve fra lag Il, satnlet over et 0,5 n12 stort on1råde inntil østre vegg
i søndre del av tuften, har gitt resultatet 2100± 100 år regnet fra nåtid (1950),
dvs. 150± 100 år før Kristus.
Son1 vi ser ligger den ene prøven i en senere del av keltertiden, mens den
andre skriver seg fra overgangen 1nellon1 eldre og yngre ron1ertid, n1ed andre
ord et tidsintervall på 350 år. Dersotn Inan forutsetter at dateringene er riktige,
synes det å foreligge 2 tnuligheter: Enten at huset har vært bebodd gjennon1 hele
denne tiden, eller at dateringene representerer 2 forskjellige bosetningsperioder.
Første tnulighet er usannsynlig selv 01n 1nan tar ytterpunktene av feihnarginen
tned i vurderingen og slik kon11ner fretn til et n1ulig tninste tidsintervall på
150 år. Det er i første rekke det beskjedne kulturlaget son1 motsier en slik antagelse.
Vi velger derfor den andre tnuligheten og antar at huset har vært oppført i
yngre keltertid og forlatt etter en relativt kortvarig bosetningsperiode. Senere,
on1kring overgangen tnellmn eldre og yngre romertid, har det pånytt vært tatt
i bruk uten at denne bosetning har satt spor etter seg i forn1 av et distinkt kulturlag. Men selv o1n det ikke kan spores noe stratigrafisk skille, så er det enkelte ting
so1n taler for at nederste del av lag I kan være avsatt under denne bosetningsfasen.
Det siktes her til at både den daterte trekullprøven og de få funn som kan henføres til laget, skriver seg fra nedre delen av det. De funn det gjelder er flintavslaget pkt. 1 og en del av leirkarskårene pkt. a. Skår fra a ble riktignok også
funnet på toppen av lag Il slik at det ikke er full sikkerhet for hvor det stratigrafisk hører hjemn1e, men det er tnest sannsynlig at det tilhører den fonnodete
yngste bosetning.
15 stnå, forvitrete potteskår av tilsynelatende san11ne godstype son1 a (funnfortegnelsen pkt. b-e), funnet på forskjellige steder i tuften, skriver seg tnuligens
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fra dette sa1nme karet. De er riktignok alle sammen funnet i lag Il, n1.en på et
par unntagelser nær skriver de seg fra øverste del av laget og kan meget vel være
blandet inn sekundært. I bosetningslag vil man alltid måtte gjøre regning med
stratigrafiske forskyvninger.
Det gjelder for alle de leirkarskår son1. ovenfor er nevnt at såvel forn1. so1n
gods er så lite karakteristiske at det er uråd å tidfeste den1. på typologisk basis.
Vurdert på denne bakgrunn kan de derfor like godt høre hjen1.n1.e i keltisk som
i rmnersk jernalder.
Blant de funn som definitivt synes å tilhøre den opprinnelige bosetning i
tuften, er leirkarskårene under pkt. f og g som alle skriver seg fra lag IL Skårene
er i1nidlertid for s1nå og n1.angler tilstrekkelige typologiske kriterier til at. n1.an
kan si hvorvidt de passer inn 1ned en datering til keltertid.
De brente leirklumpene pkt. h, ildflinten, pkt. p og avfallsflintene q, r og s er
også funnet under slike o1nstendigheter at de helst må være sa1ntidige 1ned den
eldste bosetningen i tuften.
Det øvrige oldsaksnuteriale er funnet utenfor lagfølge. Glassperlen pkt. i og
flintavslagene 1n og n er således kon1.n1.et for dagen n1.ellmn veggsteinene i overkant av 1nurene, og det er derfor uråd å si mn de har noe 1ned bosetningen i
tuften å gjøre eller o1n de er tilfeldige innblandinger. Glassperlen er av en type
som godt kan høre hje1nme hvor so1n helst innenfor jernalderens tidsron1., likeså
vel so1n den kan være fra n1.iddelalder eller nyere tid. Med den virksmnhet so1n
har vært på stedet gjennmn tidene i forbindelse n1.ed slått- og høyonn, er det vel
ikke utenkelig at den kan være en sekundær introduksjon. Hvis den tilhører
bosetningen i tuften vil 1nan vel i1nidlertid uvilkårlig forbinde den 1ned yngste
fase, fordi vårt kjennskap til hjemlig materiale av glassperler fra keltertid foreløbig er ytterst spinkelt.
Flekkepilen pkt. j, flekken pkt. l og flintskiven pkt. o ble alle funnet i gresstorven, 1ned andre ord i klart sekundært leie. De to førstnevnte faller beste1nt
utenfor tuftens kronologi, og har sannsynligvis sa1nn1enheng 1ned de spor av
steinalders bosetning so1n finnes i den u1niddelbare nærhet. Flintavslaget er det
naturligvis uråd å ha noen fonnening o1n, 1nen det kan forsåvidt godt være samtidig 1ned tuften. De spesielle funnon1stendigheter for disse flinters vedko1nmende
n1.å etter alt å d01nn1.e tilskrives senere tiders aktivitet på stedet.
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Fig. 7. Tuft I med steinringen i forgrunnen. Tuft Il er markert med hvit sirkel i bakgrunnen.

Denne gjenno1ngang har vist at oldsaksn1aterialet hverken underbygger eller
n1otsier den kronologi vi har forsøkt å etablere på bakgrunn av C-14-dateringene.
Vi skal i1nidlertid ko1n1ne tilbake til tidfestingen i forbindelse 1ned on1talen av
den andre tuften, 1nen før vi går over til den skal det kort nevnes at det 19 111
vest for tuft I ligger en sirkelrund steinsetning, 6 n1 i tverrn1ål, bestående av 24
steiner lagt tett i tett (fig. 7).
Son1 et forsøk på å få nænnere klarhet i om det kunne være en eller annen
forbindelse 1nellmn dette anlegg og tuften, ble det gravet 2 søkesjakter, 1 111
brede, hvorav den ene NS-gående gjennmn steinsetningens 1nidtparti og den
andre ØV-gående n1ellmn steinsetningen og tuften. Ingen observasjoner av
spesiell interesse ble in1idlertid gjort under dette arbeid. Noen få flintfliser ble
funnet, n1en slike finnes spredt nær sagt over alt i dette o1nråde.
Det forhold at steinene i denne ringen ligger intakte til tross for at de er relativt eksponerte, kunne in1idlertid tyde på at anlegget har hatt en eller annen til58

knytning til nyere tiders aktivitet på stedet. Hvis ikke ville det sannsynligvis
blitt ødelagt som en følge av den rydding og overflatedyrking som har funnet
sted på o111rådet. Det mest sannsynlige er derfor at steinringen har sa111menheng
111ed den høystakk s0111 har vært plassert her gjennom tidene, og at den n1arkerer
ytterkantene av stakket0111ten.
På to steder like ved tuften er det jordfaste steinblokker, on1gitt av steinrøyser.
Den ene av disse, son1 ligger 5 111 SV for tuften, ble undersøkt uten at noe av
interesse kom for dagen. Det er derfor 111eget so111 tyder på at det dreier seg on1
rydningsrøyser.

Tuft II
Tuft Il ligger i en vestvendt bakkeskråning ca. 100 n1 øst for <<Tjeln1et>> (fig. 8).
Før under~økelsen ble satt i gang viste den seg, slik tilfellet var 1ned tuft I, so1n
en lav, næn11est hesteskofon11et jordvoll i terrenget.
Gravningen ble lagt opp på sa111me 111åte som i tuft I 1ned en ØV- og en NSgående profil son1 krysset hverandre i den sentrale del av anlegget. Etter at
veggene var avtorvet viste det seg at tuften var ca. 6,40 111 lang og ca. 5,20 111
bred på det 1neste, dvs. on1lag de sa1111ne 111ål s0111 for tuft I' s vedkm11n1ende
(fig. 8 og 9). Murene var også i dette tilfelle en del utraset, 1nen ikke verre enn
at det stort sett var enkelt å finne fren1 til den opprinnelige vegglin je (fig. 1O).
Denne var enkelte steder, særlig i nordre langvegg, 111eget klart markert (fig. 11).
Murene var fra 0,8 til1 n1 brede. Høyden var bare fra 20-40 cm, hvilket representerte 1-2 steinlag, 111ed andre ord omlag san1111e situasjon son1 i tuft L Også
her var byggematerialet relativt s111å steiner 111ed jord i n1ellm11rommene. Hvorvidt jorden sekundært var ko111n1et inn i veggfyllen eller om 111uren opprinnelig
var lagt opp n1ed jord son1 tetnings111ateriale, er litt vanskelig å avgjøre n1ed
sikkerhet, n1en 1neget tyder på at det er gjort bevisst med tanke på isolasjon.
Også i dette tilfelle har veggene utvilso1nt vært langt høyere enn de er i dag,
noe son1 blant annet alle de utraste steinene viser. Overflatedyrkning har utvilsonlt også i dette tilfelle gått ut over 111urhøyden. Like ved tuften ligger det
således en rydningsrøys son1 sannsynligvis inneholder stein fra veggene.
Stratigrafien i tuften var son1 følger: Øverst et 10-16 cn1 tykt lag av gresstorv.
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Fig. 8. Tuft Il under utgravning. Den hvite sirkelen i bakgrunnen markerer tuft I.
På bildet kan man tydelig se det gamle veitråkket.

Under dette et 4-6 c1n tykt lag 1ned torvig jord (lag I) son1 forekom i tynne flak
1ned grå striper i mellom (podsol ?) . Lagets struktur var den samme sonl i tuft L
Derpå fulgte et hardt, mørkt, trekullblandet kulturlag (lag Il) av noenlunde
sa1nme tykkelse som lag L Derunder konl man ned på steril undergrunn.
I NØ hjørne ble det avdekket et rundt stolpehull, ca. 20 c1n i dia1neter og hele
25 cnl dypt (fig. 12). Hullet stod vertikalt og bunnen var flat.
Inngangen til tuften har vært i vestre kortvegg. Det lot til at døråpningen har
vært fra 0,9-11n bred og at den har ligget helt inntil nordre langvegg. llnidlertid
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Fig. 9. Tuft Il utgravet.

er det noe usikkert otn de steiner som ligger i vestre gavlvegg virkelig er rester
etter mur eller otn de er rast ut fra veggene forøvrig. Muren var netnlig ikke
klart markert og forbindelsen med søndre langvegg usikker (fig. 10). En kan
derfor ikke se bort fra at tuften har vært åpen i ene gavlen, i likhet med tuft I.
I tuften ble det gjort følgende funn:

a.

2 randskår og 5 bukskår av brunt, litt grovt gods, lysere utvendig enn innvendig, og magret med små fragmenter av bergart. Skårene er uornerte og
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Fig. 10. Plantegning og profiler, tuft IL

Fig. 11. Nordre langvegg, tuft Il.

godstykkelsen er ca. 0,9 cm. Skårene viste seg å passe sammen og utgjør
en stor del av ene siden av et lite leirkar med høyt opptrukket skulder
og smal, innknepet eller fasettert n1unningsrand (fig. 13a). Yttersiden er
litt avskallet. Etter krun1ningen på kantranden å døm1ne kan karet ha
hatt en munningsdian1eter på ca. 11-12 cm. Høyden er det uråd å si noe
sikkert om.
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Fig. 12. Stolpehullet tuft U og utsnitt av nordre langvegg.

b.
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Skårene ble funnet tett sammen i lag IL (Funnsted: Syd for ØV-profil:
1-2,10 m, øst for NS-profil: 0,95-1,05 m.)
3 randskår og 3 bukskår av et kar av noenlunde satntne gods og type sotn a.
Karet har itnidlertid vært lavere og tner bollefonnet (fig. 13b). Godstykkelsen er ca. 0,6 cm.. Skårene passer sam.men til et større stykke og etter
krumningen på kantranden å dømme kan tnunningsdiameteren ha vært ca.

Tuft Il

MJØLHUS

a

b
Fig. 13a-b. Leirkarskår fra tuft Il.

c.

d.

11-12 cm. Skårene ble funnet tett sammen i bunnen av lag IL (Funnsted:
Syd for ØV-profil: 1,20-1,30 m, øst for NS-profil: 1-1,10 m.)
Avlang skiveskraper av flint med utbuet, retusjert egg (endeskraper). Lengde
2,6 cm, største bredde 1,9 cm. Funnet ca. 10 cm dypt i gresstorven.
(Funnsted: Vest for NS-profil: 0,8 m, syd for ØV-profil: 0,60 n1.
Et lite avslag av flint. Største mål 2,3 cm. Funnet midt i lag Il. (Funnsted:
Vest for NS-profil: 0,40 m, nord for ØV-profil 0,60 1n.)

En trekullprøve fra lag Il, samlet innenfor et areal ca. 0,5 n12 stort omlag n1idt
i tuften, har vært C-14-datert ved NTH i Trondheim med følgende resultat:
2140±90 år regnet fra nåtid (1950), dvs. 190±90 år før Kristus. En annen prøve,
samlet i bunnen av stolpehullet i NØ hjørne har gitt den uventet høye alder av
4820± 130 år reknet fra nåtid (1950), dvs. 2870± 130 år før Kristus.
Som vi ser er det så stor aldersforskjell mellom disse prøvene at begge umulig
kan være samtidig med tuften. Dersom man forsøker å sa1n1nenholde oldsaksmaterialet med dateringene, vil man se at den eldste av de1n utelukker enhver
forbindelse med keramikken, som på sin side later til å være samtidig n1ed kulturlaget i tuften. Med andre ord kan den eldste dateringen vanskelig ha noen forbindelse med tuften. Leirkarskårene synes imidlertid å passe relativt godt n1ed
den yngste dateringen. Kar med svakt avrundet buk, høyt opptrukket skulderparti og innknepet 1nunningsrand, er vel kjent fra vårt keltertidsmateriale. 2
Den ene flintskraperen som ble funnet, lå son1 nevnt i gresstorven og derfor
tydeligvis i sekundært leie. Den er av klar steinalders type og har derfor neppe
noen sammenheng n1ed tuften. Som tilfellet er på <<Tjelmet>> finnes det også her
spredte flinter som sannsynligvis kan føres tilbake til steinalders bosetning i det
nære naboskap.
Flintavslaget ble funnet i kulturlaget og er derfor helst sa1ntidig med tuften.
Tidfestingen til keltertid er interessant fordi den faller godt sam.men med
dateringen av tuft I. Det ligger faktisk bare 40 år i mellom, og tar man feil111arginene i betraktning, kan de meget vel være samtidige. Det synes da heller
ikke å være noen tvil om den nære parallellitet mellom disse husene, idet både
konstruksjon og størrelse er langt på vei identisk. Det vesentligste avvik er at
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tuft I har en skillevegg som. deler huset i 2 ron1 og at den har en «åpen» gavlvegg.
Sistnevnte forskjell kan in1idlertid bare være tilsynelatende da det so1n nevnt er
en n1ulighet for at også tuft Il har vært «åpen». Med hensyn til skilleveggen i tuft I
skal nun dessuten huske på at dette huset sannsynligvis har vært «restaurert» i
forbindelse 1ned en sekundær utnyttelse. Skilleveggen kan derfor være en senere
tilføyelse.
Også den takbærende konstruksjon later til å kunne ha vært den san1111e selv
0111 det i tuft Il bare er konstatert stolpehull i ett av hjørnene. So1n det fren1går
av plantegningen fig. 10, er det in1idlertid n1eget son1 tyder på at veggene har
forskjøvet seg en del gjennon1 tidene, sannsynligvis son1 en følge av frostsprengning og 1nenneskelig aktivitet på stedet. De n1.anglende stolpehull kan derfor
1neget vel ligge under 1nurene. Det ble ikke gjort forsøk på å <<flytte på» veggene
av hensyn til bevaringen av tuften. Taket later til å ha vært av torv slik tilfellet
også har vært i tuft I. Heller ikke i tuft Il ble det funnet spor av ildsted.
Etter tykkelsen på kulturlaget å døn1n1e har bosetningen i tuft Il vært av
kortere varighet enn den tilsvarende i tuft I.
Jeg skal ikke her ta opp spørsmålet vedrørende n1.ulige kulturelle forutsetninger
for våre 2 anlegg fra Mjølhus, n1en bare kort konstatere at vi her synes å stå
overfor de hittil eldste, steinbygde hustufter fra norsk jernalder. Det er et spørsn1.ål 0111. vi ikke i disse husene kan se en forløper til «langhuset av stein» so111 er så
vanlig på Sydvestlandet i ro111ertidjfolkevandringstid. Veggkonstruksjonene er i
seg selv ganske de san1111.e n1ed en enkel steinn1.ur og jord eller torv son1 supplerende n1ateriale. 3
<<Langhus» kan n1an vel egentlig ikke si at våre tufter representerer. Men de
har en rektangulær grunnplan, og betegnelsen <<langhus» har vel i første rekke
san1.n1.enheng 1ned størrelsen og ikke så n1.eget tncd den konstruksjonsmessige
utforn1ing.
De tuftene son1. i tid og utseende synes å ligge nærn1est våre på M jølhus,
finner vi i de eiendmntnelige <<tunanleggene» i Rogaland. Blant disse vil jeg
særlig fren1.heve HåtJodl i Tin1.e på Jæren, utgravd i 1934 og 1935 av Jan Petersen
og beskrevet av han1.. 4 Tuftene på Håv o dl er i likhet tned de fleste husene i disse
anleggene ganske sn1å og den ene gavlveggen «åpen>>. Lengden varierer fra 9,8067

10,80 111 og bredden fra 5,50-5,90111. Bredden på veggene er fra 1-1,50 n1 og de er
ganske lave og oppført av sm.å stein slik tilfellet er på Mjølhus. Funnn1aterialet
var også te1nmelig spinkelt og bestod vesentlig av noen få potteskår.
Av største interesse er det når Jan Petersen påpeker at disse tuftene synes å være
blant de eldste av den store mengde han har gravet. Han antyder en datering til
eldre ro1nertid, ja for den ene tuftens vedkon1mende ser han heller ikke bort
fra keltertid. 5 3 av de øvrige tunanleggene går i et hvertfall tilbake til eldre
rom.ertid. 6
I sitt doktorgradsarbeide «Studier i jernalderens gårdssamfunm> fra 1953 er
Anders Hagen kmnmet fre1n til, på bakgrunn av det funnstoff son1 den gang
forelå, at det ikke er noen beviser for at langhuset av stein fra jernalderen har
utviklet seg på hjen1lig norsk grunn av 1nateriale eldre enn sen romertid-folkevandringstid: <<Det vi kan si n1ed sikkerhet er at vi fullstendig 1nangler denne
hustypen fra keltertid og tidlig ro1nertid, til tross for at vi fra Agder og Rogaland
har et 1neget stort antall fag1nessig utgravde jernalderhus; hadde langhuset av
stei11 vært vanlig i disse 1nange hundreår på Lista eller i Rogaland, skulle vi vente
å finne dette antydet, om ikke bevist, såpass rikt so1n funnstoffet er, og så intenst
so1n Jan Petersen har drevet sine utgravningen>. 7
I de nevnte tunanleggene 1nener jeg dette er bevist, og 1ned de beslektede anlegg fra Mjølhus 1nener jeg det er forsvarlig å anta at det rektangulære jernaldershuset av stein har tradisjoner tilbake til keltertiden her hjem1ne.
Det er vel forøvrig et spørsn1ål 0111 ikke et nænnere studiu1n av oldsaksmaterialet, og særlig da kera1nikken, fra de 1nange utgravde gårdsanlegg på Lista
og i Rogaland, vil vise at de tilfelle so1n her er nevnt ikke er enestående, men
at det rektangulære jernaldershuset av stein har en langt solidere forankring i
eldre ron1ertidjkeltertid.
Hva slags ervervsmiljø representerer så tuftene fra Mjølhus? Er det bønder,
fangstfolk eller 1nennesker n1.ed et blandet næringsgrunnlag, eller kan det tenkes
at de ikke har tilknytning til besten1.te befolkningsgrupper i det hele tatt? Det
er uråd å gi et sikkert svar på dette, dertil er funnn1.aterialet for spinkelt og lite
nyansert. Vi kan i beste fall bare antyde en del n1uligheter.
Det første en 1nerker seg er at husene er usedvanlig s1nå, bare ca. 20 111. 2 i inn-
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vendig grunnflate. De har derfor neppe kunnet hyse både 1nennesker og dyr,
slik det ofte har vært tilfelle i jernalderhusene. Dette er ikke noe avgjørende
argmnent 1not husdyrhold, n1_en hele bosetningsbildet gjør at en har vanskelig
for å tenke seg gårdsbruk i egentlig forstand.
For fangstfolk burde itnidlertid lokaliteten ha vært vel egnet. Mjølhusvannet
ligger like ved og det er flere andre vann i naboskapet (fig. 1), foruten at det er
relativt nær vei til kysten. Fiske kan derfor ha betydd en del for de 1nennesker
smn har bodd her. Jakt har det vel sannsynligvis også vært gode tnuligheter for
i de vidstrakte heiene otnkring.
Dersmn tuftene representerer fast bosetning, faller det n1_est naturlig å tenke
på tnennesker n1_ed et blandet erverv, tned jakt og fangst og litt februk. Noen
vil kanskje innvende at n1_an i tilfelle burde funnet rester etter uthus, n1_en det er
vel i alle tilfelle ytterst begrenset hva tnan kan vente å påvise av bosetningsspor
etter 2000 års destruksjon.
De beskjedne og funnfattige kulturlagene og blant annet det forhold at det
ikke ble påvist ildsted i noen av husene gjør det itnidlertid like berettiget å oppfatte detn sotn tetnporære bosteder og da blir det straks flere valgtnuligheter.
Det kan for eksetnpel være tale mn fangsthytter, om gjeter- eller slåttebuer for
en eller annen gård, eller for den saks skyld like gjerne on1_ tninner etter stølsdrift i en eller annen forn1_.
Et forhold smn det kan være verdt å nevne, er at tuftene ligger like inntil en
gatntnel veilei son1_ kmntner sydfra og går langs østsiden av Helgåvannet, via
M jølhus og videre over heiene til V arden og Brusand. Denne ferdselsåren var
benyttet sotn bygdevei så sent smn otnkring århundreskiftet, tnen i dag er det
bare en sti son1_ sjelden benyttes. Den er likevel klart tnarkert i terrenget, noe
smn fretngår av luftfotografiet fig. 1.
Det er ikke utenkelig at dette tråkket har tradisjoner tilbake til førromersk
jernalder. Denned kan tnan heller ikke utelukke n1_uligheten for at steinhusene
ved Mjølhusvannet kan ha hatt en eller annen funksjon i forbindelse n1_ed
ferdselen langs veien, for eksen1_pel i fonn av selehus eller liknende.
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s LJ lvllvf it R Y
In 1961 two snull stone house-grounds were excavated on the farm_ Mjølhus in
Ogna, Rogaland. 100 n1 apart, they lie dose to a lake, Mjølhusvannet (fig. 1).
House-ground I, 6 n1 long by 5 n1 wide, consists of low walls built of stone,
0.80 n1-1 n1 thick, and only 30 cn1-40 cn1 high. Originally the walls were n1uch
higher, but as parts of then1 have slid and as the topsoil has been cultivated only
the lowest courses ren1ain. The house-ground is open at one end, and there is an
interior wall dividing the house into two roon1s.
There were two clearly distinct stratigraphic strata. The upper stratun1 consisted of loose, turf-like soil layered in structure; this pro bably represents the
re1nains of a turf roof which has collapsed. The lower stratmn was a dark, hard
cultural layer, with charcoal here and there. Sherds of at least two clay vessels
and son1e flint chippings were found in these strata (fig. 6a and b).
Radio-carbon analysis of the upper layer yielded the result 200± 100 years
A.D., while a specin1en fron1 the lower layer proved to date fron1 150± 100 B.C.
These dates are interpreted to n1ean that the house was built at smne tin1e towards the end of the Celtic period, only to be abandoned after a fairly short
period of habitation. Later, during the tin1e of transition fron1 the early to the
late Ron1an Iron Age, the house was once again taken into use for smne purpose
or other.
House-ground Il is 6.40 111 long and 5.20 111 wide; the re1naining 1neasure1nents
are approxin1ately the sa1ne as those of I (figs. 8-10). It differes fron1 house I by
consisting of one roon1 only; instead of an o pen end wall, it has a door opening.
The stratigraphy was si1nilar to that of house-ground I, the only difference
being that the two strata were thinner. Sherds of two clay vessels were found in
the culturallayer, of a type which appears to belong to the pre-Roan1n Iron Age.
This accords well with the radio-car bon date of the lay er: 190± 90 years B. C.
It seen1s clear that these house-grounds fron1 Mjølhus have a great deal in
co1nn1on with the "long houses" built of stone, which beca1ne so con1n1on in
south-western Norway during the late Ronun Iron Age and the Migration Age,
even though the Mjølhus houses were n1uch s1naller. The closest parallels to our
two houses at Mjølhus- in tin1e as well as in appearance- are the housegrounds
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belonging to the socalled "ringshaped constructions" in Rogaland, and especielly
the ones at Håvodl in Time, Jæren, dated by Jan Petersen, who excavated them,
to the early R01nan Iron Age, although he allows a possible date during the Celtic
period for one of then1.
The author feels that the above mentioned examples and the related houses at
Mjølhus provide sufficient evidence for assuming that the rectangular stone
house of the Iron Age had its roots in the Celtic period in Norway.
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Disse steinene ble lagt til side da vi ikke hadde noen mulighet for å avgjøre hvor i muren de
hadde hørt hjemme.
Hinch, 1951, s. 68, fig. 11.
Grieg, 1934, s. 86, Petersen, 1933, s. 79.
Petersen, 1936, s. 59-70.
Petersen, 1936, s. 68.
Petersen, 1952, s. 102.
Hagen, 1953, s. 202.
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Marit Monsen:

PORTALSYMBOLIKI(
Noen re.fiek~joner o1nkring et elernent i nordisk Jørkristen religion

Utgangspunktet
«Den arabiske ekspansjon på 600 og 700 tallet efter Kristus er et av historiens
største under.» Denne uttalelse av Harris Birkeland1 viltnange erklære seg enig i.
Fra å være en liten, såkalt pritnitiv folkegruppe, utvikler araberne seg i løpet av
et par århundreder til å bli eksponent for den høyeste åndelige og tnaterielle
kultur.
Under Abbasidenes kalifat i Bagdad (fra 750) grunnlegges den arabiske vitenskapelige litteratur, og efter erobringene av de store landområder, er det naturlig
at vi her også finner reiseberetninger. Av disse er Ahtned ibn Fadlans best kjent
i Norden.
Ibn Fadlan var tnedletn av en delegasjon som_ reiste fra Bagdad i juni 921 og
kmn til Bulgar ved Volga i 922. Efter hjetnkotnsten skrev han en beretning om_
sin reise og 0111 sitt opphold hos bulgarene. I denne forteller Ibn Fadlan også 0111
sitt 111øte n1ed ar-Rus. Det kalte araberne nordboer sotn de traff i Russland og
tilstøtende otnråder. Ibn Fadlan og andre san1tidige arabere visste at ar-Rus var
av nordisk herkotnst og at de var av satntne rot sotn nordboer son1 de traff i
Spania og andre vest-europeiske land.
Ibn Fadlan skriver et langt kapitel om nordboerne og hans bok er en benyttet
kilde ikke minst for nordiske arkeologer og religionshistorikere. V ed hans
skildring blir vi vitne til hvordan den kultiverte araber opplever tnøtet tned
representanter for en annen ekspansiv kultur hvis utvikling er faseforskjøvet i
forhold til hans egen.
Blant annet skildrer Ibn Fadlan en høvding av ar-Rus folkets død og seretnoniene ved hans bålferd. Araberens skildring er et øyenvitnes skildring, er
enestående eksakt og forteller 0111 n1ange ellers ukjente rituelle detaljer. Her skal
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vi kun beskjeftige oss n1ed en av de sere1nonier som utføres av en trellkvinne
som er besten1t til å følge sin herre i døden. 2
«Da det var blitt fredag efterm_iddag, tok de trellkvinnen bort til noe son1 de
hadde laget lik en dørkarn1 (Malban). Så satte hun benene sine på håndflatene til
mennene og kon1 så høyt at hun raget opp over den dørkannen, og sa noe på
et sprog hun talte. Derpå slapp de henne ned; n1en så løftet de henne opp enda
en gang, og hun gjorde smn hun hadde gjort første gangen. Derpå slapp de
henne ned og løftet henne opp for tredje gang, og hun gjorde so1n hun hadde
gjort de to første gangene. Så rakte de henne en høne, og hun kuttet hodet av
den og kastet det; de tok hønen og kastet den i skipet.
Da spurte jeg tolken on1 det hun gjorde. Han svarte: <<Den første gangen de
løftet henne opp, sa hun: «Se der! Jeg ser n1in far og 1nin 1nor.» Den andre gangen
sa hun: «Se der! Jeg ser alle de døde slektningene 1nine sittende.» Den tredje
gangen sa hun: «Se der! Jeg ser 1nin herre sitte i paradiset, og paradiset er fagert
og grønt, og san1n1en 1ned han1 er tnenn og unge gutter (tjenere); han kaller på
1neg. La meg så gå til ha1n !»
Folke Strø1n ko1nn1enterer araberens skildring bl. a. slik :3
«Det rituelle sere1noniellet viser stonnannsbegravelsens di1nensjoner og rikt
utviklete fonnvesen. Vi kan gå ut fra at hver rituell detalj har sitt beste1nte innhold og sin funksjon so1n ledd i helheten ..... Hva son1 klart kan erkjennes er
at kvinnen ble hensatt i ekstatisk tilstand. Den grenseoverskridende symbolikk i riten

med dørkarmen kan heller ikke 1nisjorståes.»
Fra det øyeblikk hun hadde uttalt det skjebnesvangre <1EG>> til spørsn1ålet on1
hve1n son1 ville følge høvdingen på reisen til dødsriket, var trellkvinnen en
privilegert, hennes egen personlighet viker tilbake for å gi plass for de nu1ninøse
krefter. Ved disse krefters hjelp får hun del i de utvalgtes visjoner. Her er ekstasen
oppnådd bl. a. ved drikking av <<nabid» (en rusdrikk), og den grenseoverskridende
symbolikk i riten tned dørkannen.
Det faller naturlig å anta at Ibn Fadlans skildring ikke gjengir en enestående
begivenhet, 1nen forteller om skikker og ritualer smn selv on1 de virket fren1n1edartet på araberen, var kjent og anvendt innenfor en større kulturkrets.
Efter det son1 her er gjennmngått, vil jeg ko1n1ne 1ned følgende oppsu1nn1ermg:
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Fig. 1.
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I en nordisk kulturkrets har det i det 10. århundre eksistert religiøse sere1nonier
ledet av kvinner, (det fremgår av andre avsnitt av Ibn Fadlans skildring) hvor
man blant annet har benyttet seg av dørkannlignende arrange1nenter for å se
inn i fremtiden.
Dørkannen, eller deler av den, 1nå man anta kunne være av en 1ner eller
1nindre permanent karakter. Man skulle altså kunne vente å gjøre funn som.
indikerte at slike porter har eksistert.
To kriterier n1.ener jeg 1nå være til stede for at en slik tolkning skal være tilfredsstillende:

1. En hvilken son1. helst annen tolkning 1nå være utilfredsstillende.
2. Vår tolkning 1nå:
a) forklare selve den konkrete gjenstand
b) son1. alle riktige tolkninger virke videre utover i gjenstandens kontekst,
son1. en nøkkel åpne for videre forståelse.

1. Visjonsaspektet (se fig. 1)

ad. 1. Utilfredsstillende tolkninger. Det innrøn1.n1.es ahnent at denne scenen
fra Bayeux-teppet ikke tolkes tilfredsstillende. Charles H. Gibbs-Sn1.ith har gitt
den følgende karakteristikk :4
<<En he1nmelighetsfull scene 1ned påskrift «Hvor en viss klerk og Ælfgyva»,
(UBI UNUS CLERICUS ET ÆLFGYVA) hvis 1nening og betydning nå er
gått helt tapt. Den n1.å ha vært velkjent for san1.tiden. Ælfgyva står i en forseggjort port og overfor henne står en klerk - en prest 111ed tonsur. Han geberder
seg voldson1t. Scenen refererer sannsynligvis en av den tids skandaler.»
Sin1one Bertrand, son1. er konservator for Bayeuxteppet, har nylig skrevet :5
«Denne hetntnelighetsfulle scene forstås da først son1 den offisielle stadfestelse
av løfte 0111. giftennål. Under en praktfull portal får den unge piken en ørefik
av en prest 1ned tonsur. Hennes kostbare klær understreker hennes høye byrd.
Prinsesse Adele går her under navnet Ælfgyva, og slik stadfestes båndene so1n
fra da av knytter henne til Harald. (Denne meget rin1.elige forklaring er den son1.
har fått ahninnelig tilslutning.)»
At en ørefik skulle fretnstilles så udran1.atisk i et kunstverk hvor handling og
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Fig. 2.

dramatikk er det fretnherskende trekk virker ikke overbevisende. Og hvorfor
har da «la portique» sin ganske spesielle stil i forhold til de andre arkitekturnlotiver?

ad. 2 a. Tolkning av m.otivet.
Hvis vi tenker oss den rituelle dørkannen i Ibn Fadlans skildring, hvordan kan
den ha sett ut? <<Noe son1 de hadde laget lik en dørkann.» Kan vi ikke tenke oss
at «le son1ptueux portique» i Bayeux-teppet innebærer nettopp den grenseoverskridende sytnbolikk son1 dørkarn1en i Ibn Fadlans skildring? Her forekmnn1er
hverken dør eller en bygning i forbindelse tned portalen. Stilen i den, tned de
store, gapende dragehoder, er ganske anderledes enn stilen i andre arkitektur-

77

nwtiver i teppet. Disse representerer til dels kjente norm_anniske (borgene iDol,
Bayeux, Dinan) byggverk, eller de er angelsaksiske (kirken i Bosham-). Derin1ot ser
vi lignende fonner for dyrehoder son1 stavnpryd på flere av skibene i Willian1s
flåte (fig. 2). Dyrehoder fra det ca. 150 år eldre skibsfunn fra Gokstad ligner heller
ikke så lite på dragehodene so111 portalen fra Bayeux-teppet er utstyrt 111ed (fig. 3).
Alt i alt tror jeg nun kan si at portalens stil peker hen mot en 11ordisk kulturkrets.
Er kvinnen en visjonær? Hun har sine øyne tildekket son1 de norrøne volver
hadde det. Det er heller ikke noen av de andre personer son1 opptrer i teppet
s0111 svever tilsynelatende vektløse over bakken. Hvis de ikke står på noe, er det
enten for å karakterisere at de er i bevegelse eller tegn på at de befinner seg i et
bakenforliggende plan.
I hele teppet er hendene et viktig, for ikke å si det viktigste, uttrykksbærende
1niddel. Ikke en eneste hånd er tilfeldig fren1stilt. Ikke bare grep on1 lanser og
skjold, 1nen personenes handling, hensikt og ord er fren1stilt ved hjelp av gester.
Frank Stenton sier 6 on1 scenen son1 fremstiller Harolds ed til Willia1n (se fig. 4):
<<Det er 111eget son1 taler for at her er vendepunktet for hele det dran1a son1
fre1nstilles i teppet.» - I denne scenen er hele uttrykket konsentrert on1 Harolds
hender, selv hans lukkede øyne tjener til å fre111heve hans konsentrasjon on1
Det Hellige. Francis W ornuld uttrykker seg slik :7 «l den velkjente scene son1
fren1stiller edsavleggelsen i Bayeux uttrykker 111åten son1 Harold berører de to
helgenskrin på, begivenhetens viktighet og dra111atikk. Dette er forsterket ved
den uah11indelig fine n1åte Harolds hender er tegnet på. En slags elektrisk kraft
synes å strø1nn1e gjenno1n begge.>>
Jeg tror at noe lignende blir fre1nstilt i fig. 1. Ved hjelp av dørkannens syn1bolikk er Ælfgyva stilt utenfor tingenes vanlige sa111111enheng: «De avgjørende
øyeblikk, de hellige tidene so1n er ladet 1ned usedvanlig, ofte farlig kraft ..... »8
Munken befinner seg i den rasjonelle verden, 1nen 1ned sin hånd berører han
Ælfgyvas leber og n1ottar hennes budskap. Han befinner seg bokstavelig talt
n1ed en fot i hver værensfon11. Jeg mener at her er brukt lignende syrnbolikk og

kunstneriske virkemidler av samme slag som i scenen med Harolds ed.
Jeg synes også at ovenstående forklaring sten1n1er bedre 1ned kvinnens rolige
holdning og 1nunkens konsentrerte ansiktsuttrykk og ærbødige stilling enn de
ovenfor siterte tolkninger.
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ad. 2 b. Jeg vil bare trekke frem et par tnom.enter som kan antyde at ovenstående forklaring kan stetntne i en større satnmenheng.
Hele Bayeux-teppet er fretnstilt kort efter the Conquest for å legitimere og
glorifisere Willian1s erobring av England, særlig da vis a vis de andre tronpretendenter. Ebbe Hertzberg skriver :9
«Troen paa miraklet, underet, paa verdensstyrelsens evne og vilje til n1on1entant
at suspendere de aln1indelige naturloves virksomhed, dannede tværtimod det
fælles grundlag for de dalevende tnenneskers livsopfatning, hvad enten de boede
i hedensk eller kristnet land.>>
I teppet fretnstilles Willian1s invasjon av England som en skjebnebestemt
hendelsesrekke i likhet med de greske tragedier og islandske sagaer. Dette viser
seg efter tnin tnening i scenen tned kometen (se fig. 5), tned Harolds ed, og også
i scenen n1ed Ælfgyva. Her er det sterkere krefter i sving enn det enkelte
tnenneskes vilje.
Alexander Bugge karakteriserer år 1066 slik :10 <<Det var et tnerkeaar i hele
Europas historie. Da skulde det afgjøres, enten England skulde gaa san11nen tned
de nordiske land eller tned V esterlandene. Det England son1 er idag, begynder
ved Hastings. Det England, sotn forud var, slutter ved Statnford bro.»
Og :11 «De fleste af de tnægtigste n1ænd i England var ogsaa af nordisk æt eller
gift n1ed nordiske kvin der.»
Overfor de nordiske, spesielt de danske konger, måtte Willian1 stadig hevde
sine rettigheter. Og hva kunne støtte hans krav overfor nordboerne (hans legitime arverett var san11nenlignet med deres mer enn tvilsotn) bedre enn å kunne
fortelle at det var forutsagt, det var <<så laga», at han skulle erobre England. (Vi
kan bare tninnes Harald Hardrådes satntidige ferd til England, - Snorre forteller
on1 alle de dårlige varsler sotn gikk forut for den.)
I teppet er dette efter tnin tnening frentstilt ved hjelp av nordboernes eget
sytnbolsprog.
Hvilke personer forestiller de to figurer? Er Ælfgyva et fellesnavn eller et
egennavn? Forestiller hun en levende eller er hun selv en visjon? Her skal bare
nevnes at begge Knut den tnektiges kvinner kaltes Ælfgyva.
Presten tninner oss on1 at det sto n1eget sterke kirkelige interesser bak the
Conquest :12 <<Foretagendet hadde en tosidig karakter: det var både et korstog og
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Fig. 4.

en erobring. Sam1nen 1ned Willian~s ærgjerrighet virket en annen ærgjerrighet
som ikke var 1nindre grisk, ikke 1nindre hyklersk enn hans. Skjønt Hildebrandt,
den senere Gregor VII, ennu ikke var pave, behersket han det pavelige konsil.
Han hadde satt seg son~ 1nål ikke bare å frigjøre kirken fra verdslig innflytelse,
6 - Viking 1970
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Fig. 5.

men å legge den verdslige makt under pavetliakten sotli for hatli sto SOlli den
guddon1melige rett .... Den engelske kirken holdt ikke Hildebrandske tliål ....
Normannerne var pavedøtlin1ets favoritter.»

Oppsummering og utdyping
Det jeg har forsøkt å få frem ved ovenstående kan uttrykkes slik:
Jeg tror at hvis vi skal kunne tolke scenen med Ælfgyva riktig, må utgangspunktet være dørkanliens sytlibolikk. Denne sytlibolikk er velkjent i mange
kulturkretser, vi finner den i de kinesiske pai-lous, Indias toranas, stavkirke-
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Fig. 6.

portalene eller koråpningen i våre egne kirker. I den n1est rendyrkede form
finner vi kanskje portalsy1nbolet brukt i Japans shinto arkitektur n1ed sine
torii. 13
Symbolikken er en av de mange so1n representerer «en slutt på de profane
menneskelige vilkår, et gjennombrudd av det ontologiske plan. Mennesket
beveger seg ved kjærlighet og død, helliggjørelse og oversanselig kunnskap fra
«det uvirkelige til det virkelige» so1n det heter i BRIHADARA UPANISAD». 14
Vi blir ledet videre på sporet av Ibn Fadlans fortelling. Den får oss til å tro at
kvinnen er en visjonær, hun besidder <<metaphysical knowledge». Hvordan kan
det fremstilles billedlig? En moderne tegneserie har sin n1.etode, n1en jeg synes
at <mnus clericus>> fingertupper på Ælfgyvas leber er en langt mer subtil fremstillingsmåte son1 bekrefter teorien om dørkarn1ens symbolske funksjon.
Hva ordet ÆLFGYVA's etymologi angår, har forstavelsen ÆLF sin opprinnelse i alv. GYVA komn1er av å gi. ÆLFGYVA skulle efter dette bli en son1
gir noe, mottar noe, eller selv er gitt av/til alvene. - I nordisk førkristen religion
er alver stedsbundne fruktbarhets- og dødsdemoner. De har nettopp dette for
den religiøse innstilling så karakteristiske dobbeltaspekt, dette <<både-og>> (hvor
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nutidsmennesket venter et <<enten-eller».) Jeg skal ikke komme nærmere inn på
proble1nene omkring alvene her, men minne om at Frøys bolig heter Alfheim. 15
Navnet Ælfgyva' s etyn10logi og alvenes fruktbarhetskarakter bestyrker den antagelse at vi i figur 1 står overfor et av de steder i teppet hvor borden under korrelerer med midtpartiet (som i scenen med kometen, fig. 5). Den falliske figuren
under Ælfgyva forestiller efter dette en alv som hun står i forbindelse med.
Francis Wormald uttaler :16 <<De lett erotiske figurer i 15 (her fig. 6) og 18 san'lt
figuren i 19 under scenen 1ned Ælfgyva og klerken er formodentlig utelukkende
brukt dekorativt, og er forløper for ornamenter slik de finnes i initialene i
romanske manuskripter.»
Dette er jeg ikke enig i. De nevnte figurer er nakne fordi de er fren1stilt i en
religiøs kontekst. Det er et eksempel på den såkalte <<rituelle nakenhet>>. V ed hjelp
av den er de stilt utenfor tingenes vanlige sammenheng, de er flyttet fra den
profane til den hellige sfære, slik som Ælfgyva og trellkvinnen i Ibn Fadlans
fortelling ble ved andre 1nidler.
Vi har et annet eksempel på denne form for nakenhet hvis vi leser videre i
Ibn Fadlans skildring son1 vi siterte et avsnitt av til å begynne med: <<Derefter
kom den av folket tilstede som var nænnest i slekt med den døde. Han tok et
trestykke og tente fyr på det. Så gikk han bakover 1ned ryggen mot skibet og
ansiktet 1not folket og han hadde trestykket i den ene hånden, mens den andre
lå på baken; og han var naken.>>
Også i det folkloristiske n1ateriale finner vi rester av lignende skikker. Et eksempel :17 <<Ein dag seinare Bel-O lia og Olaug gjette, gikk bjørnen etter dei heile
dagen. For hår gong bjørnen kon1 og skulle ta et dyr, gjekk Bel-Olia in'lot han,
reiv op kleda sine op under arn1ene og synte bjørnen blanke enden sin. Dette
var noe budeiene i Hedalen gjorde, når det ingen annan råd var til å bli kvitt
bjørnen. Det var so1n siste nødsankaret når dei skulde skreme bjørnen frå å drepe
krøtera. Då vart bjørnen for det 1neste ska1nfull og rusla vekk.»
Det er vanskelig å la være å tenke på mn Ælfgyva og presten forestiller dalevende kjente personer og. hven'l de mon kan være. Man kan tilbringe noen
spennende timer med å snuse efter dette ved hjelp av f. eks. Snorre og en Domesday Book med kommentarer. Finner man ikke ut noe annet, lærer n1an ihvert84

fall til gangs hvor satntnenfiltret de norsk/dansk/angelsaksisk/normanniske stormannsfamilier var.
For tiden er min favoritt til stillingen so'tn Ælfgyva Gueda (Gida, Githe) som
var n1or til Harold Godwinson, søster til kong Svein i Dann1ark. On1 henne
sier annalene til kirken i Winchester bl. a. (år 1052): «Githa, Godwins hustru, en
rikt utrustet (eller vel ben1idlet) kvinne ... (Githa uxor Godwini, femina multas
habens facultates).>>
Dette kan jo tydes på minst to n1åter. - Efter Conquest rømte hun fra Willian1
til Flandern tnedbringende store skatter. Hun ble drept ved lynnedslag. Det er
en dødsn1åte som ikke blir hvetnsom_helst til del. Hvis Harolds tnor var Ælfgyva
og han kjente hennes utsagn, ville dette også i noen grad forklare hans defensive
taktikk i det blodige møte med Willian1 ved Hastings. Harold var ellers kjent
for sin helt igjennom offensive krigføring, han var «sin tids Romn1eh>. 18
Noen vil kanskje innvende at kristne ikke ville tatt hensyn til noe slags spådotnsvesen, at det hørte den hedenske verden til. Da kan det bare nevnes at det
fortelles om Hertug Williams ferd over kanalen: «l et av ski bene omkom ekspedisjonens offisielle sannsiger. Hertugen erklærte at det ikke var noe stort tap da
han ikke hadde været i stand til å forutsi sin egen skjebne.»19
Hvis ovenstående tolkning av scenen tned Ælfgyva og presten er riktig, kunne
det være utslag av en tneget gatnmel skikk hos gern1anerne. Både Cæsar og
Tacitus forteller at kvinner sotn hadde evne til å se inn i fretntiden ble rådspurt
før de avgjørende slag. 20

2. Dødsaspektet

Vi vil nu forlate Ælfgyva og hennes kavaler og vende tilbake til oppsutnmeringen efter vårt utgangspunkt. Der kotn vi til at man kunne vente å gjøre funn
som indikerte at rituelle dørkanner har eksistert.
Dette utgangspunkt overfor et arkeologisk 1nateriale fører til at parvise stolpehull kan tolkes so1n levninger av et dørkarn1arrangetnent av en n1er pern1anent
karakter. Straks står vi overfor et nytt probletn: Hvilke tilleggskriterier viser at et

sett stolpehull er rester efter et rituelt dørkarmarrangement og hvilke utelukker en slik
tolkni11g?
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Det er en side ved portalsymbolikken som her hjelper oss videre: Dødsaspektet.
Mircea Eliade skriver om dette :21 «For selv 0111 det opprinnelig n1.ed Den andre
verden 111enes tilværelsen efter døden, innebærer· uttrykket efterhvert en hvilkensomhelst transcendent tilstand, alle værensfon11er s0111 er utilgjengelige for et
menneske av kjøtt og blod, 111en forbeholdt «ånden> eller mennesket son1. en
åndeliggjort enhet.>>
Vi tar for oss den første passus i dette sitat. Er det noe som tyder på at det
i den kulturkrets vi befinner oss er en sa111111.enheng mello111 død og portal/
dørsy111bolikk? I det folkloristiske 111.ateriale er det enkelte tegn son1. tyder
på det:
Det gam111el-engelske fen0111en Lich-gate er en kirkegårdsport hvor liket ble
satt ned før begravelsen. Ordet peker n1.ot en forbindelse 111ed vårt 0111råde. Selvmordere kunne i gan1.mel tid ikke bli båret gjennon1. kirkegårdsporten når
de skulle begraves, kisten n1.åtte løftes over kirkegårds111uren. 22 - På Island la
n1.an i gan1111el tid liket på en dør under forberedelsen til begravelsen. - I Norge
forekm11 det at man la liket i en vidjefletting, <<hurd». Hurd er også et gan1111elt
ord for dør. 23
Johan Fritzner skriver :24 <<Ti efter 111in Fon11ening er det hævet over al Tvil,
at uksakka er den Dørkjærring son1 111an ofte hos os beskylder for at blæse Lyset
ud, naar n1an 111ed dette i Haanden gaar gjenne111 en Dør, og det slukner af det
derved opstaaede Træk, og 0111. hvilken 111an paa Færøerne hører den sa111111e tale.
Men den Dørkjærring er vistnok ikke andet, end en af de an11e Sjæle, so111 uden
at kunne finde Ro efter Døden Færdes on1kring i Menneskenes Nærhed og derunder gjør de111 Fortræd.>>
Så har vi det 111ytologiske materialet.
Det er meget so111 tyder på at det er 111ytiske levninger i historien 0111 Arnljot
Gelline og trollkjerringa i Olav den helliges saga 141: «Arnljot gikk bort og
ryddet ut likene av 111ennene, han satte dør og dørkan11 i stua igjen, for det
hadde hun revet fra alt san1.n1en da hun løp ut.»
Jo lenger vi ko111mer tilbake i det 111ytologiske 111aterialet, desto sikrere blir
vi på at det er en sammenheng 111ellon1 død og dørsy111bolikken. I Grimnes111ål
str. 22 leser vi 0111 Valgrindi, i Skirnes1nål str. 32 0111 Någrindi. I begge tilfelle
tolkes dette so111 likgrinden - porten til Hel.
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Jeg tror at vi nettopp her i str. 32 i Skirnes1nål finner et av de tilleggskriterier
vi er på jakt efter for våre stolpehull :25
<<Rilngri1nne hei ter tuss
som taka deg skal
nedanfor någrindi.
Der skal tusular
kringom treroton1
geiteland deg gjeva ;>>
Dette sier fruktbarhetsguden Frøy' s tjener i sin tordentale til jotundatteren Gerd.
Såvidt jeg kan forstå er hensikten 1ned talen ved hjelp av alle 1nidler å få kaosnlaktene (representert ved jotundatteren) tvunget inn under livslovenes kos1niske
vilje. Jeg tror at Skirnes1nål, ihvertfall i enkelte strofer, ikke bare er «en i poetisk
fonn gestaltad o1nskrivning av en agrarisk kultakt>>, 26 men teksten som fulgte
handlingen i ritualet:
«Til holtet eg gjekk,
til det grønande tre,
gan1bantein å gripe,
ga1nbantein eg greip.>>
Her ser vi hvordan handlingen ligger 1nellon1 de to siste linjer, ved anvendelsen av to forskjellige tider av verbet er den på en genial 1nåte brakt oss helt
inn på livet.
I sin klassifisering av 1nytologisk stoff skriver S. H. Hooke :27 <<Dette er grunnen
til at vi kaller den slags 1nyte for en rituell n1yte. Den har sitt navn fra sin funksjon
son1 er å sikre ritualets kraft. Det er 1nulig at dette er den eldste fonn for myte.>>
Det er rilnelig å anta at Frøy' s sko svein Skirne, son1 er hovedaktøren i dramaet,
er en prest. Under utøvelsen av ritualet har handling og tekst fulgt hverandre,
handlingen har konkretisert ordene son1 ordene gir handlingen innhold. Når
1nan leser fra str. 25 aner 1nan hvilken veldig virkning diktet 111å ha hatt i sin
rette san11nenheng.
I forbindelse 1ned str. 32 virker det rimelig å anta at presten parallelt n1ed sine
forbannelser har begravd Gerd, d.v.s. et billede av henne, og helt geiteland (geite87

Fig. 7.

urin) over. Geiten Heidrun ernærte seg av livstreets blader, så geiteurin var livgivende.
Jeg har med dette forsøkt å vise at kvinnebilleder nedgravet i forbindelse med parvise
stolpehull kan være et av de tilleggskriterier som viser at vi står ove1jor rester av et rituelt
dørkarmmTangement.
Et eksempel på dette m_ener jeg 1nan kan ha når «gullgubben> finnes slik (se fig.
7). Her har 1nan kvinnebilleder, oftest sam1nen 1ned en fremstilling av en n1ann
(Skirne ?). Kjeppen son1 n1an ikke sjelden ser 1nellon1 de to skulle det da ikke være
uri1nelig å tolke son1 en «gam_bantein». Ofte forklares dette so1n en trollstav,
1nen en stav er et alm_ent herskersy1nbol. 28 01n det er Skirne eller Frøy son1 er
avbildet på gullgubbene er av n1indre interesse, for under ritualet eller hierogalniet 1nå jo presten tildeles den rolle son1 guden har i 1nyten.
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Her ser vi at et fruktbarhetsrituale må finne sted ved porten til dødsriket.
Denne gjensidige avhengighet av død og fruktbarhet, eller liv, har vi vært inne på
tidligere. Lignende symbolbruk er vanlig i lnangfoldige religioner, også vår egen.
Jeg tror at vi ved en slik fenomenologisk tolkning oppnår en bedre forståelse
enn ved å tolke stolpene som ondvegessuler. Disse er efter n1in mening en
spesiell anvendelse av portalsy1nbolikken, og en slik tolkning vil i mange tilfeller ikke fremme forståelsen av de tanker og forestillinger som ligger bak
symbolbruken. 2 9
Av kriterier som utelukker at parvise stolpehull er rester efter et rituelt arrangelnent, tror jeg ikke man kan stille opp generelle retningslinjer. Sunt skjønn i
hvert tilfelle er vel den beste veileder. Faktorer som avstanden 1nellon1 hullene,
beliggenhet i terrenget, forhold til andre funn etc. må bli avgjørende.
Men jeg vil bare nevne at om stolpene har vært del av en bygning utelukker
dette ikke vår tolkning. Her kommer vi inn på uhyre interessante problen1er
so1n vi dessverre 1nå la ligge i denne forbindelse. 30

3. Initiasjonsaspektet

Vi vil nu se litt på et tredje o1nråde hvor portalsymbolikken kan komn1e til
anvendelse. Vi vet at initiasjon (innvielse, opptagelse) var en del av salnfunnslnønsteret i den kulturkrets det her er tale on1. 31 Her skal vi bare kom1ne inn på
den fonn for initiasjon som gikk på tvers av det vanlige sa1nfunnsmønster hvor
ætten og sa1nhørigheten n1ed den var det viktigste element.
Jeg tror at Gri1nnes1nål setter oss videre på sporet her. Det er vel te1nmelig
sikkert at Gri1nnes1nål representerer en overlevering av et initiasjonsritus.
Begynnelsesordene gir oss straks situasjonen:
«Heit er du eld!>>
Den ild som Eliade beskriver n1er nøkternt under "Symbolism of Magical
Heat" får vi her så inn på livet at vi synes vi kjenner lukten av brent hår:
«Heit er du eld!
og du hoste høgt slær;
vik unna våe!
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01n eg mudden lyfter,
endå lukter han svidd,
fatne gjer fellen."
Så følger en prøve i den hemn1elige kunnskap og til slutt guddo111mens inkarnasjon i initianden som et avsluttende høydepunkt; (denne guddomnleliggjørelse finner vi en parallell til bl. a. i de greske mysteriereligioner).
«No Odin du ser;
kom meg nær, 0111 du når meg.>>
(str. 53-54)
I str. 22 leser vi:
«V algrindi ho
på vollen stend,
heilag for heilage led;
forn er den grindi,
n1en fåe det veit
koss ho i lås er luka.»
Jeg tror ikke det er for dristig å anta at Valgrindi her viser til en konkret
rituell rekvisitt likesmn «fellen» i innledningsstrofen viser til berserkens dyrefell.
- Muligens har Valgrindi' s konkrete gjenpart ledet til en innhegning hvor bare
de initierte hadde adgang. "The Sacred Ground" er et pri111ært element i
religionen. 32
Når vi tenker på den nære san1111enheng det er mell0111 ekstase/visjon- initiasjon - død er det ikke merkelig 0111 portalsy111bolet kommer til anvendelse også
hvor et av elementene er tilsynelatende do111inerende, i dette tilfelle initiasjon.
Jeg tror det ville være rin1elig å anta at man kunne gjøre arkeologiske funn i
overensstem111else n1ed dette: f. eks. stolpehull i forbindelse 111ed en innhegning.
(Nå må vi ikke stirre oss blinde på dette 111ed stolpehull. Portalen på Bayeuxteppet og Ibn Fadlans skildring har fått oss til å tenke på porter av tre, 111en for
symbolikken er det ikke noe i veien for at andre 111aterialer og konstruksjoner
blir anvendt. I den sammenheng er det eneste nødvendige at vi får en port-

åpni11g.
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Fig. 8.

Bertil Ahngren har i en artikkel i Viking 1944 fren1satt den efter 1nin n1ening
sannsynlige hypotese at Vangstenen har vært en del av en portal. Sett under vår
synsvinkel kunne nun kanskje fristes til å kon11ne 1ned andre svar på spørsn1ålet
0111 hvordan og av hven1 denne portalen eventuelt har vært brukt, og denned i
hvilket n1iljø den har vært skapt. - Aln1gren 1nener at Vangportalen må ha
vært selvbærende, den har vært gravet ned i bakken son1 andre runestener. Det
1nener han bare kan begrunnes 1ned at portalen enten har tilhørt en bygning
so1n på grunn av sin konstruksjon ikke kunne gi feste for port-hellene eller at
den har vært en portal i kirkegårdsn1uren. <<Mot detta antagende talar dock det
forhållandet, att portalen ar så liten ock att den forsetts n1ed en ornan1entik av
en kvalitet, son1 1nan knappast skulle vanta på utsidan av en kyrkogårdsport.»
Ahngrens be1nerkning on1 at en stenportal på denne tid <<uppe i det valdreska
skogslandet>> bare kan ha tilhørt en kirke eller dennes n1ur, er vel ikke helt holdbar.
Selv 0111 valdrisen var ukjent 1ned kvaderbygg og andre fonner for vesterlandsk
stenbygningsteknikk, kan han 1neget vel ha behersket den ganue teknikk n1ed
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heller som V angsten en er et eksempel på. Han har, smn Almgren også er inne
på, ikke hatt bruk for kristne prester til å inspirere seg til det. (Se fig. 8).
Magnus Olsen anser at hverken runefonner eller sprogformer på Vangstenen
gir holdepunkt for en nøyaktigere datering enn den som er gitt ut fra en stilhistorisk analyse av stenens kunstneriske utsmykning. Dennes stil, Ringeriksstilen, er so1n bekjent 1neget vanskelig å datere, og gir efter n1in mening ikke
grunnlag for plassering av stenen i et førkristent eller kristent miljø.
Jeg skal ikke sitere hele Almgrens artikkel her. Men jeg synes det er fristende
å tolke V angsten en son1 en del av en portal son1 har ført inn til en innhegning
hvor bare innviede hadde adgang. Det ville forklare både den s1nale åpning,
orna1nentikkens kvalitet og syn1bolbruken 1ned livstreet på sidene og de to dyr
som vokter udødelighets-spiralen over. 33 Navnet Vang 1notsier i hvert fall ikke
en slik teori.
Og trellkvinnens siste ord får en ny valør for oss: «Se der! Jeg ser n1in herre
sitte i paradiset og paradiset er fagert og grønt, og sa1nmen 1ned han1 er 1nenn
og unge gutter; han kaller på 1neg. La 1neg så gå til han1 !»

Sluttbemerkning
Det er 1nange problemer vi ikke har kom1net inn på i det foregående. F. eks.
hvilken forn1 for portalsymbolikk son1 typologisk og/ eller kronologisk er den
prnnære.
Jeg tror allikevel det kan være nyttig å betrakte et religiøst symbol under en
feno1nenologisk synsvinkel. Det kan hjelpe oss til riktigere tolkninger og dypere
forståelse når vi ser sy1nbolet anvendt.
Overalt har portalen skilt 1nellom to fonner for virkelighet, n1ello1n det
profane og det hellige, 1nello1n verden ellers og «Das ganz andere». Og vi synes
kanskje efterhvert at det er ganske naturlig at en portal som man kan stå i som
Ælfgyva gjorde, eller gå gjennom blir brukt sy1nbolsk. 01n vi ikke gjør annet
enn å gå gjennon1 hageporten hje1nn1e gir det et lite glimt av den samn1e symbolikk.
Eliade forklarer dette slik :34
«Dette er ikke bare fordi enhver sy1nbolikk forsøker å sa1nle og forene flest
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1nulig soner og 01nråder av menneskelig og kos1nisk erfaring, men også fordi
det enkelte sy1nbol prøver å identifisere seg med så mange ting, situasjoner og
eksistens-skikt som mulig>>.

SUMMARY

The Starting Point
The inspiration for this study is an account from 922 by Ibn Fadlan, an Arabian
traveller, which describes the ceremony employed at the burial of a Nordic
chieftain by the river V olga. Here we read of a woman who becomes visionary
and, by m.eans of "so1nething resembling a door-frame", illustrates in a concrete
fashion the transcending symbolism of the ritual perfonned. The present author
feels that the example described by the Arab cannot have been unique, and
further that one may expect to find proof of this in the Nordic sphere of culture.

The Visionary Aspect
The example chosen is the scene from the Bayeux-tapestry which depicts
Ælfgyva and the monk. - The style of the gateway beneath which Ælfgyva
stands is indicative of a N ordic sphere of culture. - The etymology of the name
Ælfgyva and her communication with the figure in the border below point to
a connection with the elv es who, in N ordic n1ythology are demons of fertility
and death, and who possess metaphysical knowledge. - The author presume that
the Tapestry Gate n1ight be of the same particular nature as the one in Ibn
Fadlan' s account, and understands the cleric' s fingers on Ælfgyva' s lips to mean
that the man is receiving a n1essage from the woman, and that this 1nessage
relates to the n1on1entous occurences depicted on the tapestry. -In a wider context this view may be correct: The deferential attitude of the man, the significant
role which hands play in other scenes on the tapestry (Harold's oath), the fact
that it was not unusual that one sought the advice of a soothsayer before making
important decisions, the positive attitude of the p apal councils towards William' s
enterprise and, not least, the need for justification of the Conquest within a
N ordic sphere of culture - this may all point to this interpretation.
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The Aspect of Death
Ontologically, a transcending cere1nony i1nplies a transition fron1 a physical to
a transcendent, i.e. a spiritual state. The transition may i1nply vision like the
above mentioned, death or other forms of initiation. The phenmnenology of
religion connected to this rite describes the general principles of the symbolic
syste1ns of transition - in the 1nyths, other literature and folklore of any geographical region we find the individual features. These can provide a hint about
which additional criteria to the general ones a pair of postholes must display to
indicate that they do represent the remains of a ritual gate.
The author 1naintains that the Edda-poem Skirnesmål in some of its stanzas
1night provide the text for a fertility rite, that it is not 1nerely a poetic rendering
of 1nythic material. This indicates a dose connection between myths and rites,
between words and action. - In the poem Skirne, the servant of the fertility god
Frøy, threathens to bury Gerd, the 1nonster's daughter, at Någrindi, which is the
doorway to Hel - the realn1s of the dead. In the rite this 1night be concretely
represented by burying female images near a door-frame-like arrangement.
Gullgubber- found at pair of post-hoies may mean that we here have the remains
of a ritual gateway with an overtone of death and fertility symbolism. Such finds
are known from Mære.

The Initiation Aspect
In the sphere of culture with which we are here concerned, heroic initiation was
known and practised. The Edda-poe1n Grimnesmål could be the rendering of
such an initiation ritual. Here we find references to a holy, ancient gate which
stands on the Grounds (Vollen), and which few knowhow is locked. (Valgrindi.)
For the symbolis1n of gates the 1naterial of which the gate is made is of no
consequence, whereas the gate opening is the crucial point. A stone portal found
in connection with an enclosure could be interpreted as being a concrete expression of the mythical Valgrindi, further that the enclosure surrounded a sacred
area, Vollen, to which only the initiated had access. - The author consider that
this could be the correct interpretation of the Vang 'portal'. This would explain
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its size, the sy1nbols and quality of its ornamentation, the fact that it is selfsupporting, and the portal' s connection with the walls of the present churchyard.
This article intends to show that the myths, literature and folklore of a region
seen in connection with general phenomenology of religion can give a more
correct interpretation of existing finds. Moreover, the principle that the cult and
its requisites form the concrete expression of the arhetypical occurences of the
n1ythes, could indicate what one might find and where to find it.
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Gerd Stamsø Munch:

SKATTEFUNNET FRA SKAR I MISVÆR

Høsten 1968 holdt Johan Paaske Pedersen på med ombygging av vanmgshuset på sin gård på Skar i Misvær, Nordland. I den forbindelse grov han en
kabelgrøft, og plutselig sto han med flere små sølvsmykker på spaden. Smykkene
var gravet ned samlet og ble nu funnet i ca. 50 cm dybde i finkornet gulbrun
sand. Her var ingen sten eller annet, bare <<noe fiolettfarget pulver>>, som Pedersen
antok skrev seg fra et oppsmuldret skrin.
Funnet er ikke stort. Det veier bare 202,1 gr og består av 12 gjenstander,
alt av sølv. 1 - Blant sakene er der 3 ringspenner, alle lukket. På de 2 minste
er tornen bevart. Den ene spennen er bare 1,9 cm i diam., og ringen er riflet
helt rundt. Den andre er ca. 2,3 cm i diam., og ringen er dannet av 5 dobbeltsnodde tråder. Den siste ringspennen er 4, 7 cm i diam. Her er ringen flat på
undersiden, rygget på oversiden.
Av de 5 fingerringene i funnet er 2 dannet av 2 sammensnodde ten er. Ringene
er tykkest på midten, og de tynne glatte endene er lagt om hverandre. Diam. er
henholdsvis 2,3 og 2,6 cm. -Den neste fingerringen er båndformet, bredest på
midten, i begge ender trukket ut i skjeve spisser som er lagt inntil hverandre.
Den bredere del av ringen har en langsgående midtribbe, og denne samt ringens
kanter har innstemplete prikker, for det meste i dobbel rad. Ringens diam. er
2,1 cm. -Neste ring er også dannet av et bånd, noe tynnere og smalere enn på
foregående. Endene er trukket ut og knyttet sammen noe forskjøvet fra midten.
Mønsteret er også her dannet av innstemplede prikker. På midten er det et
Andreaskors med en runding mellom korsarmene. På hver side av korset er det
et glatt felt som på begge sider er avgrenset av en dobbeldinje. Ved siden av det
ene av disse feltene er det nok et kors, noe mindre enn det på midten, også med
en runding mellom korsarmene. På den andre siden er plassen blitt for liten,
7 - Viking 1970
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Fig. 1. Sølvskatten fra Skar i Misvær, ca. 2:3. (Foto: Riksantikvaridimbetet.)

slik at det bare er k01nn1_et 1ned 3-4 s1nå rundinger. V ed begge ender av båndet
er det en liggende trekant. Ringens dia1n. er vel 2 cm. - Den siste fingerringen
er en signetring 1ned et 0,8 c1n høyt profilert 1nidtstykke som innerst måler
1,1 X 1,2 cm, ytterst O,Sx 0,6 c1n. Nederst er det en 2Yz 1n1n bred bord 1ned tettstilte vertikale streker avgrenset av en rett linje og over denne en rad av prikker.
Den ytterste flaten har 3 dype linjer, de 2 kortere perpendikulært på den lengre,
nænnest et patriarkkors. Overgangen 1nellom midtstykket og selve ringen er en
liten plate på hver side som ser ut til å være strekorna1nentert. Ringen er reparert
eller utvidet i gan1_mel tid ved at en indre bøyle er festet til den opprinnelige ved
4 sølvnitter. Ringens indre dia1n. er nu 1,8 cm.
I funnet er der 3 arn1_bånd hvorav 2 er av samme type. De er begge båndfonnete, bredest på 1nidten, avsmalnende 1not endene, 1nen ytterst noe utvidet,
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Fig. 2. Signetringen.

på det 1ninste også litt utbøyet. Begge armbånd har 2langsgående ribber som går
sam1nen et stykke fra endene. Disse ribbene har dobbelte linjer av innsten1plete
prikker eller trekanter, og ytterkantene har enkle slike linjer. Dessuten er det på
det største armbåndet s1nå rundinger, 4 grupper på henholdsvis 3 og 4 på midten,
1 runding ved hver ende av midtfeltet og 4 i gruppe på de utvidete endene. Det
ene armbåndet måler ca. 5 X 6 cm, det andre er ca. 6 cm i diam. - Det siste er en
armring, ca. 7Yz cm i diam. Det er dannet av 3 snodde sølvstenger, og i hver vridning er det lagt en sølvtråd, snodd av 2 tynnere tener. Armringen er avsluttet av
en tilnærmet dobbeltkonisk knopp i hver ende, den ene noe mindre enn den andre.
Til slutt kommer vi til praktstykket i funnet, nemlig 2 deler av en rund spenne
av form som en dåse eller en kardinalhatt. Spennen er 7Yz cn1 i diam. Den O, 7 cm
brede bremmen består av en tett perle- eller riflesnor innerst, dernest en dreiet
snor, så en glatt ring med rundt tverrsnitt, og ytterst en kraftig perlesnor med
annenhver større og mindre såkalt perle. Brem1nen er på undersiden holdt sammen av små bånd som ytterst er festet over annenhver av de små «perlene». Innerst
er båndene bøyet opp over en stående, glatt kant, nu 0,9 cm høy. Den er nederst
bøyet slik at bremmens innerste snor hviler på den. Innenfor er det øverst en
enkel ring 1ned firsidig tverrsnitt, og på denne har hattens «pull» hvilt, mens den
stående randen har vært bøyet inn over <<pullen». «Pullen>> er svakt hvelvet, 6 cm
i dia1n. Ytterst er der et ca. Yz cm bredt glatt belte rundt en forseggjort løvefigur. Den ser mot høyre og har høyre forben løftet. Det meste av partiet med
bakbena mangler nu. Halen løfter seg i en elegant sving over ryggen. Flere andre
svungne figurer kan være løsrevne ben eller haler eller plantemotiver. Mønsteret
er dannet av dobbeltlinjer av prikker eller ganske korte streker tett i tett. Bare
inne i selve løvekroppen er 1nønsteret mere åpent. - Nål og nålefeste til spennen
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Fig. 3. «Pullen>> på Skarspennen.

er nu borte, 1nen 2 små hull i bre1n1nen viser hvor nålen har sittet, i en linje som
er godt forskjøvet i forhold til midtlinjen.
Til flere av disse gjenstandene er det forholdsvis enkelt å finne paralleller både
hos oss og ikke 1ninst i Sverige og Finland, n1.ens det i andre tilfelle er vanskeligere. - De snodde fingerringene er forholdsvis vanlige i Skandinavia i vikingtid,
1nen da i gull. Av sølv er de vanligere lenger øst og dateres til sen vikingtid og
korstogstid, stort sett mnkring 1100-tallet. 2 Til den båndfonnete ringen med
kors1notiv har det ikke vært 1nulig å finne noen nær parallell. Et mønster sorr1
kan san1.1nenlignes, finnes på et barnearmbånd fra Masku- Humikkala3 og dateres
til korstogstid. - Når det gjelder signetringen, har professor Kivikoski vært så
elskverdig å sende en tegning av en ring fra Mikkeli (karelsk kulturm.iljø). Den
er av samme hovedtype, nemlig 1ned utvidete felter n1.ellom bøylen og midtstykket som er pyra1nideformet n1.ed 4 fasetter. Men mønsteret er forskjellig,
og ikke 1ninst er det vesentlig at den ytterste flaten har et Andreaskors. På
Bryggen i Bergen er det funnet en ring av samme type som den fra Skar.
Bryggeringen er av gull og har 6 fasetter. Den har et enda enklere mønster enn
Skarringen, men patriarkkorset ytterst er det sa1n1ne. Denne ringen dateres til
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1200-årene. 4 - Den båndfonnete fingerringen har en nær parallell i funnet fra
Unna-Saiva, 5 og Inga Serning setter den i sa1n1nenheng med lignende ringer av
gull og sølv fra Gotland. - De to båndform_ete annbåndene kan sam1nenlignes
med et par finske, det ene fra korstogstid, det andre fra sen vikingtid. 6 -Når det
gjelder den snodde annringen, har det ikke vært n1ulig å finne noen parallell til
endeknoppene. Ilnidlertid finnes det i skattefunnene på Gotland snodde armringer som ender i forseggjorte knopper eller hylser, so1n dyrehoder i runstensstil, fasetterte tro1npetformete knopper, eller firsidig fasetterte, knopper. 7 Den
siste, som vel kmnmer Skarringen nærn1est, ligger i et funn son1 Stenberger
daterer så tidlig som 10. århundre.
Når vi kom1ner til ringspennene, finnes det flere paralleller til den riflete ringen,
både 1ned rifler på en side og helt rundt. Typen er antagelig opprinnelig svensk og
er vanlig i Sverige på 1000- og 1100-tallet. 8 I Norge har vi en fra Sør-Trøndelag 9
og en fra en sa1negrav i Tron1s. 10 Dessuten er det en ring av bronse i den tuften
fra 900-årene son1 graves ut på Arstad i Beiarn, Nordland. - Den lille ringspennen
so1n er snodd av flere tråder, er forsåvidt en vanlig type som halsring i vikingtid,
men son1 ringspenne har det ikke vært n1ulig å finne noen parallell. - Heller ikke
til den flate lukkete ringspennen har det lykkes å finne noen parallell, 1nen det
ser ut so1n mn de nænneste typer finnes i Finland. Her er en rekke so1n ligner,
1nen smn n~angler ryggingen på forsiden. 11 Disse dateres til 1200-årene og første
halvdel av 1300-tallet.
Endelig har vi den runde spennen, og her har Tron1sø Museum den eneste
kjente parallell, nemlig spennen fra Kjøpsvik i Tysfjord, Nordland. 12 Den stamlner også fra et skattefunn og kon1 for dagen i en ur sa1n1nen med et relikviekors.
Det siste daterer Kielland til slutten av 1000- eller begynnelsen av 1100-årene,
og han mener at det er et nordisk og helst norsk arbeide. 13 Kjøpsvikspennen er
av helt sa1n1ne type som Skarspennen, 1nen noe større, nemlig 8 c1n i dian1.
Den stående randen er 1,3 cn1 høy, og pullens dia1n. er 6Yz cm. Bremmen består
av forskjellige sølvbånd, det ytterste 1ned annenhver stor og liten «perle>>, det hele
holdt san11nen 1ned tverrbånd so1n er festet på sa1n1ne 1nåte som på Skarspennen.
På spennen fra Kjøpsvik ser 1nan tydelig hvorledes den opprettstående kanten er
brettet inn over «pullen». Her er også nålen bevart, og den sitter godt forskutt i
forhold til 1nidtlinjen, slik so1n også hullene på eksemplaret fra Skar viser. Den
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Fig. 4. Kjøpsvikspetmen.

vesentlige forskjell mellom de 2 spennene er orna1nentikken som på Kjøpsvikspennen er et palmettmønster son1 utgår fra et likearm_et kors. Teknikken er
imidlertid den sa1nme so1n på Skarspennen, bortsett fra at helt glatte felt inngår
i mønsteret, og at konturstrekene antagelig er innlagt 1ned niello. Motivet er
ytterst omgitt av et belte 1ned en dobbel bølgelinje.
Det kan neppe være noen tvil om_ at disse 2 spennene 1nå sees i forbindelse
med de runde sølvspennene som C. A. Nordman har behandlet i «Karelska
Jarnåldersstudien>. 14 Denne sammenheng var forøvrig allerede Jan Petersen klar
over når det gjaldt Kjøpsvikspennen. 15 - De runde sølvspennene består av en
tynnhamret, hvelvet sølvplate nled en fastloddet båndformet hempe. I denne
henger det gjerne en riflet ring, av samme type som den 1ninste ringspennen fra
Skar, og en tilsvarende rifle- eller perletråd løper rundt spennen. Platens Inidtparti er vanligvis oppfylt av et stort ornamentmotiv, ytterst begrenset av ett eller
flere glatte eller ornamenterte belter. Enkelte ganger har man brukt niello for å
fre1nheve konturene, slik som tilfellet ser ut til å ha vært når det gjelder Kjøpsvik-
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Fig. 5. Undersiden av Kjøpsvikspennen.

Fig. 6. Undersiden av Skarspennens brem.

spennen. - Bre1nn1en son1 er samtnensatt av flere forskjellige sølvtråder, finner
vi ikke på disse spennene, men deritnot på flere brakteatinnfatninger i skattefunn
fra Gotland. 16 - Blant de hovedtnotiv son1 finnes på de runde spennene, er løven
og korset tned pahnetter 1nellon1 korsarmene. Den son1 ko1nn1er nænnest de
spennene Nordtnan behandler, er nok Kjøpsvikspennen. 17 Motivet ligner det vi
finner på flere av de karelske, vi har de glatte feltene son1 kontrast til de graverte,
og vi har det ornatnenterte beltet rundt hovedtnotivet. Dessuten har vi hetnpen
1ned den riflete ringen sotn på Kjøpsvikspennen har vært loddet til bre1nn1en.
På Skarspennen er det derin1ot ikke noe spor etter et slikt feste. Når det gjelder
Skarspennens løve1notiv, er det flere trekk sotn ko1nn1er nær den1 vi finner på
de runde spennene: 18 flere detaljer ved hodet og kroppen, det løftede forbenet
og den svungne halen. Deritnot tnangler beltet rundt hovedn1otivet bortsett fra
det glatte, sotn også er på Kjøpsvikspennen, og son1 den opprettstående kanten
på begge disse spennene er bøyet inn over. Den største forskjelltnellon1 løven1otivet på spennene fra Karelen og på Skarspennen synes itnidlertid på den ene
side å være at dyret både i kontur og flate trer langt dårligere fre1n på Skarspennen,
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men på den annen side at løven her virker så 1neget mere forseggjort og elegant.
-De ruride sølvspennene daterer Nordman til siste del av 1100- og første del
av 1200-årene. Han mener at de viser østlige in1pulser og elementer, 1nen er
nordiske arbeider, og han konkluderer med at en vesentlig del av disse sølvspennene er laget på Gotland. Man kunne da tenke seg at <<kardinalhattene» fra
Skar i Misvær og Kjøpsvik i Tysfjord var utviklet av gotlandske brakteatinnfatninger og gotlandske runde spenner. Om de også er produsert på Gotland,
er det vanskelig å ha noen formening o1n.
Ser man så på sølvskatten samlet, kan den se ut til å være sam1nensatt av flere
elementer. Noen av smykkene er av typer som godt kan være norske, 1nen de
fleste ser allikevel ut til å peke østover, til Sverige og Finland eller enda lenger
øst. Til enkelte av gjenstandene finner vi paralleller også i samisk 1niljø. Når det
gjelder datering, kan enkelte av smykkene være fra sen vikingtid, 1nens andre
- og vel de fleste - er fra middelalder. De yngste er antagelig signetringen, den
flate ringspennen og muligens <<kardinalhattem>. Dette skulle gi en datering for
nedleggelse av skatten til en gang på 1200-tallet, kanskje helst siste halvdel av
århundredet. Men fremdeles er her usikre momenter både når det gjelder datering
og opprinnelse. -Da funnstedet ble besøkt sommeren 1969, viste det seg at her
også var gjort andre funn, nemlig i fyllmassen so1n var tatt ut like ved det sted
hvor skatten var kommet for dagen. Dette var alt sam1nen boplassfunn som
dels antagelig var leketøy av kleber og stammet fra middelalder, dels fra nyere
tid. Forøvrig ligger Skar ikke langt fra V estvatn hvor det er gjort temmelig rike
funn fra tidlig middelalder. 19 I det store og hele passer skattefunnet fra Skar inn
i det bildet som etter hvert begynner å danne seg av livet i Misvær i n1iddelalder.
Ikke minst ser det ut til å bekrefte forbindelsen østover, enten det nu er nordmenn
eller samer som her har vært formidlere.

SUMMARY
In the autumn of 1968, a hoard was found on the farm Skar in Misvær, Nordland. The find, twelve silver objects in all, weighs 1nerely 202.1 g. It includes
three closed ring-headed pins, five finger-rings, three bracelets and a round
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brooch shaped like a box or a cardinal's hat, 7.5 cn1 in diameter. The bri1n consists of four different silver bands or cords, held together frmn below by short
silver bands whose inside ends are bent up over a sm.ooth, vertical edge. The
'crown' of the hat once rested on a ring inside this edge, and it is decorated with
a beautifully wrought figure of a lion, fashioned in double lines of dots or short
strokes set dose together. The pin and its attach1nent are lacking, but two sn1.all
hoies in the bri1n show that the pin had been attached well off the centre of
the brooch.
For several of the ite1ns in the hoard we have parallels in Norway, and 1nore
particularly in Sweden and Finland, but for others it is 1nore difficult to find
parallels. Most of the parallels date frmn the late Viking Age and fron1. the
thirteenth century and the first half of the fourteenth. - Trmnsø Museum has
the only known parallel of the round brooch: the brooch frmn Kjøpsvik in
Tysfjord, Nordland. This is decorated with a palmette pattern, and the outlines
are probably inlaid in niello. - These two brooches should be studied in relation
to the round silver brooches discussed by C. A. N ord1nan, to which he assigns
dates during the latter part of the twelfth and the first part of the thirteenth
century. The paln1.ette and the lion are frequently recurring 1notives here. 14
These brooches lack the bri1n of different fonns of silver wire of our brooch,
but we find it again in the setting of bracteates fro1n hoards found on Gotland.
Thus it see1ns possible that the 'cardinal' s hats' were developed frmn Gotland
bracteate settings and round brooches, but we can hardly decide whether or not
they too were n1.ade on Gotland.
The hoard apparently consists of native objects as well as possibly son1.e
western, but certainly eastern elements, and it seen1.s likely that it was buried
towards the end of the thirteenth century.
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Birgit Arrhenius:

Analyser av silverskatten Jrån Skar

I silverskatten från Skar, Misvær, Nordland, analyserades på uppdrag av konservator Gerd Stamsø Munch hosten 1969 silverhalten på sex foremål. Analys-

metoden var ke1nisk och utfordes med en spektrofotometer enligt den analyslnetod som beskrives av O. G. Koch och G. A. Koch-Dedic 1964, sid. 278, jfr.
också E. R. Caley 1964, sid. 67 f. Analyserna utfordes av civilingenjor Klas Lundberg på Tekniska avdelningens analyslaboratorium vid Riksantikvarieambetet
och Statens historiska museum. i Stockholm. Felprocenten vid denna analysmetod uppgår till ca. ± 2<J'0 avseende metodens noggrannhet. Den storsta osakerhetsfaktorn harror e1nellertid från svårigheten att genom utskarning från ytan
erhålla representativa prov. Vid provtagningen utskars 2 mg från vart foremål
efter det att foremålen rengjorts från korrosion 1ned hjalp av utspadd HC1.
Provet skars ut n1ed en skarp skalpell. Utskarningen riktades ratt in i n1etallytan,
dar den trangde in ca. 1 m1n. Redan vid provtagningen kunde 1nan lagga marke
till att ytan i vissa fall var betydligt silverhaltigare an underliggande lager. I ett
fall visade sig på en arn1ring av ostlig typ en direkt kopparfargning av det inre
lagret. Darjamte bestamdes tatheten på 11 foremål. Tatheten bestamdes genom
vagning i luft resp. vatten. For att kontrollera att ev. luftblåsor inte skulle kunna
inverka på tathetsbestamningens exakthet gjordes dessa bestamningar ett flertal
gånger. 1
Analyserna på s1nyckena från Skar (jfr. tabell) gav oss flera lardon1ar for fortsatt analysverksamhet. Konstaterandet att ytan visade en så stark anrikning av
silver gjorde att vi i fortsattningen beslot att gora borrprov som skulle gå in till
foremålets karna. Vi har nu fått en borr som gor ytterst fina, nastan nålliknande
borrprov, so1n efter behandling kan fyllas igen så de praktiskt taget inte syns på
fore1nålen.
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Tabell over tathet resp. silverhalt på foremål ji-ån skattjjmdet
Jrån Skar i Misvær, Nordland, Norge
Plant ringspanne
Kardinalshattens kupa
Rafflad ring till ringspatme
Plan fingerring

Tiithet > 10
10,12
10,17
10,18
10,28

Fingerring med korsdekor
Snodd fingerring

Tiithet 9-10
9,69
9,88

55,5

Signetring
Armband
Armband
Snodd fingerring
Flatat ringspanne

Tiithet < 8,9
5,12
6,83
7,88
8,27
8,42

54,.:... i karnan
83,4 i ytan

Filigrantråd, ej tiithetsbestii111d
från fHitad armring
Bramet till kardinalshatt

Silverhalt i %
74,4

Silverhalt i %
71,87,4

Tathetsbestamningarna på foremålen från Skar gav oss en indelning av lnaterialet i flera grupper. En grupp hade tatheten over 10, en annan grupp tatheten
1nellan 9-10 1nedan en grupp hade tatheten under 8,9, (koppars spee. vikt).
I gruppen 1ned tatheten over 1O visa de det sig att silverhalten på det enda analyserade forem.ålet, namligen den s.k. kardinalshatten, ej var hogre an 74,4~0
n1.edan dess tathet var 10,17 och detta antyder att silverlegeringen haft ytterligare en tillsats foruto1n den vanliga kopparen, namligen bly (jfr. E. R. Caley
1964, sid. 65). Då analyserna gjordes ha de vi emellertid in te 1nolighet att med
tillracklig exakthet kunna besta1n1na blyhalten. Denna 1nojlighet har vi nu fått
i och 111.ed att en atolnabsorptionsspektrofotometer anskaffats, och ett flertal
analyser av silverfore1nål har visat oss att denna legeringstyp forekommer i
Norden.
I gruppen 1ned tathet från 10-9 finns bara ett foren1.ål, en fingerring n1.ed korsdekor, SOlTI ar analyserad, och den har gett en silverhalt av SS,S~o· Intressant ar
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hår att man inte kunde spåra någon s.k. inre korrosion, som emellertid år karakteristisk for den foljande gruppen.
I de foretnål, som har tåthet under 8,9, (koppars spee. vikt) nåmligen två
silverannringar av ostlig typ och en signetring samt en snodd fingerring och ett
flåtat ringspånne, måste vi utifrån tåthetsbeståmningen antaga att hår forsiggått
en tnycket kraftig korrosion eftersom tåtheten år lagre an oblandad koppar.
Som jag redan tidigare påpekat visade sig också har vid provtagningen på armringarna att n1an kunde marka en stark kopparfargning under det oversta millitnetertjocka lagret silver. Det oversta lagret hade en silverhalt av 83,4°/0 men
når vi på den andra ringen tog prov inemot karnan så var silverhalten inte hogre
an 54%. Den korrosion, som vi har traff at på ar av samma slag som man har
kunnat iakttaga på romerska denarer och som. beskrivits av ]. Condatnin och
M. Picon 1964. Forekomsten av denna inre korrosion, varvid kopparen utloses
och silver anrikas i ytan, gor också att silveranalyser som utfores tned rontgenfluorescens eller s. k. aktiveringsanalys, dar analyserna endast utfores i det yttersta
ytskiktet, ofta ger missvisande resultat (jfr. E. R. Caley 1964, A. Wyttenbach
och H. Hermann 1965, A. A. Gordus 1967 och M. F. Hendy och]. A. Charles
1970).
Darjatnte utfordes silverhaltsanalyser på filigrantrådar, dels vridna omkring en
armring, dels anvanda som ytterbram på den s. k. kardinalshatten. Dessa båda
analyser gav båda hoga silverhalter, 71 resp. 87,4°/0 • Har var det inte mojligt att
gora tathetsbestamningar, men det ar sannolikt att silverhalterna relativt val motsvarar silverlegeringen, i varje fall ar det helt naturligt att man i fråga om filigrantråd anvant en hog silverhalt då detta har gett tråden okad seghet.
Vi har således i skatten från Skar i Misvær påtraffat foremål med helt skilda
silverlegeringar. I de s.k. offerplatsfynden, bl. a. behandlade av Inga Serning,
kan man lagga marke till att foremålen visar en mångd olika silverfarger beroende
på olika legeringar. Många av forem.ålen synes ha en tnycket låg silverhalt. Som
Gerd Stamsø Munch visar i sin redogorelse finns det flera paralleller i fyndet
från Skar till n1otsvarande smyckesformer i offerplatsfynden. Det kan i detta
sammanhang vara av vikt att konstatera att n1an under den har tiden, dvs. omkring 1200, i Norden haft tillgång till alldeles rent silver såsom fratngår av ett
skattfynd från Svenstorp i Skåne, i vilket flera silverbarrar funnits tillsammans
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med 1nynt, son1 daterar nedlaggningstiden till 1225. Analyserna av en silverbarr
i detta fynd, som gjordes n1ed en atmnabsorptionsspektrofotolneter på ett bonprov från barrens karna, gav en silverhalt av 97,20°/0 silver 1nedan kopparen
endast uppgick till1,7°/0 medan zink resp. bly endast fanns med som spårelement. 2
De starkt varierande och i flera fall låghaltiga legeringarna i silverforen1ålen i
skatten från Skar, Misvær, ger ytterligare en anknytning till den silverkonst som
finns representerad i de lapska offerfynden.

NOTER
1

2

Den metod som beskrives av M.]. Bughes och W. A. Oddy i februari 1970 for bestamning av
spee. vikt har avsevarda fordeler jamfOrt med den metod vi anvande och praktiseras f.n. på
avdelningen.
Analysen utford av civilingenjor KJas Lundberg med atomabsorptionsspektrofotometer. Felgrans
± 0,8%.
Skattfynd med skivspanne, barrer och 34 nordtyska mynt från Skåne, Svenstorp, Svenstorp
socken, påtraffat 1873, SMH inv. nr. 4960.
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Anders Hagen:

REFLEKSJONER OVER NOEN
ARKEOLOGISKE PROBLEMSTILLINGER
OG TOLKNINGSMULIGHETER

Arkeologiens status i Norge har alltid vært preget av museal virksomhet. Selv
om lederne for to av landets museer lenge har hatt plikter som professor, har ren
forskning vært en sideordnet, eller helst underordnet oppgave. Undervisningen
har derfor gjerne vært farget av museal tradisjon og målsetting.
Stort sett har arkeologien hatt samme skjebne også i de andre nordiske land.
Rene forsknings- og undervisningsinstitutter har vært få og mangelfullt utbygget.
Som et eksempel på fagets svake posisjon akademisk sett, kan nevnes at man i
Danmark fikk sin første professor i nordisk arkeologi så sent som i 1941.
Det er således et faktum at så å si satntlige arkeologer i Norden har hatt overveiende praktiske oppgaver og dermed har faget fått en sterk slagside mot dette
on1råde. Stort sett har den arkeologiske aktivitet gått ut på:

1. Utgravning og sikring av fornminner.
2. Ordning, magasinering og utstilling av forhistorisk materiale.
3. Forskning, akadetnisk undervisning og folkeopplysning. Dertil kon1mer
administrative oppgaver av stadig økende otnfang.
Engasjementet på den n1er praktisk betonte sektor har tvunget arkeologene til
å raffinere - ofte også å rasjonalisere - sin arbeidsform når det gjelder fornnlinnevern, utgravninger og utstillinger. Det er itnidlertid åpenbart at kreftene ikke
har strukket til når det gjelder' å utvikle et tner kritisk og reflekterende miljø der
de mer grunnleggende teoretiske og tnetodologiske problemer kunne bli tatt
opp til n1er kontinuerlig diskusjon. Først når det praktiske arbeid i felten, det
pedagogiske virke og fagets san1funns1nessige tnisjon på museene får en klarere
definert og bedre fundert vitenskapelig basis, vil mulighetene være større for å
oppnå optimale resultater.
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Fig. 1. Arkeologene i Norden har som sin hovedoppgave å være «fornmitmeentreprenører». Utgravninger og fredningsarbeid beslaglegger stadig mer tid. F.e. har utgravningen på Bryggen i
Bergen foregått kontinuerlig i ca. 15 år.

Uten at det er klart definert kan 1nan vel si at arkeologien i Norden stort sett
blir betraktet so1n en n1.etode, eller et ko1npleks av 1netoder, til å studere kulturytringer i forhistorisk og tidlig historisk tid. Ved hjelp av de aktuelle 1netoder,
og på grunnlag av 1naterielle etterlatenskaper, har man vanligvis ment at det er
n1.ulig å (1) rekonstruere forskjellige fonner for aktivitet son1. har funnet sted
langt tilbake i tiden. Dels gjelder denne rekonstruksjonen helt enkle forhold f. e.
av teknisk art, hvordan redskaper er skapt og brukt, dels er det tale on1. å gjøre
seg en begrunnet forestilling o1n 1neget sa1nmensatte forhold av materiell og
sosial art. Man har således so1n regel gått ut fra at arkeologisk 1nateriale ikke
bare kan grupperes, ordnes og dateres, 1nen at de systen1. 1nan dermed har skapt
også kan avspeile (2) «homogene kulturer» og at slike kulturer kan ha vært båret
oppe (3) av bestemte etniske grupper- av <<folk>>. Man har dessuten ment at de
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«folk» som. oldfunnene er tenkt å representere, under givne forhold, har foretatt
vandringer, og at et arkeologisk 1nateriale kan avspeile slike vandringer. Man
har son1 alternativ til vandringer gjerne drøftet forskjellige forn1er for kulturkontakt, ikke 1ninst gjennmn handel og diffusjon.
Smn en alminnelig oppfatning er det gjerne blitt hevdet at de forskjellige
«kulturer» gjennmn vandringer eller annen kulturkontakt i nesten naturnødvendig
orden, og stort sett sa1ntidig over 1neget store on1råder, har endret sin struktur.
Stadiene i de omfattende kulturendringene har vært delt inn i tre perioder, steinalder, bronsealder og jernalder. Smn en konsekvens av dette har n1an i løpet av
flere arkeolog-generasjoner arbeidet 1ned flid og dyktighet på å ordne et stort og
so1n regel uho1nogent n1ateriale i dette treperiode-systen1et og i syste1nets tallrike
undergrupper. Man har derin1ot vært n1indre opptatt av å studere (4) sosiale strukturer av andre typer enn <<folk» og heller ikke har innsatsen vært stor når proble1net
har vært å vurdere arkeologiske data i forhold til de (5) økologiske betingelser.
De fen1 punkter son1 her er trukket fran1, er viktige ledd i arkeologens egentlige
oppgave - nenuig å tolke de data han har funnet, ordnet og datert, slik at resultatet blir kulturhistorie. Andre viktige punkter kunne selvsagt også trekkes fra1n.
De som er valgt er in1idlertid representative nok. De forteller ne1nlig on1 brukte,
misbrukte og i en viss grad også ubrukte n1uligheter på det arkeologiske tolkningsplan.

* * *
Ad. (1 ). Når det gjelder å rekonstruere «forhold» i forhistorisk tid, har 1nan i
nordisk arkeologi tradisjonelt 1nent å kunne projisere kjente kulturfonner bakover.
Det er - ofte ureflektert - blitt hentet analogier fra forskjellige land, kulturer
og epoker. Fran1for alt har n1an hos oss gått ut fra at det norske bondesan1funn,
slik det har vært sa1n1nensatt og fungert i historisk tid d.v.s. fra 1niddelalder og
fram til i dag - kan gi brukbare 1nuligheter for analogislutninger av forskjellig
art. Proble1ner vedrørende levevis og bosetnings1nåte f. e. på Hardangervidda
eller langs vestlandskysten under steinalderen, såvel so1n forhold i jernalderens
gårdssa1nfunn i Sørvest-Norge, har 1nan gjerne n1ent i en viss grad kunne bli
forstått gjenno1n ekse1npler hentet fra en langt n1er 1noderne <<bondelnodelh>.
Man har dessuten hatt en noe uklar oppfatning av at såvel naturforholdene son1
8 - Viking 1970

113

grunnleggende økonmniske strukturer har vært så stabile i Norge at det 1nå ha
eksistert sa1n1ne hovedmønster i bosetning og erverv i gitte områder til forskjellige tider.
Bruk av analogier hentet fra kulturforhold i andre tider, tildels også fra fjernere
o1nråder, er selvsagt en arbeidsmåte son1 kan tillates i arkeologien. I virkeligheten
hviler 1nesteparten av våre slutninger på erfaringer vi har fra vår egen tid eller
fra kunnskaper hentet hos fag. som etnologi, historie, religionsvitenskap osv.
Feilen er imidlertid at denne 'arbeidsmåten ofte har vært brukt for kritikkløst.
Det må nem.lig kreves at analogiei1e har rot i kulturforhold son1 er samn1enlignbare• med det man ønsker å stuqere og som har tilsvarende økologisk struktur.
San~tidig lnå lnan være klar over. at de ekselnpler SOlTI velges, nok kan bidra til
en- eventuelt flere- forklaringer, men de danner intet bevis. I denne sammenheng er det derfor f. e. nødvendig å streke under at det bondesatnfunn vi kjenner
fra Norge i historisk tid både sosialt og Økonomisk bl. a. har vært' preget av en
organisert stat. Det vil derfor være galt å tro at ressursene må ha vært utnyttet
på lignende eller sa1nn1e vis i en helt annen kultursituasjon og at bosetning,
teknologi og sosialstFuktur har hatt sa1n1ne mønster i historisk tid som i et løst
organisert eller politisk sett kanskje anarkistisk, forhistorisk samfunn.
Enten man prøver å bygge opp en tolkning basert på forholdene i det historiske
bondesan1funn man n1ener å kjenne, eller hypotesegrunnlaget hentes fra f. e.
etnologiske eller sosial-antropologiske kilder, 1nå det i alle fall være klart at 1nan
plikter å gi mer enn en forklaring på de fenornener som er tatt opp til studium.
Noen rekonstruksjon av forhistoriske kulturforhold i egentlig forstand kan
det fran1for alt aldri bli tale 0111. Det tnaterialet som er etterlatt oss, vil nemlig
alltid være så fragtnentarisk at det kun kan bli tale 0111 konstruksjoner. Mellmn
flere slike kan det i beste fall bli sannsynliggjort at en ligger den forhistoriske
virkelighet nærmere enn de andre.

* * *
Ad. (2 ). Kultur og kulturer er nøkkelbegreper i den arkeologiske språkbruk.
Til tross for dette er det nesten ingen - i alle fall i -europeisk fornforskning som har brydd seg 1ned å klargjøre hva de legger _i disse begrepene. Resultatet er
derfor blitt at de ikke bare har fått en vekslende anvendelse, men ofte også en
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anvendelse so1n har bidratt til feiltolkning når arkeologene har forsøkt å studere
kultur og ikke bare kulturprodukter. Det n1å derfor bli en viktig orFg3-ve å se
nærmere på hvordan begrepene kultur/kulturer vanligvis er ;:-nvendt i den
·arkeologiske forskning.
Rent generelt kan 1nan kanskje si at ordene brukes byppigst i forbindelse med
en ordning av <<funn» - hovedsakelig oldsaker - i kronologiske, typologiske og
geografiske grupperinger. Slike grupperinger er selvsagt et viktig ledd i den
arkeologiske forskningsprosess, men det vil lett bli galt hvis n1an uten videre
setter likhetstegn mellom disse grupperinger - som altså gjerne har fått påhengt
.etiketten «kultun> - og kultur i egentlig forstand. I alle fall trengs det en kritisk
analyse til, for å sannsynliggjøre at den oldsaksgruppering man har foretatt,
representerer en bestemt kultur som kan skilles fra andre kulturer i tid og rom.
Stort sett blir kulturbegrepet hyppigst brukt for de eldste tidsrom. Det er således påfallende at det i nordisk steinalder formelig vrimler 1ned <<kulturen>.
I Norge har vi 1ninst 15 oldsaksgrupperinger som har fått navn av kultur. I
Danmark og Sverige vil en finne enda flere hvis en foretar en grovtelling. Når
det gjelder bronsealder har arkeologene vært langt mer forsiktige med å ordne
oldsaker og gravformer i <<kulturer». Enda mer gjelder dette jernalder og middelalder. I disse epoker blir kulturbegrepet stort sett brukt i generelle vendinger.
Et særkjenne for arkeologenes bruk av ordet kultur, er gjerne at det kobles
sam1nen med stedsnavn. En gammel forskningstradisjon er således at når en
arkeolog har gjort funn i et område som tidligere har vært funntomt, eller
oppdaget visse trekk ved sine funn som er annerledes enn de funngrupper han
ellers har kjennskap til, har han laget en <<kultur» og gitt den navn etter det sted
der de aktuelle funn skriver seg fra. Kjente <<arkeologiske kulturen> av dette slag
er f. e. «Komsakulturen» i Finnmark, der Komsafjellet ved Alta har vært navngivende, og «Nøstvetkulturen» i Sør-Norge, hvor gården Nøstvet i As har gitt
navnet. Begge disse <<kulturer» spenner over et tidsrom på flere tusen år, og har
en betydelig spredning. Det som særkjenner dem, er imidlertid noen ytterst få
·registrerbare trekk, hovedsakelig bruken av spesielle råstoffer og visse egenskaper ved utformningen av enkle steinredskaper.
Det er ingen sak å ra1nse opp hele rekker av lignende <<kulturer» med navn fra
tilfeldige lokaliteter -navn som ofte er blitt internasjonale begreper i den arkeo115

Fig. 2. Økselignende redskap fra Nøstvet i As, Akershus. «Arkeologiske
kulturer>> er ofte løse grupperinger av noen få materielle trekk. Den
såkalte Nøstvetkultur har således hovedsaklig ett eneste fellestrekk kjerneøksen av finkornet bergart.

logiske språkbruk. Det kan være nærliggende å nevne
«Maglenlosekulturem>, med navn fra et sted på Sjælland,
og <<Gudenåkulturen» fra Jylland.
Ved siden av navn på funnsteder, er også råstoffbetegnelser noen ganger blitt brukt for å karakterisere
«arkeologiske kulturer>>. Hos oss har vi f. e. <<skiferkultun>,
<<kvartsittkultur» og «asbestkeralnikkultun>. Især er den
førstnevnte så å si klassisk i vår steinalderforskning. Dens
særkjenne er bruken av skifer so1n råstoff for slipte redskaper og ofte en spesiell design på visse gjenstander, san1t
at ervervet har vært fangst og fiske. Likevel kan n1an ikke
på noe vis påstå at denne <<kulturen» har vært homogen fra
Finnmark til Bergen. Tvert on1, er de målbare fellestrekk
påfallende få og det viktigste er det so1n har gitt «kulturen>>
navnet - ne1nlig skiferen.
Selv on1 lokaliteter og råstoff ofte har vært navnedannende, har storparten av de «arkeologiske kulturene»
likevel fått navn etter en beste1nt oldsakstype eller gravfonn. Navn son1 «enkeltgravskultur» og «lnegalittkultur»
er således velkjente etiketter. Det san11ne er f. e. «båtøkskultun> og <<stridsøkskultun>.
Især har spesielle typer kera1nikk vært populære når <<kulturer» skulle klassifiseres og døpes. Enhver son1 leser selv de enkleste standardverk o1n nordisk
forhistorie, vil således 1nøte betegnelser son1 «traktbegerkultur», «gropkeralnikkkultun>, «snorekeran1isk kultur» o. l.
Disse <<keralnikkulturene>> har selvsagt flere trekk so1n binder de enkelte enheter san11nen, 1nen felles for den1 er gjerne at disse fellestrekk er relativt få og
ofte nokså vage - især hvis 1nan ser på ytterpunktene i tid og rom.
I det hele tatt har svært 1nange av de kulturene arkeologene deler sitt n1ateriale
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Fig. 3. Kart over bestemte typer oldfunn er gjerne brukt for å illustrere hvordan bestemte «arkeologiske kulturen> har «vandret>>. Typisk er f. e. utbredelseskartet over de «snor-keramiske» folkeslags
utbredelse (skravert signatur) og spredningen til «klokkebegerkulturen» (pilsignatur) (etter Brøndsted).

inn i, en stor spredning. Dette gjelder både geografisk og kronologisk. «Fosnakulturen» 1ned vestnorsk navn har således hatt en antatt levetid på ca. 5000 år,
og en har 1nent å finne spor etter <<fosnajegere» over en kyststrekning på 1ninst
1500 kilo1neter. Den såkalte «gropkeralniske kultur» fra yngre steinalder skal ha
hatt en enda større spredning uten å ha 1nistet sin påståtte h01nogenitet. Det er
således blitt postulert at denne kultur har hatt en spredning fra Stockholm_strakten
i øst til Bergens01nrådet i vest, med utløpere både til danske kyster og norske
høyfjell. Dette til tross for at denne «kulturens>> navngi vende ele1nent, ···gropkeram_ikken, dels 1nangler og dels er sterkt variert på de boplasser som_ er klassifisert under den felles kulturetikett.
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En enda større spredning ser det ut sotn visse tilsynelatende godt klassifiserte
kotnplekser smn har vært preget av en jord/februksartet kulturforn1 fra yngre
steinalder har hatt - hvis en skal tro de grupperinger son1 er foretatt og utbredelseskart sotn er laget. Den såkalte <<båtøkskulturen» finner vi således i forskjellige forgreninger i alle de nordiske land. Disse er igjen utløpere av det store
«snorekeratniske» kotnpleks, sotn etter vanlig lære har spredt seg over vesentlige
deler av Europa ved tnidten av tredje årtusen f. Kr. En ganske enonn spredning
til om lag det samtne tidsrotn hevdes det også at <<klokkebegerkulturen» tnå ha
hatt, idet <<klokkebegerfolkene» ifølge ahnen lære har okkupert store deler av
Vest-Europa -fra Spania til de britiske øyer.
Det er ingen sak å finne flere slike <<tnakrokulturer» i den arkeologiske litteratur.
De kjennes over alt hvor fornforskning har vært drevet n1ed en viss intensitet og
hvor det har vært betraktet son1 en sentral oppgave å ordne funn som på ett
eller annet vis ligner hverandre, i <<kulturen>.
Enten de «arkeologiske kulturer» har fått navn etter bestetnte steder, oldsaksfonner, råstoffer eller begravelsestnåter - enten de er store eller små, er det sotn
alt nevnt påfallende at det nesten alltid dreier seg 0111 grupperinger av funn fra
oldtidens eldre faser. Når det gjelder forholdene i jernalder og tniddelalder er det
deritnot sjeldent at tnaterialet er blitt gruppert i større eller mindre <<arkeologiske
kulturer». Dette til tross for at grunnprobletnene stort sett er de san1n1e f. e. i
rotnersk jernalder og vikingetid, son1 i yngre steinalder. Oppgaven for arkeologene er nen1lig å gruppere etter besten1te n1etoder enonne tnengder med data
i håndterlige enheter, slik at nun kan tnakte å studere kulturforholdene i bestetnte tidsrmn, på besten1te steder, satnt relasjonene i tid og ron1 n1ellmn de enheter 1nan har klart å ordne tnaterialet i. Mens f. e. et begrep som <<Nøstvetkultun>
er aln1innelig godtatt i steinalderforskningen til tross for at ingen kjenner dens
egentlige struktur, brukes aldri navn son1 «Rogalandkultun> eller «Østfoldkultun>
på forhold i ron1ersk jernalder. Dette til tross for at funntnaterialet begge disse
steder er rikt, og at kontrastene 1nellon1 de to on1råder åpenbart har vært store.
Heller ikke vil vel noen finne på å bruke begreper som «spannformet keramikkultur» eller «hellekistegravskultur» når probletnene i folkevandringstiden skal
vurderes. Likevel danner keratnikken og gravformen satnmen med andre eletnenter fra disse jernalderperioder like gode inndelingskriterier i <<arkeologiske

118

kulturen> som de særtrekk n1an har bygd på når steinalderens «gropkeran1iske
kultur>> eller «enkeltgravkultun> er blitt konstruert. På sam1ne n1åte sorteres ikke
materielle enheter i «kulturen> når det gjelder forhold i historisk tid, selv 0111 det
fins store variasjoner - ofte også sterke kontraster når en kartlegger i tid og ron1
f. e. redskapstyper, husfonner, klestnoter og gårdsstruktur i såpass forskjellige
on1råder som Skåne og Bohuslan, Hedn1ark og Sogn. Skulle tnan bruke steinalderforskernes tnetode til å ordne etnologiske data, ville n1an utvilsomt kunne
konstruere mange interessante <<kulturer».

* * *
Arkeologenes ofte ukritiske og uklare bruk av kulturbegrepet har gamle og
innarbeidete tradisjoner. Uten å grave for dypt i denne tradisjonstnengden, kan
man vel si at den tyske forsker Gustav Kossina var den son1 n1est konsekvent
trakk slutninger 0111 kulturer på grunnlag av oldfunn. I en serie arbeider fra
slutten av forrige århundre og fra1nover, hevdet han uten forbehold, den lære
at bestetnte grupperinger av gjenstandstyper avspeilte besten1te, klart avgrensete
kulturer. Kossina satte videre likhetstegn n1ell01n kultur og folk, 1nell01n folk og
rase og 1nellon1 rase og språk. En slik indre fast sa1nn1enheng sto for Kossina som
en grunnsannhet det ikke trengtes beviser for - det var et dogn1e son1 ikke ga
adgang for tvil. At Kossina i første rekke var opptatt av «gennanske» oldfunn,
gennansk kultur og gern1ansk rase, har ikke n1inst gitt hans 1netode en bisn1ak,
son1 gjør at få forskere i dag bevisst vil identifisere seg 1ned hans navn. Dette til
tross for at den arbeidsforn1 han i grunntrekkene brukte, fren1deles har hevd.
En vil således lett kunne slå fast at det i n1ange seriøse, arkeologiske avhandlinger,
også i dag, settes likhetstegn f. e. tnellotn grupperinger av «gropkeratniske funn»
og «gropkeran1isk kultun>. Uttrykk son1 «gropkeran1iske bygder» og «gropkeratniske folk» anvendes også - dette til tross for at vi sotn nevnt bare har noen
få teknologiske trekk - i første rekke flintbehandling, pilespissfonner og keratnikkstrukturen å bygge på. Heldigvis har ingen fablet on1 <<gropkeratnisk rase>> og
«gropkeran1isk språk». Når det gjelder de såkalte stridsøks- eller båtøksfunnene,
blir det in1idlertid fremdeles ofte hevdet at disse representerer en kulturform
son1 ble skapt gjennom en indogern1ansk erobring, noe son1 skal ha ført til raseendring og språkskifte i Norden. Stort sett kan tnan vel si at slike slutninger
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Fig. 4. Gravfunn fra en boplassheller på Solund i Sogn. Hvilken kultur har denne ca. 17 års gutten
hørt hjemme i? Alt vi med en viss sannsynlighet kan fastslå er at han har vært en fangstm.ann fra
slutten av steinalderen (fangstkultur - subneolitisk kultur).
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har en god del til felles n1ed de Kossina trakk av sitt tnateriale. I alle fall er det
åpenbart fristende å trekke raske slutninger fra en systetnatisering av arkeologiske
data i en «arkeologisk kultur» og over til kultur i tner egentlig forstand, hvoretter trinnet til slutninger 0111 folk og rase kan være kort.
Når en ser på de mnfattende slutninger som ofte trekkes på grunnlag av
arkeologiske data, tnå en ha lov til å undre seg over at en ikke har hatt en mer
inngående diskusjon 0111 forn-forskernes muligheter til å studere kultursystetner
og ikke bare kulturprodukter og deres klassifisering. Ser vi netnlig nænnere
etter, vil vi ofte finne at selv tnange av de n1est kjente <<arkeologiske kulturer>>
ofte er konstruert på grunnlag av få og løst satntnenføyde enheter. Dessuten er
det åpenbart at tnan ofte har forvekslet en spredning av en oldsakstype eller en
begravelsesfonn tned en spredning av hele kulturer. Eksen1pelvis kan nevnes at
tnan har etablert en gren av den såkalte «traktbegerkulturen» i Norge. Dette til
tross for at denne gruppes viktigste - og navngivende - kjennetegn, den særpregete traktbegerkeratnikken, bare er representert tned et par potteskår.
Selv der det fins et klassifisert kmnpleks smn er san11nensatt av flere forskjellige
n1aterielle trekk- f. e. keratnikk, redskaper, gravskikk o.s.v. - savner vi ofte en
sikrere begrunnelse for at vi har å gjøre tned en ny kultur son1 kan skilles fra
andre satntidige kulturer. Er f. e. tnange av de steinalderkulturer vi kjenner fra
faglitteraturen egne kulturer, eller er det bare varianter av en og samtne kultur
- eller mnvendt - utgjør kanskje hver av disse ofte «store kulturer» i virkeligheten materielle fellestrekk for flere forskjellige kulturer?
En av årsakene til slike og lignende uklarheter synes å bunne i tnangel på
gode definisjoner og i sviktende kunnskap mn det kulturbegrep son1 anvendes
i forskningsgrener hvor arkeologene tnå hente sine analogier fra.
I nordisk fornforskning har få brydd seg tned å klargjøre det kulturbegrep
tnan så lettvint har brukt. Stort sett kan det vel sies at det har eksistert en tner
eller tnindre klar oppfatning av at 1nan har løst sin oppgave ved å ordne de funn
og infonnasjoner tnan har skaffet til veie i såkalte «arkeologiske kulturer» - i en
<<Fosnakultun>, en «gropkeratnikkultur» o.s.v. Men hva er så en slik «arkeologisk
kultur>>? Er det noe sotn fornforskerne selv har funnet på for å skape et slags
systen1, alik at tnan kan klare å gruppere økser, pilespisser, keratnikk, sverd,
gravfonner o.s.v. i typologiske serier, 111.a.o. i bestetnte logisk ordnete enheter
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Fig. 5. Dobbeltgrav fra den <<jyske enkeltgravskultun>. Har de døde vært representanter for et stolt
erobrerfolk (slik gjeldende lære lyder) eller dreier det seg om. fattige sauegjetere (noe som nylig
er hevdet). (Etter J. Brøndsted.)

- eller dreier det seg mn systetner oldtidens tnennesker virkelig har hatt - on1
kultur i egentlig forstand?
Det kan vel trygt innrøtntnes at det hersker uklarhet om. dette. Mange rygger
derfor tilbake for å sette de arkeologiske inndelingssystetnene inn i en større
kulturell satntnenheng. Andre er derin1ot dristigere og n1.ed basis i oldsaksgrupperinger er fargerike, ofte dratnatiske kulturskildringer blitt laget. «Kulturer» er
oppstått, har vandret, kjetnpet, seiret eller tapt. Man har åpenbart gjerne gJetnt
at det tnateriale en fornforsker har for hånden, alltid er sterkt fragtnentarisk og
at det sotn regel vil finnes alternative tnåter å gruppere og tolke dette tnateriale
på. En annen gruppering av funnene f.e. fra den <<gropkeratniske kultur» gir oss
ikke det tradisjonelle bilde nun lenge har hatt av herjende «steinaldervikinger>>
langs Skageraks- og Kattegats kyster. Tvert on1 har en alternativ gruppering og
tolkning av funntnaterialet redusert denne <<kulturens>> bærere til å være ætlinger
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av eldre fangstgrupper ved de samme strender som har søkt tilflukt i n1arginalon1råder rundt nye bondebygder (Malmer 1969). Eller for å velge et annet aktuelt
eksempel. Kanskje har ikke «stridsøkskulturen» f. e. i Jylland bestått av 111ektige,
beredne, indoeuropeere so111 raskt har underkuet de gamle «jettestuefolk>> slik
gjeldende lære lyder. Nytt m_ateriale og en ny gruppering av de relevante funn,
har gitt en antydning om_ at det jyske <<enkeltgravsfolk>> tvert om kan ha vært
fattige sauegjetere som har fristet tilværelsen der «jettestuebøndene>> ikke fant
bryet verdt med å slå seg ned (Becker 1967).
Til tross for at kulturbegrepet er uklart, og selv 0111 det fins åpenbare forvekslinger mdlom «kultur» og epoke, mello111 oldsaksgrupperinger og kulturer,
og at det er trukket fatale feilslutninger på tolkningsplanet, vil likevel mange
fornforskere fastholde at deres <<arkeologiske kultur» er realiteter, son1 avspeiler
systemer i oldtiden. Dette kan selvsagt være riktig og i alle fall vil de - når det
gjelder spørsm_ålet 0111 definisjon på «arkeologisk kultur>> - som regel kunne
slutte seg til Mats Mah11ers definisjon (1963) der han sier at «En kultur kan icke
definieras på annat satt an genom_ upprackning av de till densa111111a horande
fornsakstyperna>>. Den definisjon som Gordon Childe har gitt (Prehistoric Migrations 1950) er vel også godtatt av 111ange nordiske fornforskere (selv 0111 de fleste
ikke kjenner den) nen~lig at en «arkeologisk kultur>> er en større enhet abstrahert
fra typer - typer av leirkar, våpen, orna111entikk, graver o. l. og son~ opptrer
assosiert.
Selv on~ disse definisjonene hjelper til å klargjøre hva so111 skal legges i en
«arkeologisk kultur» er vi tross alt ikke ko11111~et lenger når det gjelder å sannsynliggjøre at de grupperinger 111an finner fra111 til i ett og alt faller sa111111en med
avgrensede syste111er son~ oldtidens 111ennesker selv kan ha hatt.
Stort sett er det selvsagt n~ulig å skille ut, ved hjelp av arkeologisk 1netodikk
og 1nateriale forskjellige fonner for teknologiske, ervervs1nessige og åndelige
kulturfonner som bondekultur og fangstkultur - fastboende og non1ade - nordn~enn og samer. Der hvor det har eksistert betydelige natur hindringer (uoverstigelige fjell, store havon~råder, 1nektige skoger, ørkener o. 1.) synes det også å
være 1nulig at vi på arkeologisk grunnlag kan klare å skille forskjellige kulturer
fra hverandre.
Langt verre er det selvsagt å sortere arkeologiske enheter i grupper son~ even123

Fig. 6. En «arkeologisk kultur» f. e. <<skiferkulturen»
vil alltid være fragmenter av den totale kultur.
Hovedsakelig er det nemlig som regel bare steinsakene som er bevart.

tuelt kan avspeile adskilte kulturer i onuåder hvor økologisk n1_iljø og ervervsfonn stort sett er ensartet, og hvor noe n1_arkert teknologisk og kronologisk skille
ikke kan registreres i større utstrekning. Det er således ingen ting i veien for at
den sa1n1ne hovedgruppering av teknologiske trekk, boplasstyper og gravfonner
kan være felles for lnere enn en kultur. I alle falllnå vi sette SOnl_ et bestelnt krav
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at arkeologene arbeider n1.ed et større antall enheter (teknologiske trekk, menstandstyper, bosetningsfonner, ervervstrekk, begravelses1nåter, design o. 1.) før
de overhodet kan diskutere on1. det 1nateriale de har for hånden kan brukes til å
skille 1nello1n grupper smn kan ha hatt forskjellig organisasjons1nessig, åndelig
og teknologisk struktur. Det 1nå dessuten kreves at de syste1ner av oldsaker man
finner fran1. til og son1. man kaller «kulturen> objektivt kan registreres og at de
enkelte syste1ner klart kan skilles fra hverandre i tid og ron1.. Desto flere objektivt
registrerbare og assosierte trekk man arbeider 1ned, desto større er berettigelsen
til å bruke begrepet «arkeologisk kultur» og jo større er sannsynligheten for at en
slik kultur avspeiler noe 1ner enn et systen1. arkeologene har funnet opp.
Selv o1n n1.an finner en brukbar definisjon og kravene skjerpes til bruken av
begrepet «arkeologisk kultur>>, står 1nan likevel overfor en rekke spørsn1.ål som
det ikke er lett å gi noe svar på. For det første vil det lett bli et løst skjønn
hvor 1nange trekk og hvilke trekk son1. skal være felles for at kulturbegrepet
kan anvendes. For det andre vil skjønnet også lett bli tilfeldig når en skal trekke
grenser 1nello1n forskjellige «arkeologiske kulturer>>. Elen1.enter av sa1n111.e slag vil
lett opptre i flere kulturer - være felles ikke 1ninst i grenseområder. Det kan
derfor ofte bli 1neget vanskelig å trekke faste grenser. Et viktig spørs1nål som
nesten alltid vil reise seg, er hvordan en kronologisk avgrensning for en «arkeologisk kultur» eventuelt skal skje. So1n alle vet er en kultur aldri statisk. Det vil
derfor alltid være vanskelig å fastslå når en «arkeologisk kultur» - eller en hvilken
smn helst kultur - oppstår og når den får sin avslutning, eller hvor 1nange epoker
den eventuelt kan ha passert uten at det er skapt en ny kultur.
Selv 0111 arkeologene kan gi bedre definisjoner for hva de 1nener med kultur
og til tross for at det settes strengere krav til bruken av dette begrepet, kan ikke
arkeologene selv, på grunnlag av sitt n1.ateriale, finne ut hva en kultur er i egentlig
forstand. På dette felt 1nå arkeologene vende seg til andre for å få hjelp. Med den
type data arkeologene arbeider 1ned, er det naturlig at hjelpen må hentes fra
etnografi/sosialantropologi i første rekke. Man vil da kunne finne at <<kultur er
sum1nen av kunnskaper og ferdigheter son1. karakteriserer en lokal befolkning>>.
Videre kan det være nyttig, ikke 1ninst for nordiske arkeologer, å bli minnet om
at <<kulturen består av ideer son1. gjenno1n en analyse kan abstraheres fra en serie
materielle og sosiale ytringer», og dessuten at <<det 1nå være innlysende at det er
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ideene og ikke enheter som. spyd eller ekteskap SOlli overføres fra en kultur til
en annen>>. (Barth 1960.)
,
Sett på denne bakgrunn må det være klart at en rekke «kulturer» son1 arkeologene har konstruert, er fragmenter av den totale og egentlige kultur og at n1an
selv når begrepet er· snevret inn til å omfatte «arkeologisk kultun>, ofte har famlet
i blinde. Derfor er det ganske klart at man må sanere en rekke av de <<kulturen>
som er etablert i den arkeologiske forskning, da det fragmentariske her er så
åpenlyst at ordet kultur, selv ikke i romslig arkeologisk forstand, har noen berettigelse. Eksempelvis kan det hevdes at det ikke fins noen «Nøstvetkultur»,
«Lyngbykultun>, eller for den saks skyld «gropkeramisk kultur». Når det gjelder
disse små og store samlinger av oldfunn bør man finne andre gruppebetegnelser
enn begrepet kultur.
Det er i det hele tatt vanskelig for arkeologene å utforske kultur i egentlig
forstand og ikke bare kulturprodukter, så lenge de konsentrerer seg om et fåtall
materielle elementer, og ikke tar i betraktning at de fleste spor av kultur i egentlig
forstand er ytterst forgjengelige og lite håndgripelige. Politiske systemer, religiøse
forestillinger, ekteskapsregler og folks måte å tenke på - slike ting kan ikke bli
gravet fram for å bli målt og gruppert med arkeologisk metodikk. Det er kun
gjennom indirekte slutninger og gjennotli grundige refleksjoner at man kan ha
håp om å trekke enkelte illilliaterielle egenskaper ut av det lliateriale arkeologen
har å holde seg til. Det er derfor i det hele tatt vanskelig for arkeologene å fastslå
at hans «kultun> gjenspeiler en kultur i egentlig forstand, når det er ideinnholdet,
og ikke de materielle ting alene SOlli gir kulturen dens virkelige karakter. Et
tankekors er det også at vi kjenner tallrike etnologiske eksellipler på at forskjellige kulturer kan ha visse gjenstandstyper felles. D.v.s. at en og sallillie
«arkeologiske kultur», son1 allerede nevnt, kan otlifatte mere enn en bestemt
kultur. Dessuten er det en kjent sak at stadier av en og samme kultur kan manifestere seg på vidt forskjellige måter og gjennom vekslende lliaterielle produkter.
Med andre ord kan sallillie kultur avspeile seg son1 flere «arkeologiske kulturer».
Selv om det er grunn til å sanere n1ange av de <<arkeologiske kulturer» SOlli man
tradisjonelt opererer llied, kan man selvsagt ikke kaste begrepet helt over bord.
En bedre definisjon og et finere klassifiseringssystem lliå imidlertid kreves for at
så vel rangen «arkeologisk kultur» som kultur i egentlig forstand skal godkjennes
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Fig. 7. Bergbilder fra Ausevik i Flora. Et arkeologisk materiale, hustufter, graver, keramikk, bergbilder osv. er ikke bare produkter av kultur, de representerer også ideene som ligger bak. Arkeologens dilemma er hvordan nun kan makte å avsløre kulturel adferd
i en videre forstand gjennom et slikt materiale.

i fornforskningen. Dessuten n1å det kreves at det er et systen1 og ikke de løse
enheter 1nan studerer, san1tidig son1 systen1et n1å vurderes i satntnenheng med
naturgrunnlaget.
Grunnen til at tnan i visse tilfelle n'lå ha lov til å identifisere grupperinger av
arkeologisk n'lateriale 1ned kultursyste.tner, er. at nun tør hevde at det arkeologen
har til rådighet i virkeligheten er reflekser av den san1lede kultur. Hustufter,
graver, våpen, redskaper, potteskår, ornatnentikk, n1åltidsrester, dyrkningsspor
o. l. er ikke bare produkter av kultur, de representerer også ideene sotn ligger
bak tingene, noe son1 bør gjøre det tnulig for oss å oppdage og avsløre kulturell
adferd. Det gjelder bare at man tilstreber en 1ner sn'lidig tnåte å foreta konstruk-
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sjoner på, enn det n~an stort sett har hatt når 1nan opererer 1ned det tradisjonelle
arkeologiske kulturbegrep. Visse strøn~ninger i a1nerikansk arkeologi, i første
rekke representert ved Gordon R. Willey og Philips: - Method and Theory in
An~erican Archaeology 1967 - har krav på interesse i denne sam1nenheng. Det
son~ interesserer i vår spesielle sa1nn~enheng er ne1nlig at 1nan har prøvd å utvikle teorier og metoder so1n gjør det 1nulig å tolke et arkeologisk materiale
1nest 1nulig nyansert uten at 1nan allerede på primærstadiet låser seg fast i sjablonmessig oppfatning av kulturbegrepet. Man søker blant annet å unngå de «store
kulturen> som bl. a. er karakteristisk for nordisk arkeologi. Målet er å studere
arkeologiske enheter, sterkt avgrenset i rom og tid. Det økologiske miljøet må
være enhetlig og den arkeologiske enhets levetid så kort at sikkerheten for kulturell homogenitet blir tilsvarende stor. I denne forbindelse opereres med begreper som «fase>>, «tradisjon» og <<horisont>>.
Kort uttrykt kan l}~an si at fasen er en kmnbinasjon av flere registrerbare trekk
so1n er slike at de representerer en enhetlig kultur på ett besten~t sted til en gitt tid.
En gruppe likt utstyrte graver og en sa1nling boplasser med sa1nme utstyr rommes
innen begrepet fase. Slike faser forutsettes inngående studert slik at de kan vurderes i forhold til andre faser. Når disse er kongruente, kan de til samn~en representere en noe større kulturell enhet. Når fasene skal studeres i forhold til andre
faser i tid og ro1n, arbeides med begrepet horisont og tradisjon. Det er kanskje
disse begrepene son~ har størst interesse i vår sammenheng.
En arkeologisk horisont får vi når klare arkeologiske trekk knytter et antall
faser san~n~en innen et kort tidsron~. F. e. vil en hurtig spredning av en beste1nt
stil eller en særpreget kera1nikk på tvers av grenser og barierer kunne knytte
forskjellige faser sa1n1nen til en horisont.
Tradisjonsbegrepet går son~ navnet sier mer på tid enn på ron~. Det anvendes
når et ko1npleks av arkeologiske data - fortrinnsvis n1aterielle elementer - skal
studeres i et 1neget avgrenset mnråde gjennon~ et lengre tidsrmn. Kort uttrykt
kan 1nan således si at en arkeologisk horisont er en <<tynm> tradisjon 1ned stor
spredning, mens tradisjonen på sin side utgjøres av svært begrensete horisonter
av lang levetid.
Overført på norske forhold vil en lett kunne finne anvendelse for begrepene
fase, horisont og tradisjon. Vi kan således ri1neligvis hevde at det ikke har eksi128

Fig. 8. Hustuft fra en steinalderboplass på Kråkerøy ved Fredrikstad. Tuften og funnene som skriver
seg fra denne, utgjør en arkeologisk «fase>> som har vært ledd i en bestemt «tradisjon>> og en vidstrakt
«horisont». (Foto: Erling Johansen).

stert noen hotnogen «gropkeratnisk kultur>> - slik vi har antydet allerede tidligere
- men en gropkeram.isk horisont, et kom.pleks av faser son1 kan lenkes satntnen
til en horisont f. e. fra Øst-Sverige til Vest-Norge. <<Bindeleddet» vil være i første
rekke keramikken, visse typer pilespisser, teknologiske særtrekk o. l. Som en del
av denne horisonten får vi f. e. et boplassmnråde på Kråkerøy ved Fredrikstad
9 - Viking 1970
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(Johansen 1957). Dette avgrensete og økologisk overskuelige otnråde, er godt
arkeologisk gransket. Vi har derm_ed sikkerhet for at flere boplasser ikke bare er
like, n1en at de også bygger på tradisjoner son1 har betydelig dybde i tid. Med
andre ord vil tradisjonsbegrepet, slik det er definert ovenfor, kunne brukes.
Det er ikke vanskelig å finne flere eksetnpler på at riktig bruk av begrepene
tradisjon og horisont kan gi oss en smidigere framstilling av kulturforhold i
fjernere tider. Vi kunne således f. e. skifte ut etiketten <<asbestkeramikkultur» med
tradisjon- og horisontbegrepet. I stedet for en «kultun> med denne keramikken
som særpreg, kan en lettere tenke seg en rekke faser, med forskjellige tradisjoner
spredt over Nordkalotten, og som til en gitt tid bindes sammen til horisonter
ved spredningen av keramikkformer tned spesiell gods og dekor. En annen analyse av den såkalte <<skifer kulturen» vil også sannsynligvis kunne vise at vi har en
rekke faser smn gjennom spesielle fellestrekk bindes sammen til en vidstrakt
horisont med betydelig dybde i tid - i tradisjon.
Vi kan også tenke oss at fase-, horisont-, og tradisjonsbegrepene vil være gode
hjelpen1idler når vi skal skildre kulturforhold og kulturutvikling i langt yngre
perioder enn steinalderen. Vi kan vel neppe si at vi f. e. har hatt noen norsk
felleskultur i romersk jernalder. Derimot har vi utvilsomt hatt en rekke <<fasen>
- avgrensete homogene enheter spredt på forskjellige geografiske områder. Disse
faser, f. e. i Rogaland, Trøndelag, Mjøstraktene og Østfold har dels vært tradisjonspreget på det lokale plan, dels klart horisontbetingete over store områder.
Det satntne kan vel trygt sies om forholdene i historisk tid, hvor de såkalte
«bygdekulturen> vel nærmest kan betraktes som faser som har vært knyttet
sa1nn1en til større horisonter og preget av lokale tradisjoner - til sammen har de
dannet en variert norsk kultur.

* * *
Hvilke begreper tnan enn velger å bruke når tnan skal konstruere en oppfatning om hvordan kulturforhold har vært i eldre tid, er det en kjensgjerning
at det nesten aldri har hersket kulturell uniformitet over lengre tidsrom eller i
større otnråder. Det har som regel ikke bare vært betydelige nyanser, tnen ofte
også så sterke kontraster at tnan kan regne med at det har eksistert tnere enn en
økonotnisk, sosial og noen ganger også etnisk gruppe innen samme noe større
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Fig. 9. Gravkiste (6. årh. e. Kr.) fra Skreros, Vegusdal, Aust-Agder.
En slik grav med gravutstyr er et funnkompleks (assemblage), en detalj i en kultur,
en kulturgruppe og et teknokompleks.

131

distrikt. Dette har arkeologene i visse høve vært klar over, selv om vanskelighetene har vært store når man skulle forsøke å finne fram til de hovedmotsetninger, eller sterkere nyanser som. de arkeologiske data kan skjule. Et viktig forsøk på <<lnodellkonstruksjom> som muligens kan gi bedre hjelp på dette felt, er
nylig utført av den engelske arkeolog D. L. Clarke (1968). Modellen har et lavere
og et høyere trinn. Det laveste omfatter de 1nest elementære trekk som fins i et
arkeologisk n~ateriale - f. e. særegenheter enhver gjenstand er utstyrt med
(attribute), gjenstandene, eller funnene selv, (artifacts) og de typer som et større
funnmateriale kan klassifiseres i. Videre hører begrepet funnkompleks (assemblages) hjen~me på det lavere trinnet. Et funnkompleks er i seg selv ingen kultur.
Det er en samling gjenstander og andre materielle rester som skriver seg fra
sa1nme tid og som har utgjort et integrert utstyr eller en form for enhet - m.a.o.
en fase. En boplass fra et kortvarig tidsrom, en grav med gravutstyr, en samling
offergjenstander fra samme lokalitet, kan f. e. være en assemblage - et funnkompleks.
Det høyere trinn i 1nodellen omfatter det som Clarke mener romn~es i begrepene kultur, kulturgruppe og teknokon~pleks. Det er kanskje det siste av
disse son~ byr på noe nytt i arkeologisk språk- og begrepsapparat, og som er av
særlig interesse. Det vil i1nidlertid være nødvendig også å se på hva Clarke legger
i de øvrige ledd på det høyeste trinn i hans 1nodell.
Når det gjelder begrepet kultur, definerer Clarke dette son~ <<et sammensatt
og o1nfattende sett av spesielle gjenstandstyper son~ danner flere grupper (assemblages) innen et avgrenset geografisk 01nråde». Med andre ord dekker denne
definisjon det so1n tidligere er blitt kalt «arkeologisk kultun>. Med hensyn til
kulturgrupper 1nenes i Clarke' s 1nodell flere beslektede og parallelle kulturer
so1n hver for seg karakteriseres gjennom sine assosierte enheter (assemblages).
Kulturgrupper utgjør n~ed andre ord et syste1n av kulturer fra et bestemt tidsran~ innen et vidstrakt, men sa1nmenhengende geografisk område.
Teknokon~plekset er det største, og i vår sammenheng, det mest interessante
ledd i Clarke' s 1nodell. Med teknokon~pleks menes et o1nfattende system av løst
sam1nenføyde kulturgrupper, kulturer, funnkompleks - og for den saks skyld
funnele1nenter. Teknokomplekset har en stor spredning i rom og tid og hører
hjen~1ne i et beste1nt økosystem. Det lenkes således hovedsakelig sammen med

132

teknologiske, økonomiske, sosiologiske, eventuelt også språklige og etniske
fellestrekk. Det er viktig å merke seg at det innen samtne geografiske område
kan være plass for mere enn ett teknokompleks. Især gjelder dette f. e. et økologisk sammensatt område som Skandinavia. Her vil enheter so1n er mer ensidig knyttet til fangst og fiske, og sotn har sin kulturform preget av dette,
naturlig gruppere seg i et annet teknokompleks enn enheter som har sikker forankring i jord- og februk. Ved å gruppere de datamengder man har, enten det
består av lavere eller høyere enheter, i det aktuelle teknokompleks, vil vi slik
Clarke' s modell er konstruert, ha mulighet for å oppnå en brukbar systematisering son1 basis for de slutninger man finner grunn til å trekke om kulturforhold
og kultursystemer. Siden teknokomplekset er et konglomerat av enheter som
spenner over hele registret - fra gjenstand til kulturgrupper - slipper n1an bort
fra de snevre kronologiske avgrensninger tnan gjerne har vært tvunget til å
arbeide tned, og heller ikke tvinges 1nan til å «skape» diffuse «kulturen> på grunnlag av spinkelt tnateriale.
Brukt i praksis vil begrepet teknokon1pleks kunne føre til revurdering av visse
innarbeidete oppfatninger. Godtar vi begrepet teknokon1pleks, vil f. e. benevnelser
smn <<cirkumpolar kultun>, «Komsakultur», «skiferkultun>, <<tekstil-keramisk kultur»
osv. blir overflødige. I stedet vil vi finne at disse og andre påståtte <<arkeologiske
kulturen> er større eller mindre enheter i et bestemt teknokompleks. Ikke n1inst
kan begrepet teknokompleks gi tnulighet til en mer logisk tolkning av innholdet i de perioder smn har fått n1isvisende kronologisk og kulturell ran11ne,
ved bruken av benevnelser som bronsealder og jernalder. Dels vet vi og dels
aner vi, at det i disse til samtnen mere enn to tusen år lange tidsrom, må ha
eksistert svært sa1n1nensatte og kontrastrike kulturgrupper som ikke uten videre
kan plasseres i san1me sekk, slik det ofte er gjort tned vårt nåværende system.
Det er f. e. ikke samme teknologi, bosetningsfonn og levevis vi kjenner i NordNorge og Sør-Norge i tidlig «jernalder». Heller ikke er det arkeologiske tnateriale
konformt i Rogaland og på kysten lenger nord i «bronsealder». Forholdene i de
store svenske skogtraktene i nord er også andre, arkeologisk og denned kulturelt
sett, enn de har vært på de fruktbare bondebygdene ved Malaren. Grovt sett
har vi utvilsomt å gjøre tned forskjellige teknokotnplekser - kmnplekser som til
dels har hatt sin plass innen ett og sa1nn1e geografiske hovedotnråde.
133

Ad. (3). I europeisk arkeologi har det vært vanlig å sette likhetstegn n1ellom
<folk» og «kultur>>. Ikke tninst i tysk og russisk fornforskning har 1nan vært opptatt
av å finne sa1n1nenheng mellon1 arkeologisk n1ateriale og besten1te nasjonale
grupper. En rotnantisk-politisk tankegang, ofte også en bevisst streven etter
pasjonal identitet har gjerne ligget til grunn for denne trang hos 1nange arkeologer til å identifisere funn og «kulturen> 1ned bestetnte <<folk». Slutninger av denne
art hviler ofte på et svakt vitenskapelig grunnlag og de er n1ange ganger blitt
\ltnyttet på en kynisk måte i nasjonalistisk og politisk øye111ed.
Det er naivt å tro at denne forn1 for arkeologi er et passert stadiun1. Det ligger
'n1idlertid i sakens natur at ekstre111e tendenser til111isbruk av arkeologisk 111ateri;;tle til nasjonal selvhevdelse stort sett er forsvunnet i nordisk fornforskning. I n1.er
san1111ensatte og utsatte politiske og etniske o111råder, stiller deri111ot saken seg
annerledes. Ikke minst i Øst- og Mel10111-Europa er arkeologien fre111deles til en
viss grad nasjonal-politisk preget og går vi utenfor Europa er det lett å se at
arkeologien f. eks. i Afrika og Asia vil kunne få politisk betydning.
Enten vi tar for oss et nordisk 111ateriale, eller vi studerer forholdene i nasjonalt
sett mer kontrastrike strøk, blir problen1et on1 arkeologiens brukbarhet til slutninger 0111 etniske forhold det san1n1e. Den sa111111e nungel på grunnleggende
teoretiske og metodiske drøftelser gjør seg ne111lig stort sett gjeldende de fleste
steder. I det hele tatt må en ha lov til å hevde at det ikke 111inst i Norden hersker
stor uklarhet og forvirring når det gjelder bruk av et såpass enkelt ord s0111 «folk>>.
Vi møter således stadig benevnelsen kon1safolk, stridsøksfolk, gropkera111isk
folk osv. Især er <<folk» ofte brukt i avhandlinger 0111 de eldre fasene i forhistorien.
Næn11er vi oss historisk tid, forsvinner gradvis begrepet «folk>> og vi 111øter i
stedet «befolkning».
Når det gjelder arkeologenes hyppige anvendelse av «folk>> ser det ut son1111an
ofte ubevisst og uten videre har godtatt at den postulerte «arkeologiske kultur»,
(f.e. den gropkera111iske) har vært båret oppe av et annet folk enn det son1 andre
arkeologiske kulturer (f. e. stridsøkskulturene) har vært knyttet til. Kort sagt har
~11an uten videre satt likhetstegn, ikke bare 111ellon1 arkeologiske enheter og kultur,
men også 111ello111 kultur og folk. En konsekvens av slike slutninger er bl. a. at 111an
har oppfattet spredningen av 111er og 111indre komplekse kulturelen1enter son1. resultat av folkevandringer. Endringer i gravskikk, redskapsutstyr, bevepning og
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Fig. 10. En spredning av bestemte oldsaktyper, f. e. de som hører til «den gropkeramiske kultur»,
er ofte oppfattet som resultat av folkevandringer. Pilespisser som antas å være typisk for den såkalte
gropkeram.iske kultur, fins fra Øst-Sverige til Vest-Norge. (Etter C. J. Becker.)

erverv er ofte blitt tolket son1 spor etter erobrerfolk. Eksetnplene på slike tolkninger er n1ange. Stridsøksefolk «n1edlen11ner af den vidløftige europeiske enkeltgravs folkefan1ilie» (Brøndsted) invaderer Datunark mntrent satntidig son1 «et nyt
folk (gropkeratniske jegere) spredes langs med kysterne>> (Becker) og snart får <<tre
folkeslag (tnegalittfolk, enkeltgravsfolk og ertebøllefolk) at bekrige>> (Brøndsted).
Ikke bare i den fjerne steinalder er pilespisser, økser og graver blitt brukt son1
vitnen1ål on1 beste1nte folk og «stamtnen> på vandringer. Også når det gjelder
langt senere perioder er oldfunn brukt som beviser for at spesielle folkegrupper
har bodd i navngitte otnråder og at slike grupper har foretatt forskjellige innog utvandringer f. eks. i Dantnark. Karakteristisk er det dessuten at et av jern-
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alderens hovedavsnitt i Sverige og Norge fremdeles er kalt folkevandringstid
mens den sam.n1e periode i Dan111ark er døpt «Gen11anertid>>.
Selvsagt har det både i steinalder og jernalder eksistert forskjellige etniske
grupper. Sannsynlig er det også at slike grupper kan ha spredt seg ved større
og mindre flytninger. Proble111et er i111idlertid hvordan slike grupper har vært
organisert - har de f. e. følt seg so111 besten1te <<folk» og har det eksistert organiserte sta111n1er? Dertil kon1n1er arkeologens kardinalspørsn1ål: Kan fornfunn og
forn111inner non11alt fortelle on1 slike etniske grupper, deres organisasjonsform
og eventuelle vandringer?
Ser n1an kritisk på de 111ange postulater 0111 forskjellige folkegrupperinger,
folkeerobringer og folkevandringer so111 især steinalderforskningen har arbeidet
111ed og son1 fremdeles ofte er ah11innelig godtatt, tvinges n1an til å ønske at den
sa111111e kritiske holdning 111an har til kronologiske systen1er og oldsaksgrupperinger også ble gjort gjeldende når nnn trekker slutninger vedrørende etniske
forhold.
Holder vi oss til det nokså diffuse begrepet <<folk» er det åpenbart at det er
uklart for mange arkeologer hva son1 skal legges i ordet. No en ganger n1ener
man øyensynlig rett og slett en befolkning. Andre ganger kan det anes at ordet
folk må bety en større eller 1nindre sa111ling n1ennesker på et sted s0111 har andre
sedvaner enn tilsvarende sa111linger n1ed 111ennesker andre steder. Av og til synes
111an å ski111te en 111ening 0111 at f. e. «stridsøksefolkene» er knyttet sa111111en i en
større og vidt utstrakt enhet - også språklig - en <<folkefa111ilie» (Brøndsted).

* * *
På denne bakgrunn av uklarhet - ikke n1inst i nordisk fornforskning - kan det
være på sin plass å forsøke 111ed en definisjon. Med begrepet <<folk» kan vi f. e.
111ene en større gruppe 111ennesker so111 har en felles teknologisk, sosial og religiøs
tradisjon slik at de har følt sa111hørighet. Forutsetningen for at et slikt folk skal
kunne etterspores i et arkeologisk 111ateriale er at dette 111ateriale danner et sterkt
san11nensatt ko111pleks s0111 er såpass godt studert i r0111 og tid at det kan sannsynliggjøres at komplekset representerer en kultur i egentlig forstand - og ikke
1ninst at vi kan klare å vise at denne beste111te kultur bæres oppe av ett særskilt
folk. En slik oppgave synes i virkeligheten å være uhyre vanskelig. Vi 1nå ne111lig
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Fig. 11. Det er en kjensgjerning at en kultur som kan etterspores ved arkeologiske
midler, ikke nødvendigvis behøver å være
et særkjenne for bare en etnisk gruppe, ett
folk eller en stamme. Det er følgelig galt
f. e. å betrakte det avbildete distribusjonskart over «båtøksen> i Norge som et kart
over «båtøksfolket».
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ha klart for oss at f. e. steinøkser, jernsverd, graver og hustufter ikke sier noe o1n
språk, raser, kompliserte sosialsystemer og on1 de spesielle følelser sotn knytter
1nennesker sammen til et folk annerledes enn andre folk. Kravet til at det 1nateriale man bygger på 1nå være sa1n1nensatt av en rekke ko1nponenter son1 ikke er
funksjonelt betingete, gjør at begreper son1 <<kon1safolk», <<fosnafolk» og «gropkera1nisk folk» ikke kan godkjennes hvis de brukes for å karakterisere etniske
eller organisasjonsn1essige forhold. Selv ikke når det gjelder et såpass godt studert
arkeologisk 1nateriale som det svensk-norske båtøks-ko1nplekset, har vi noen
sikker visshet for at det dreier seg on1 en egen etnisk gruppe smn har følt seg son1
et spesielt folk, organisert etter et besten1t 1nønster annerledes enn andre san1tidige grupper eventuelt har hatt.
I det hele tatt synes fornforskningens 1nuligheter til å drøfte etniske problemer
1ned utbytte å være begrensete, når det gjelder tidsron1 der gode historiske kilder
eller et brukbart fysisk antropologisk 1nateriale 1nangler. Ikke bare er det son1 vi
har sett, vanskelig å påvise avgrensete kulturer, 1nen det er dessuten en kjensgjerning at en kultur som kan etterspores ved arkeologiske 1nidler, ikke nødvendigvis behøver å være et særkjenne for bare en etnisk gruppe, ett folk, eller en
sta1nn1e. Heller ikke behøver spredningen av 1ner eller 1nindre sa1n1nensatte
kulturenheter å ha foregått ved en eventuell spredning av det folk so1n skapte
de gjenstander eller den livsforn1 det dreier seg 0111. Noe likhetstegn mellom
skapere, spredere og n1ottakere av en beste1nt kulturfonn har vi således ikke uten
videre lov å sette. San11ne kulturelle hovedn1ønster kan netnlig bli felles for forskjellige folk.
Dette er velkjent fra etnologien. Det bringer oss itnidlertid tilbake til arkeologenes tendens til å betrakte kulturendringer sotn resultat av folkevandringer
eller innvandringer son1 det gjerne heter i steinalderforskningen. Også her synes
det likevel å være 1nuligheter, 1nen so1n regel 1nangler det vilje og evne hos
1nange arkeologer til å gi virkelig gode begrunnelser, både teoretisk og konkret,
for at vandringer virkelig lar seg etterspore i det 1nateriale han har til sin rådighet.
(F.e. hosE. Hinsch (1954) i hans behandling av stridsøksegruppene i Norge, der
en «handfull>> enkeltfunn noen ganger er brukt til å postulere o1nfattende
vandringer).
Det kan selvsagt ikke benektes at vandringer har foregått ved at store såvel son1
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stnå grupper definitivt har brutt opp og funnet nye bosetningsom_råder. At slike
folkebevegelser har forårsaket katnp og undertrykkelse er også sannsynlig.
Historiske og etnologiske paralleller til slike foreteelser er det ikke vanskelig å
påvise. Spørsm_ålet son1 reiser seg er itnidlertid on1 et arkeologisk tnateriale kan
brukes til sikre slutninger on1 kulturspredning ved folkevandringer. Skifte av
erverv, gravskikk, boplassfonn og design kan ha andre årsaker enn krigstog,
folkebevegelser og <<klassekatnp». Dette er en kjent sak, tnen ikke desto n1indre
er det åpenbart fristende å gripe til lettvinte og dratnatiske tolkninger.
Ser nun nøye på de argun1enter sotn ofte brukes for å bevise at et arkeologisk
materiale avspeiler folkevandringer, vil en nunge ganger finne at beviskjeden
gjerne inneholder ledd son1 ikke fins i de foreliggende fornfunn. Således er f. e.
avgjørende eletnenter son1 rytteri, skinnbåter og forsterkede buer blitt brukt sotn
antatte beviser for at henholdsvis <<indoeuropeiske stridsøksefolk» og «gropkeratniske jegere» skal ha n1aktet å trenge raskt og effektivt inn over store og nye
land01nråder, hvor slike «folk>> har kjen1pet tned og eventuelt underkuet andre
«folk». Dette til tross for at verken spor etter tatnhest, rideutstyr, skinntrukne båter
eller san1n1ensatte buer, noensinne er funnet i nordisk steinalder, og at de <<folk>>
tnan har hatt visjon on1, kanskje ikke har eksistert son1noen egen etnisk gruppe.

* * *
Det er ikke vanskelig å finne spor etter lignende tendenser i norsk, nordisk og
europeisk fornforskning når det gjelder å bruke hypoteser son1 ledd i beviskjeden og til dikterisk holdning når det gjelder å tolke spredning av kultureletnenter, kultur og folk. Selv 0111 kritikken tnot uklarhet og feil bruk av
grunnleggende begreper gradvis er skjerpet, savner en likevel i nordisk fornforskning fretndeles en bedre teoretisk drøftelse og tnetodisk begrunnelse for
at fornfunn kan brukes som bevis for at arkeologiske enheter tilsvarer bestemte
«folk» sotn bl. a. har vandret fra sted til sted og under givne forhold etablert seg
son1 erobrerfolk. Så lenge verken tnetoder eller tnateriale er bærekraftig nok for
en sikrere bevisføring, tnå arkeologene son1 regel nøye seg tned å vise større
resignasjon på dette felt.
Det kan slås fast at n1an i nordisk - og for den saks skyld i annen vesteuropeisk
fornforskning - i den siste generasjon, ikke har hatt noen dyptgående drøftelse
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av problemet nasjonal identitet, etniske grupperinger og arkeologisk materiale.
Derimot har øst-europeisk forskning vært sterkt engasjert på dette felt.
Ikke minst har sovjetrussiske arkeologer vært beskjeftiget tned teoretiske og
praktiske problemer innen sektoren arkeologi-etnogenese. Visse synspunkter
som har utkrystallisert seg, bør ha interesse også for oss. Det er i denne sammenheng naturlig å vise til den diskusjon som i 1967 fant sted i forbindelse med et
foredrag av A. J. Mongait om temaet "Archaeological Cultures and Ethnic
Unites". Så vel foredraget som diskusjonsreferatene er oversatt og gjengitt i sin
helhet i Soviet Anthropology and Archaeology (Vol. VII, No. 1 1968).
Bakgrunnen for at arkeologene i øst har vært opptatt av de spørsmål det her
dreier seg om, er den marxistiske lære om samfunnsutviklingen fra jegerfolkenes
stammestruktur via de føydale bondesamfunn til det kapitalistiske industrisystetn. Denne spesielle bakgrunn har gitt teorigrunnlag og målsetting i sovjetisk fornforskning dens særpreg. Bl. a. har man vært sterkt opptatt av å bevise
sannhetsverdien i den marxistiske samfunnsteori og som en konsekvens av dette
har man postulert at et arkeologisk tnateriale både kan og må settes i sammenheng med etniske, sosiale og språklige grupperinger.
Imidlertid kan man vanskelig si at det er lykkes å skape klare definisjoner son1
er alminnelig godtatte, verken når det gjelder <<arkeologisk kultur» eller <<etnisk
gruppe». Dette har bl. a. ført til at man ofte har identifisert løst grupperte arkeologiske serier tned tilsvarende vilkårlig postulerte etniske enheter. Slike tendenser kan dessuten lettere forstås når n1_an vet at den lære er blitt hevdet av flere
sovjetarkeologer at «med arkeologisk kultur forstår vi arkeologiske fenomener
som uten tvil er forbundet med spesielle etniske grupper. En kultur som ikke
korresponderer med en og bare en etnisk gruppe, regner vi ikke som en kultun>
(Mongait 1968 s. 6).
Til tross for at slike utsagn er kommet fra representativt hold og selv om forankringer i tnarxistisk teori er solid i sovjetisk fornforskning, mangler man likevel ikke kritisk holdning eller diskusjon otn teorigrunnlag og tolkning innen
emnet arkeologi-etnogenese. Mange sovjetiske fornforskere er således etter hvert
blitt mer skeptiske tiltnuligheten for at det kan settes likhetstegn 111_ello1n språk
og arkeologiske kulturer. Til disse hører bl. a. Mongait.
Verken arkeologer eller lingvister er i øyeblikket i stand til å løse problemene
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om forholdet mellom arkeologiske kulturer og språkgrupper, er det blitt hevdet.
Som et eksempel på manglende suksess på dette felt vises til arkeologenes befatning med indoeuropeer-problemet.
Også når det gjelder å identifisere arkeologiske enheter med bestemte <<folk>> er
kritikken skjerpet. Man har således bl. a. vist hvor vanskelig det er å sette likhetstegn mellom bestemte arkeologiske kulturer og store etniske grupper som
keltere, germ_anere og slaver. Selv det å trekke en klar grense for en såpass veldefinert arkeologisk kultur so1n f. eks. La Tene, har vist seg å være en umulig
oppgave. Det er derfor hevdet at det må være lettere å danne seg et bilde av
etniske grupperinger i steinalder og bronsealder enn i yngre forhistoriske perioder.
I de eldre avsnitt var det færre mennesker og 1ner spredt bosetning, samtidig som
handel og kon1munikasjon var svakere utbygd. I slike perioder er det derfor
antatt at arkeologiske kulturer svært ofte må gjenspeile stammer og stammesystemer.
Man har klart innsett at det er spesielle deler av et arkeologisk materiale som
kan ha betydning for identifikasjon av etniske enheter. Våpen, redskaper, hus o.l.
kan ha form so1n er bestemt av funksjon, råstoff og kli1na og danner således
dårlige kriterier. Viktigere er derimot trekk som reflekterer en bestemt intellektuell
og tradisjonsbevisst holdning - f. e. religion, gravskikk, kunst, design, keramikk,
klær o. l. Det er i første rekke slike ting son1 avspeiler en beste1nt kulturarv eller
tradisjonsmengde, som leveres fra generasjon til generasjon - og det er først når
slikt kan abstraheres fra et arkeologisk materiale at 1nan har mulighet for å sette
funnene inn i etniske syste1ner.
Selv om 1nulighetene således er til stede, ikke bare for å studere kulturer, men
også «folk», innser mange imidlertid at arkeologen som sådan ikke er i stand til å
behandle disse problemer på egen hånd. Det blir derfor nå hevdet at etnogenetiske
problemer kun kan drøftes på bred faglig front der arkeologer, etnografer, lingvister og antropologer n1å samarbeide. Det er således erkjent av kompetente
sovjetrussiske arkeologer, «at arkeologiske kilder gjør det n1ulig å fastlegge eksistensen av etnokulturelle regioner i en fjern fortid, men ethvert forsøk på å sette
slike data i sammenheng 1ned opplysninger om folk nevnt av klassiske forfattere,
eller til de som eksisterer i dag, går ut over kapasiteten til arkeologien alene.»
Selv om kompetente sovjetiske forskere etter hvert har inntatt en skjerpet
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holdning til arkeologiens n1.ulighet i retning av å se «folk» bak arkeologiske funnkmnplekser, eksisterer utvilson1t den oppfatning rent generelt at det lar seg
gjøre under givne forhold å identifisere arkeologiske kulturer med bestetnte
etniske og språklige grupper, og at det er arkeologens plikt - eventuelt i san1.arbeide tned andre aktuelle fag - å arbeide med en slik tnålsetting.

* * *
Ad. (4). Sosiale grupperinger av andre kategorier og tned andre benevnelser enn
<<folk>> er det heller ikke lett å etterspore på et rent arkeologisk grunnlag. Redskaper, våpen, boplasser og graver er sotn alt nevnt reflekser av ideer, sedvaner,
systetner og organisasjoner. Det er in1.idlertid ikke uten videre klart at de grupperinger son1. arkeologen~ har gitt sitt tnateriale gjenspeiler sosiale enheter og
situasjoner av forskjellig rang og art. Heller ikke kan man påstå at den skolering
de fleste arkeologer har fått, gir dem muligheter til, på en fruktbar tnåte, å diskutere sosialstruktur i et forhistorisk samfunn. Ikke desto mindre vil en ofte i
arkeologisk litteratur møte tolkninger av sosial og «politisk» karakter. En rask
gjennotngang av et lite utvalg adekvat litteratur utgitt i Norden de siste 15-20 år,
har således gitt en rik høst av ord og uttrykk fra de aktuelle etnneområder. En
finner således anvendt begreper sotn familie, storfamilie, fan1.iliegruppe, klan,
bygd, patriarkat, matriarkat, detnokrati, aristokrati, kotnmunistne, over- og
underklasse. Det er selvsagt ingen feil at flere av disse ord brukes. Tvert otn
skulle en ønske at de problemene disse begreper står for, ble gjenstand for hyppigere diskusjoner i europeisk fornforskning. Imidlertid må da forutsetningen
være at n1.an er mer villig til å ta denne oppgaven alvorlig.
Ikke minst må det være vilje til å hente lærdotn fra sosialvitenskapene, i første
rekke sosialantropologien. Familieenheter, lokalsan1.funn, klan, statnme osv. er
nemlig begreper sotn ikke kan anvendes rent skjønnsn1.essig eller helt tilfeldig.
Skal vi ha mulighet for å oppnå visse resultater, tnå derfor enkelte eletnentære
krav bli oppfylt. For det første n1.å det kreves innsikt i hva de forskjellige begreper står for (hva er en storfamilie, en klan, en stamtne osv.). For det andre n1å
denne viten suppleres tned kunnskaper on1 de sosialsysten1.er son1. kan være
aktuelle for det spesielle økonotniske og teknologiske kulturstadium en har
valgt å studere (f. e. tnesolittiske jegergrupper i Finnmark eller jernalderens
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bondesa1nfunn i Sør-Skandinavia). Det tredje 1noment so1n er en naturlig konsekvens av de to første, 1nå være at n1an slutter å velge analogier fra tidsron1 og
o1nråder som er uaktuelle. (Bronsealderens samfunnsforhold kan ikke belyses
n1ed ekse1npler fra senere tiders klassekamp eller fra 1niddelalderens føydalvesen.
Heller ikke kan 111oderne teorier on1 handelsøkonomi brukes smn modell for
varebytte i forhistorisk tid). Det fjerde ledd i rekken som kan fran1heves (mellom
flere andre) er at arkeologene i langt større grad enn vanlig er, må diskutere on1
det n1ateriale han studerer virkelig gir grunnlag for slutninger om sosialstruktur
i det hele tatt. Avspeiler kera1niske stiler stammegrupperinger? Eller er <<fattige»
og «rike» graver vitnen1ål om klassedeling i egentlig forstand? Forteller åkertyper
noe om <<de1nokratisk likhet», og kan 1nan bruke oldfunn og fornminner som
beviser på «riksdannelsen>? Påstander eller antagelser av denne art er ikke sjeldne.
Det er neppe vanskelig å bli enige om at vi må unngå rene gjetninger og konstruksjoner av sosialsyste1ner i fortiden bygd på misbruk av begreper og basert
på falske analogier. Det er vel forhåpentligvis få som vil forsvare formuleringer
son1 denne vedrørende eldre dansk bronsealder at den «tegner sig gennem
fundene som et aristokratisk herrevælde 1ned udpræget overklasseliv, basert paa
udmærket organiseret handel og paa underklassens arbejde>>. (Brøndsted).
Hvis arkeologene setter strengere krav til begrepsbruk, skaffer seg bedre viden
om forskjellige former for sosiale strukturer og drøfter sine problemstillinger
mer inngående, vil 1nan utvilsomt rydde bort en god del feiltolkninger og ubegrunnete slutninger. Likeså er det 1nulig at nun med større kunnskaper on1 hva
so1n skaper forskjellige sosialsystemer og hvordan disse er sam1nensatt, vil finne
at et arkeologisk 1nateriale kan gi grunnlag for slutninger, eventuelt av alternativ
karakter.
Uansett 0111 n1an klarer å rydde noe opp i språkbruken og sannsynliggjøre bestelnte tolkninger, er det et stort spørsmål hvor n1eget 1nan kan vente seg av
resultater innen «sosio-arkeologien» når slutninger skal baseres på fornfunn alene.
Gjenstander, boplasser, graver og bergbilder kan alene intet fortelle om viktige
detaljer so1n ekteskapssystemer, alders-gruppe-selskaper, klassefellesskap, statusregler, klassegrupperinger, stan11neråd o.l.
Til tross for at 1nan på vesentlige mnråder tvinges til å begrense sin 1nålsetting,
kon1n1er vi likevel ikke bort fra at de arkeologiske systemer for gruppering av
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oldfunn har betinget verdi, hvis de ikke kan brukes også til å forklare visse sider
ved de organisasjonsformer som de forskjellige fornfunn er konkrete spor etter.
Det er imidlertid for lettvint å sette likhetstegn mellom de enkelte trinn i de rent
arkeologiske inndelingssystellier og de forskjellige enheter i sosialstrukturen.
Det er riktig nok at den enkelte gjenstand er genuin og er skapt av et enkelt
individ. Det er også innlysende at en samling samtidige og samhørende gjenstander fra en husruin, en grav o.l. gjenspeiler virksomheten til et n1indre antall
mennesker, f. e. en familie, en husholdning, et jaktlag eller et båtmannskap.
Man skal selvsagt heller ikke se bort fra at en meget vel definert og godt studert
«arkeologisk kultun> kan avspeile ett eller flere stammesystemer, politiske sammenslutninger o. l. Med andre ord at bestemte utforminger av våpen, keramikk,
smykker - kort sagt spesielle former for «design» eller mote - kan være ting son1
binder et større antall mennesker san1men i en form for fellesskap. Hvordan man
skal klare å bevise at den enhet man ordner de arkeologiske data i, representerer
bestemte nivåer i sosialstrukturen, er illiidlertid en annen sak.
Selv om man - i alle fall i en viss utstrekning - kan klare å inndele arkeologiske
enheter i et systen1 SOlli tilsvarer hovedmønsteret i samfunnsstrukturen, er som
nevnt vanskelighetene på dette felt åpenbare i og med at en rekke sosiale trekk
ikke lar seg direkte etterspore i et konkret arkeologisk materiale. Dette gjelder
ikke bare slike ting SOlli f. e. ekteskapssystellier, men man kan også med full rett
stille seg skeptisk til forsøk på å rekonstruere politiske organisasjoner utelukkende
på arkeologisk basis, når vi vet at forskjellige stammer kan ha samme materielle
preg.
På denne bakgrunn synes arkeologenes lliuligheter til å sette sitt materiale inn
i en sosial san1menheng, først og fremst å begrense seg til de mindre sosiale og
ervervsmessige enheter som utgjøres av familien og lokalsamfunnet. Dette til
tross for at man svært ofte tvinges til å innse at større enheter må ha eksistert.
De familietyper det normalt vil være tale om, må bli kjerne- eller enkeltfan1ilien
san1t storfamilien og lokalsamfunnet. En kjernefamilie er son1 kjent ektefelle og
ugifte barn, mens storfamilien består av ektefeller, ugifte barn, samt gifte sønner
(når arvefølgen er patrilineær) eller gifte døtre (matrilineær arvefølge), og deres
ektefeller og ugifte barn. Gjennom slektskap kan flere familier danne en familiegruppe. Lokalsamfunnet omfatter mer enn den enkelte familieenhet.
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Lokalsam.funnet består av mennesker som lever i et forholdsvis begrenset område- i en landsby, en bygd eller i et revier- et avgrenset fangstområde. Et slikt
lokalsatnfunn krever ikke bare at det eksisterer et visst samarbeide, men at all
slags utstyr, bosetningsmåte og tankegang har et sterkt fellespreg. Lokalsamfunnets geografiske utstrekning kan variere. Det er nemlig ikke størrelsen på et
otnråde som er det avgjørende. Det som betyr noe, er at folk kjenner hverandre
og føler samhørighet. Jegere og fiskere vil således leve i et lokalsamfunn med
betydelig utstrekning, der avstanden tnellom fangststasjonene son1 utnyttes, er
avgjørende. Der februk og fangst gir en halvnomadisk livsform, vil de arealer
et lokalsamfunn disponerer være mer avgrenset, men likevel langt større enn det
i egentlige bondesatnfunn. Hos folk med fast bosetning basert på dyrket jord
og beiter nær bostedet, vil grenden neppe være større enn noen få kvadratkilometer.
Enten det er tale otn lokalsamfunn hos jegere, halvnomader eller fastboende
bønder, er det selvsagt de økologiske forhold samt ervervsformen - det vil i
virkeligheten si kulturen - til den enkelte gruppe som bestemmer både gruppens
størrelse, sosiale n1ønster og det areal den trenger for å opprettholde sin livsform.
Med andre ord er kulturfonnen og dermed sosialsystemet nøye justert i forhold til
omgivelsenes muligheter. Det ligger derfor i sakens natur at et rent jegersamfunn
aldri - eller i alle fall temmelig sjeldent - vil makte å skape noen virkelig sterk
organisasjon av sosial og politisk art. Heller ikke vil en halvnomadisk bosetningsfornl danne noe solid grunnlag for større og mer organiserte sammenslutninger av
mer stabil karakter. Derimot er det en kjensgjerning at jordbruket normalt fører
til mer omfattende sosiale og politiske satnmenslutninger. En forholdsvis intens utnyttelse av ressursene der disse er rike nok, gir således mulighet for fast bosetning,
større folketall og sterkere n1aktkonsentrasjon. Med andre ord vil gjerne familiegruppene bli større og flere samtidig som det enkelte lokalsamfunn kan bli n1er
konsentrert og sterkere. Muligheten for å etablere et større stamn1esamfunn vil
følgelig være til stede.
De pritnære, arkeologiske kilder som kan brukes til å belyse arten og omfanget
på familieorganisasjon og lokalsan1funn synes å være grav, gravplass, boplass,
gård, landsby og større forntninner av annen art. Oldsakene selv må derimot bli
av sekundær verdi i denne sammenheng hvis man ikke kan klare å ordne dem i
1 O - Viking 1 970
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Fig. 12. Hustuft fra Sostelid i Åseral, V. Agder. Det er innlysende at en husruin fra folkevandringstida eller en gruppe tufter fra steinalderen gjenspeiler virksomheten til en famÆe av bestemt størrelsesorden. Vanskeligere er det på grunnlag av fornm.inner å konstruere større
organiser te sosialsystemer.

bestemte grupper som. forutsetter visse sosiale strukturer. De slutninger nun kan
trekke er n1.ange ganger ele1nentære og ofte usikre. Ikke desto 1nindre er de viktige ledd i den arkeologiske tolkningsprosess. Det er således av vesentlig betydning å vite at f.e. det nordnorske fangstsa1nfunn i yngre steinalder og fra1n til
avansert jernalder, har vært preget av enkeltfamilier (hustuftenes størrelse) so1n
har bodd fast 1nesteparten av året (osteologiske vitnen1.ål og hustypen) og at det
1nå ha eksistert et betydelig sa1narbeide innen det enkelte lokalsanrtunn (klyngebosetning) og at disse lokalsa1nfunn kan ha bestått av fa1niliegrupper på ca. 60
til 100-150 individer (antall sa1ntidig bebodde hus på hver boplass). At disse
se1ninonudiske grupper dessuten kan ha vært exogan1.e, klanløse, bilaterale og
stått under ledelse av en slags «høvedsnunn>>- slik det er blitt hevdet (G. Gjessing,
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Fig. 13. Raknehaugen, Ullensaker, Akershus. Utgravningene 1939-40 beviste at denne haugen må
være resultatet av organisert samvirke i løpet av ca. 3 år. Beregninger har gitt som resultat at ca.
500 mann har arbeidet med å bygge hougen fra vårløsningen begynte til frosten kom.

1955) er det i1nidlertid vanskelig å bekrefte eller avkrefte gjennom de rent arkeologiske data selv om problemstillingen er interessant.
Det er selvsagt ikke av mindre interesse for tolkningsprosessen å få innblikk i
ervervsforn'l, bebyggelsesenhet og sosialmønster i et område, basert på inngående
studier av fonn, størrelse og beliggenhet av grav1ninnene. En vurdering av
bestemte gravtyper, f. e. innen en avgrenset kyststripe i Angern'lannland, synes
å vise at o1nrådet har vært bebodd av et fåtall storfa1nilier med 9-18 personer
(beregning av antall gravanlegg samt statistisk vurdering av antatt dødelighet).
Hver storfamilie synes å ha hatt avgrenset bebyggelsesenheter fra 5-15 k1n i
kystlengde til rådighet (gravanleggenes gruppering og beliggenhet i landskapet).
No en differensiering av sa1nfunnet kan ikke ha eksistert (gravenes ensartethet og
beskjedne antall innen bebyggelsesenhetene). (Evert Baudou, 1968.)
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Mest interesse har selvsagt hypoteser og resultater vedrørende sosialstrukturen,
når synspunktene baseres på flere uavhengige arkeologiske trekk. Således er
konsentrerte bosetningsenheter med hus, åkrer, graver og grense1narkeringer
kilde1nateriale av høy rang - i alle fall i nordisk forntid.
Analyser av slike komplekse enheter kan således lede til visse forholdsvis enkle
slutninger on1 sosialstruktur f.e. i jernalderen. Man kan f.e. anta at gårdsanlegg
1ned små hus, s1nå innhegnede arealer og få graver kan representere enkeltfanlilien, 1nens anlegg med flere langhus av store di1nensjoner, og større inninarksarealer n1.å vitne o1n et storfamiliesysteln. Det bør også være 1nulig å diskutere
lokalsamfunnets karakter og omfang på grunnlag av studier der flere gårdsenheter, gravplasser, bygdeborger og stedsnavn 1nå danne viktige brikker.
Hvorvidt de fa1nilieenheter og lokalsa1nfunn vi således eventuelt kan etterspore
i eldre jernalder f.e. i Norge, har vært organisert i noe større politiske grupper
slik vi f.e. kjenner det fra vikingtid og 1niddelalder i Norden, synes det å være
vanskelig å føre beviser for på rent arkeologisk grunnlag. Selv de rikeste gravfunn fra eldre jernalder i Skandinavia (f.e. Snarten1.o i Norge og Valsgarde i
Sverige) representerer således ikke større kapitalsa1nlinger eller Inaktsymboler
enn det som kunne samles hos storfa1nilier eller i lokalsa1nfunnet. Heller ikke
er de største grav1nonu1nenter (f. e. Raknehaugen på Ron1.erike, eller Borrehaugene i Vestfold) større enn det en stor ætt eller et folkerikt lokalsa1nfunn
kunne klare å bygge. Det sam1ne kan en si o1n nordiske forsvarsanlegg fra eldre
jernalder. Ingen av disse tallrike forskansninger har en karakter som kan tas so1n
bevis for at det 1nå ha eksistert større politiske enheter på den tid de var i bruk.
Dette forhindrer imidlertid ikke at slike enheter kan ha vært organisert alt tidlig
i jernalderen i Norden. Både navn so1n Heiner, Rau1ner, Ryger, Kimbrer o. 1.,
som vi kjenner fra tidlige historiske kilder er således sannsynligvis benevnelser
på stam1ner fra tidligste jernalder. Selv om en overfladisk vurdering av det
arkeologiske 1nateriale son1. finnes fra de o1nråder der 1nan har antatt at disse
«stan1.1nen> kan ha levd viser til dels betydelige kontraster, beviser ikke dette noe
so1n helst o1n eksistensen av «stalnmer» - «riken> eller andre forn1.er for større
organisasjonsformer. I alle fall kan vi ikke uten videre gå ut fra at våre arkeologiske inndelingstrinn so1n f. e. «subkultur» -, «kultun> og «kulturkompleks» vil
falle san1.men 1ned de større grupperinger som kan ha eksistert på sosialplanet.
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Ad. (5). Økologi er et begrep son1 sent har fått innpass i europeisk arkeologi.
Ordet, såvel som_ innholdet, er hentet fra biologien og on1fatter hvordan san1spillet tnellotn organistner og deres on1givelser virker. Menneskene har også sin
plass i dette satnspill. De påvirker og påvirkes av sine 01ngivelser, satntidig som
de tar og gir i forhold til naturen og til andre grupper av tnennesker. Dette innebærer selvsagt ikke at alt er <<naturgitt». Gjennotn sin teknikk og sosialfonn har
tnennesket klart i en viss grad å skape on1givelser som er blitt tilpasset den virkson1het 111an driver. En forhistorisk kultur-, ervervs- og bebyggelsesfonn blir
således avhengig av følgende hovedfaktorer: 1) natur01ngivelsene, 2) indre tradisjon, 3) påvirkning fra andre kulturgrupper. Dette 0111fattende samspill kan
ro111111es av begrepet kulturøkologi.
På mange måter kan 111an si at kultur-økologiske synspunkter ikke er ukjente
i eldre arkeologisk forskning. Allerede ca. 1850 satnarbeidet således geologer,
zoologer og arkeologer i Dantnark for å drøfte spesielle probletner knyttet til
steinalder ens avfallsdynger (den såkalte Køkkenn1ødding-Kon1n1ission). Liknende
tverrvitenskapelige tiltak av organisert karakter har imidlertid vært sjeldne. Likevel har 111an i større eller mindre grad hatt vilje til å se arkeologiske fw1n i en
noe større sammenheng. Et grunnleggende prinsipp i norsk - kanskje 111er enn i
annen nordisk arkeologi - har således vært at tnan må vurdere funn og fornn1inner på bakgrunn av de naturbetingelser so111 har eksistert. A. W. Brøgger
so111 kanskje var en av de første 111er bevisste «kulturøkologer» i europeisk arkeologi, betraktet den lokale kultur nænnest so111 en teknikk utviklet for å 111estre
de naturgitte kår. Han var itnidlertid ingen naturdetenninist i streng forstand og
heller ikke oppfattet han de grunnleggende kulturtrekk son1 fenotnener skapt
her hje111n1e ut fra rent lokale økologiske forutsetninger.
Brøggers hovedtese var at problemene so111 knyttet seg til det arkeologiske
111aterialet ikke kunne tolkes uten grundig kjennskap til det naturgrunnlag, ervervssystetn og den sosialstruktur s0111 hadde eksistert fra111 tiltnoderne tid. Han
hevdet f. e. at det var først tned geværjakten, n1otoren og den industrielle revolusjon at den eldre ervervstruktur basert på en naturlig balanse mellotn utnyttelse
og fornyelse av naturresurser i Norge, ble avgjørende endret. Sine teorier skisserte han i m_idten av 20-årene i foredragsserien «Det norske folk i oldtiden». Et
større arbeide under tittelen «Veid og vær» der teorier, teser og tolkninger skulle
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etterprøves og underbygges, ble skrevet og trykt (1nen ikke utgitt) i slutten av
1920-årene og eksisterer kun i noen få ufullstendige eksemplarer. Dette er m_ye
av et 1nysterimn og et stort faglig tap - både fordi det var ukonvensjonelt bl. a.
n'led hensyn til kronologi, kulturoppfatning sa1nt enu1eavgrensing, og ikke
n'linst fordi et større arkeologisk 1nateriale for første gang i Norden ble forsøkt
vurdert som ledd i økologiske syste1ner. Ikke «jernalder», «bronsealder» og «steinalder», 1nen <<skogen og fjellet>>, «kysten og sjøem> dannet således titler på hovedavsnittene i den boken som aldri ble sendt ut på 1narkedet.
Selv 0111 Brøggers forsøk på å skape en ny «vri>> i nordisk arkeologi stort sett
strandet og hans ukonvensjonelle oppfatninger ikke ble aln'linnelig akseptert,
ko1n han tross alt til å sette ste1npel på norsk arkeologi. Avhandlinger smn f. e.
Gjessing: Norges steinalder (1945), Hougen: Fra seter til gård (1946) og Hagen:
Sostelid (1953), bærer således preg av Brøggers faglige holdning. Likevel er
«naturarkeologien» også hos oss fre1ndeles et underutviklet mnråde og dens
fra1ntid usikker. Aksepterer vi i1nidlertid at n1ennesket både preger og preges
av sine o1ngivelser, tvinges vi til å innse at et arkeologisk 1nateriale 1nå vurderes
smn samlete komplekser og sa1nmen 1ned de økologiske faktorer, når n'lålet er å
arbeide 1ned kulturer og ikke bare med kulturprodukter. Av dette følger son'l en selvsagt ting at 1nan ikke bare 1nå analysere de enkelte arkeologiske data, 1nen også
de 1nuligheter so1n fantes, ervervs1nessig og sosialt i det o1nrådet son'l det aktuelle
1naterialet skriver seg fra. Et aktuelt eksen'lpel på et interessant forsøk på en
kulturøkologisk analyse er således K. Odners studie over en families tilpasning
til forholdene i en vestnorsk fjelldal i folkevandringstiden. (Odner 1969).
Når det gjelder en systenutisk kulturøkologisk virkso1nhet, er det innlysende
at den i økende grad konln'ler til å bli tvunget ut av den snevre ran'llnen smn
fornforskningen ofte har presset seg selv inn i. Tverrvitenskap og ikke fagisolasjon
1nå i stadig økende utstrekning bli 1nålet.
Mange steder - ikke minst i Norge - kan slike tverrfaglige, økologisk pregete
kulturanalyser bli kmnpliserte, da det bl. a. ofte er sterke geografiske kontraster
over kortere avstander. Den ytre kysten har f. e. 1nildt havkli1na 1ned et rikt og
variert dyreliv, mens de indre fjorder har 1ner kontrastpreget værlag, en fattigere
fauna, 1nen ofte gode jordbunnsforhold. San'ltidig er avstanden kort til store
høyfjellsvidder 1ned en subarktisk flora og fauna. Innlandet er på sin måte like
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1notsetningsrikt. On1råder 1ned gode næringsn1uligheter veksler her 1ned dårlig
bonitert skogsgrunn og fjellvidder. Uansett on1 klimaforhold og dern1ed vekstog dyreliv kan ha endret seg fra tid til tid, vil det likevel alltid ha vært sterke
kontraster til stede i slike 01nråder so1n her er skissert.
På denne bakgrunn 1nå det åpenbart være galt uten videre å slutte seg til at det
er sa1n1ne ervervs1nåte, sa1n1ne redskapsutstyr, sa1n1ne bosetningsforn1 - kort
sagt san1n1e kultur - son1 til en gitt tid har hersket i et økologisk sett n1otsetningsrikt on1råde av en viss utstrekning. Det ligger nen1lig i naturens beskaffenhet at
det kan ha eksistert kulturenheter av forskjellig art til san1n1e tid selv i geografisk
sett avgrensede on1råder.
Når det gjelder vekselvirkningen 1nellon1 kultur og natur, er det viktig å
1nerke seg at de økologiske faktorer er restriksjoner n1er enn detern1inanter. Med
andre ord vil de naturgitte betingelser gjerne danne en diffusjonsbarriere for
visse n1aterielle og åndelige aktiviteter so1n de lokale kår ikke gir vekstn1uligheter for. Slike diffusjonsbarrierer vil s01n regel bli å betrakte son1 kulturgrenser.
Det er in1idlertid viktig å 1nerke seg at grupper 1ned forskjellige sosiale, økonon1iske og andre kulturelle trekk kan leve i stabil sa1neksistens innen sa1n1ne
hoved01nråde, hvis de utnytter forskjellige nisjer i det økologiske syste1net.
Videre er det en kjent sak at hvis forskjellige etniske grupper er organisert for
å leve av de sa1n1ne resursene, vil den sterkeste av gruppene utkonkurrere den
svakeste. Hvis den svakeste i1nidlertid er best skikket til å utnytte de 1narginale
ressursene, kan gruppene likevel leve i sa1neksistens. (Bl. a. Fr. Barth 1960).
Det fins tallrike eksen1pler både på konkurrerende og san1eksisterende grupper
i alle verdensdeler og fra forskjellige tider. (Bl. a. G. Gjessing 1965). Det kan
i1nidlertid være nok å nevne at vi i Nord-Skandinavia har hatt og har forskjellige
sa1niske grupper side on1 side n1ed nord1nenn, svensker og finner. Dels har
sa1nene 1naktet å gjøre seg nytte av n1arginale ressurser, dels har de utnyttet nisjer
uten større konkurranse fra den skandinaviske befolkningen, 1nen dels er de også
blitt utkonkurrert i ka1npen om. ressursene. Det kan også minnes on1 at tatere og
fant har vært «pariagruppen> son1 har hatt et annet sosiahnønster og en annen
økon01ni enn den fastboende befolkning, 1nen likevel har de klart å bevare sin
identitet.
Selv slike enkle kjensgjerninger bør kunne bli til hjelp når et arkeologisk
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materiale skal studeres i en kulturell og ervervstnessig satntnenheng. Innser man
nemlig at det kan hentes erfaringer og teorier fra det vi kan kalle kulturøkologi
også når det gjelder studiet av forhistoriske kulturgrupper og bosetningsstruktur,
vil man ofte kunne få flere tolkningsmuligheter enn de tnan tradisjonelt har
operert med. I hovedsaken synes man å kunne ordne de forsjkellige tolkningsvarianter vedrørende kulturforhold i forhistorisk tid i minst to hovedgrupper,
som kan benevnes dett nyansert uniforme og den dualistiske.
Den første er utvilsomt den som er vanlig godtatt. Grovt skissert kan man si
at oppfatningen er den at det fra steinalderens slutt og fretnover tnå ha hersket
en form for skandinavisk felleskultur. Man synes å ha forestilt seg at Mellotnog Sør-Skandinavia, tned kyster, fjell og lavland må ha vært bosatt av grupper
som i hovedsaken har hatt tilknytning til en og san~me livsform - åndelig såvel
som ervervsmessig og teknologisk. Man har selvsagt innsett at forskjell i næringsgrunnlag og geografisk avstand kan ha ført til lokale variasjoner f. e. tnellom dalbygd og kystland, mellom Skåne og Bohuslan. Man synes itnidlertid å mene at
variasjonsavvikene selv i marginalotnrådene ikke har vært større enn at postulatet
om en bondepreget felleskultur tned rot i Sør-Skandinavia kan opprettholdes. En
slik oppfatning av en i hovedtrekkene uniforn~ kultunnodell, er selvsagt bygd på
de hovedkilder den rent arkeologiske forskning har til rådighet, netnlig gravskikk,
stil, funn av importsaker, keramikk, våpen o. l. På grunnlag av funnkart og
formstudier har man skaffet seg oversikt over distribusjonen av visse iøynefallende kulturprodukter og dette er betraktet sotn bevis for spredningen av en
bestemt ervervs- og livsform.
En innarbeidet oppfatning av denne art, inneholder selvsagt en rekke nluligheter for feilslutning. Dels vil man ha lett for å overse funn og fortidstninner
som ikke finner sin plass i systen~et. Ikke minst langs norskekysten, ofte helt ute
i havkanten, fins f. e. typer av fornminner - bl. a. hustufter og graver - som aldri
er skikkelig gransket eller trukket inn i forskningen fordi de faller utenfor det
godtatte system, eller fordi de er <<udaterbare». Ofte vil dessuten «vanskelige» funn
lett bli feildatert og feiltolket fordi lnan kun arbeider ut fra en bestemt kronologisk og kulturell n~odell. (Alle «steinalderfunn>> tnå f. e. skrive seg fra en fast
fiksert kronologisk steinalder, alle «veideristninger» n~å være eldre enn bronsealder, alle «bronsealderristninger» er fra bronsealder og tilhører bondekulturen
152

osv.). Sist, 111en ikke 111inst, har 111an hatt lett for å tolke forekomsten av f. e. en
bestemt gravform, et depotfunn, eller en hustuft som resultat av sa1n111e bondepregete kulturfonn, enten de aktuelle arkeologiske trekk skriver seg fra Gudbrandsdalen, Stadtlandet, Rogaland eller Fyn. Man har åpenbart mange ganger
oversett at f. e. en gravmåte eller en sa1nling bortgjemte verdisaker ikke i seg
selv sier noe on1 ervervsforn1en eller om bosetningen har vært fast eller la bil.
V ur der er 111an funn og forn111inner på en kulturøkologisk bakgrunn og henter
kunnskap fra etnologien, vil man ikke så sjelden finne grunn til å tvile på 0111
det S0111 regel har eksistert bare en og Salllllle hovedkultur, bosetningsfon11 og
ervervs1nåte i et kontrastrikt næringsområde av en viss størrelse. Selv om 111an
oppfatter en arkeologisk <<felleskultur» som nokså nyansert, 111å spørs111ålet likevel
bli 0111 det ikke har vært plass for folk n1ed vidt forskjellig livsfon11, en livsforn1
som det ikke har latt seg gjøre å avsløre, fordi arkeologene gjerne har arbeidet
med for ensidig kulturoppfatning. So111 vi har sett er det ne111lig en kjensgjerning
at ett og sa111111e distrikt kan ha vært utnyttet av grupper med forskjellige tradisjoner, teknologi og erverv til san1111e tid. Ikke 111inst i store deler av Norge og
Sverige kan det ha eksistert rene fangstgrupper side on1 side 111ed folk 111ed bondepreget livsfon11. Dels kan det ha dreid seg 0111 jegere son1 etter en beste111t årssyklus har utnyttet f.e. kystens fangstressurser ikke langt fra bosatte bondebygder.
Dels kan vi forestille oss eksistensen av grupper 1ned blandingsøkono111i so111 har
levd i 111arginalområdene rundt de gode bondebygdene. Son1 en tredje n1ulighet
er det også rin1elig å anta at de store skog- og fjellområdene 1nange steder kan ha
gitt plass for en ren jegerkultur, san1tidig son1 bønder har etablert seg i de områder
der jordbunnsforhold og kli111a har gitt de beste betingelser for deres økonon1i og
bosetningsfon11. Et forhold som vi også tvinges til å ha for øyet, når vi skal vurdere et arkeologisk n1ateriale i en kulturøkologisk sa111111enheng, er at teknologien
kan ha vært vesensforskjellig i fangst111arkene og 111arginal01nrådene enn i jordbrukstraktene. Vi kan således ikke se bort fra 111ulighetene av at det kan ha eksistert
«steinalder» i visse trakter i en tid da 1netallkultur forlengst hadde fått innpass i
jordbrukskulturen.
De teoretiske muligheter so111 her er skissert, har selvsagt tidligere vært innsett, 111en de er altfor ofte blitt avvist eller 1nisoppfattet. hnidlertid er de etter
111in oppfatning i høy grad aktuelle. Dels har 1noderne kritikk av kulturbegrepet
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Fig. 14. Hule- og hellerfunnene inneholder ofte et rikt knokkelmateriale som burde kunne gi
grunnlag for en kulturøkologisk analyse. En grafisk fremstilling viser mengden med dyrebein fra
Skipshelleren i Vaksdal, Nord-Hordland.
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sa1nt en mer inngående forståelse av økologien, aktualisert de problen1stillinger
det her dreier seg 0111. Dels har ikke 1ninst de o1nfattende undersøkelser av norske
og svenske fjell og skogtrakter ført til at man må vurdere proble1net on1 kulturell
enhet eller dualisn1e på nytt. Bergkunsten og hule/heller-bosetningen er også
en1neo1nråder son1 kaller på nyvurdering i denne san11nenheng. I alle fall plikter
vi å arbeide n1ed 1ner enn en løsning for øyet, slik at vi ikke bevisst eller ubevisst
betrakter f. e. treperiodesysten1et son1 ah11engyldig - teknisk, kronologisk og
ervervsmessig - over n1eget store on1råder. I virkeligheten vil det sannsynligvis
svært ofte dreie seg om forskjellige enheter av variert struktur - økono111isk og
teknologisk- so111 har hatt sin besten1te plass i forskjellige teknokon1plekser, ofte
innenfor ett og san1n1e on1råde.
Det sier seg selv at det byr på store 111etodiske vansker å finne ut hvilke nisjer
i næringssysten1et son1 har vært utnyttet og hvordan dette har virket på kultur111Ønster og bosetningsfonn, når en n1å bygge på et fragn1entarisk, arkeologisk,
zoologisk og botanisk 111ateriale fra forhistoriske perioder. Like vanskelig er det
selvsagt, på grunnlag av slikt 111ateriale, å skille ut de grupper so1n eventuelt har
levd i san1eksistens eller i konkurranse 111ed hverandre. Likevel fins visse 1nuligheter ikke 111inst i de deler av Skandinavia hvor det fre111deles eksisterer et naturgrunnlag son1 gjør det 111ulig å rekonstruere de økologiske hovedtrekk i forskjellige faser av forhistorisk tid. Først og fren1st gjelder dette såpass viktige
bosetningson1råder son1 ytterkysten av Norge, Hardangervidda, de store skogtraktene i Mellon1- og Nord-Sverige san1t 111esteparten av Nordkalotten. Klin1a,
vekstliv og fauna har selvsagt vekslet også i disse trakter, 111en ikke sterkere enn
at selve basis for leven1åten i de forskjellige epoker kan kartlegges i hovedtrekkene.
V ed en n1est 111ulig inngående analyse av næringsgrunnlaget i de aktuelle 0111råder 111an ønsker å studere, vil n1an i alle fall ha bedre bakgrunn for å finne ut
hvilke valg1nuligheter son1 kan ha eksistert til en gitt tid.
Dels kan det dreie seg 0111 analyse av produksjons1nulighetene i et begrenset
0111råde f. e. rundt en boplass, et gårdsanlegg eller et gravfelt. Faktorer son1 f. e.
jordens bonitet, og stedets 111ikroklin1a vil her være avgjørende for vurderingen
enten det dreier seg on1 fangst, februk eller kornavl. Dels kan det være tale 0111
km11binerte økologisk-arkeologiske granskninger av begrensede, men likevel
større on1råder. I et utvalgt o1nråde 111å n1an tilstrebe å granske totaliteten - det
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arkeologiske såvel sotn næringsmulighetene. Man kan således ikke rent subjektivt
velge ut de oldfunn og forntninner n1an tnener har interesse. Heller ikke bør
eventuelle botaniske og osteologiske undersøkelser foretas uten en otnhyggelig
koordinering tned den rent arkeologiske virks01nhet.
Selvsagt kan 111.an på tner tradisjonelt vis studere fornfunn og forntninner isolert
og tnan kan utvils01nt tned utbytte granske gravskikk, hulebosetning, bergkunst,
gårdsanlegg osv. uavhengig av helheten. Ønsker tnan itnidlertid å granske de
innviklete betingelser son1. til enhver tid har vært avgjørende for det spesielle
tnønster bosetning og kultur har fått på et besten1.t sted, kan tnan ikke unngå å
granske kultunninner i en økologisk satntnenheng.
Selv otn slike granskninger blir gjennotnført, vil det utvilsotnt ofte være vanskelig å trenge til bunns i de probletner sotn knytter seg til eventuelle gruppers
mulige satneksistens eller rivalisering 0111. ressursene. Dette spiller itnidlertid
ingen avgjørende rolle. Det viktige er å skaffe en størst tnulig sutn av infonnasjon.
Dette kan best skje ved hjelp av et gjennotndrøftet teorigrunnlag, en brukbar
utvalgs teknikk av otnråder og n1.ateriale (satnpling), og et san1.ordnet forskningsopplegg. Hvis det blir gjort i større prosjekter nå og i fretntiden (f. e. på Hardangervidda) burde vi ha bedre n1.ulighet for å få flere og tner tnålbare data å
trekke slutninger av. Dels vil vi få vite tner konkret hvordan den kulturelle tilpasning kan ha vært i de aktuelle tidsron1. i de valgte otnråder, dels vil tnan få
bedre tnateriale å bygge på når tnan vil døtntne 0111. hvilke deler av næringsgrunnlaget sotn har vært utnyttet fra tid til tid, eventuelt fra gruppe til gruppe.
Dessuten fins, hvis analysene er foretatt på san1.1ne tnåte i flere otnråder, tnuligheter for å drive sanunenlignende kulturforskning i egentlig forstand.

* * *
I kotntnende år vil arbeidstnåter sotn benytter kvantitative analyser, elektronisk

databehandling, satnpling og teatnwork bli akseptert i nordisk fornforskning på
linje tned individuell virksotnhet av 111.er konvensjonell art. Tallet på såvel påtvungne son1. selvvalgte utgravninger og forskningsoppdrag vil nemlig stige
sterkt, noe son1. uvegerlig tnå føre til en voldsotn økning av tnengden av arkeologiske data. Dette forhold vil både gi uanede forskningstnuligheter, og også
skape betydelige tnetodiske og rent arbeidsn1.essige probletner. På denne bak-
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grunn bør det være lett å innse at man må finne fra1n til en mest mulig rasjonell
arbeidsn'låte i felten, på n'luseene og ved skrivebordet.
Den tiltagende vekst når det gjelder alle slags «funn>> og informasjoner (publiserte såvel son'l upubliserte) har vi hatt lenge. Til tross for dette, kan vi ikke si at
nordisk fornforskning har bedret sin akade1niske status i tilsvarende grad. Museenes 1nagasiner og arkiver er i ferd med å sprenges, sa1ntidig so1n en stadig større
prosent av arbeidskraften brukes til feltarbeid, rapportskrivning, katalogisering
og ad1ninistrasjon. Kort sagt til det so1n riktignok er grunnlaget for fornforskningen, 1nen so1n aldri 1nå bli noe 1nål i seg selv. Rent vitenskapelig derimot,
strever vi på grunnleggende felter n'led de sa1n1ne problemer son1 for 40-50 år
siden. I stedet for å gjøre faglige fra1nskritt av virkelig betydning, kan det se ut
so1n vi er i ferd 1ned å nænne oss en krise. De fleste prosjekter er ne1nlig tvunget
fran'l av et ekspansivt samfunn so1n krever vassdragsutbygging, industrireising,
jorddyrking og veibygging, ofte i mnråder der vi har de fleste og viktigste fornminner. Vi kan derfor ikke sette oss ned - ta en gravepause på noen år - for å
konsentrere oss om de strengt vitenskapelige sider ved faget.
Rent bortsett fra dette, er det selvsagt intet 1nål å trappe ned feltvirksmnhet og
1nuseumsarbeid. Tvert o1n 1nå vi ta sikte på å rasjonalisere vår virksmnhet og å
bedre vår utdannelse, slik at vi vitenskapelig sett kan få 1ner ut av de investeringer
vi gjør i fonn av tid, penger og ekspertise på såvel påtvungne smn selvvalgte
prosjekter.
Et par ekse1npler vil lett kunne illustrere at den situasjon arkeologien også i
Norge er i ferd 1ned å oppleve, raskt kan bli depri1nerende, hvis vi ikke finner
fram til 1ner rasjonelle og vitenskapelig sett bedre 1nåter å 1nanøvrere på.
Således har f. e. utgravningene på Bryggen i Bergen resultert i flere hundre
tusen funn og undersøkelsene i Lærdalsvassdraget og Rana-distriktet alene har
skaffet tilveie 1nange tonn stein-gjenstander. Hvor 1nange n'lillioner separate data
disse undersøkelser til san'ln'len representerer, vet ingen. De prosjekter det her
dreier seg on'l er store. Størrelses1nessig er de likevel ikke på noen 1nåte enestående.
I alle land der fornforskning drives på en noenlunde effektiv 1nåte, skjer nen'llig
den sa1n1ne enonne akkun'lulering av arkeologiske data. Denne tendens til at
oppgavens o1nfang øker og at kravet til at det nnterialet vi arbeider 1ned skal
være n'lest 1nulig representativt vitenskapelig sett, fordrer en gjennmndrøftet
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planlegging for å spare tid, krefter og penger og ikke n~inst for å gi et best tnulig
grunnlag for den strengt vitenskapelige vurdering av de innsatnlete data. For å
n~estre de probletner det her dreier seg otn, tvinges vi bl. a. til å ta i bruk utvalgsnletoder - «satnplingsteknikker» - son1 er rasjonelle og san~tidig faglig betryggende. Enten det gjelder <<frie» eller påtvungne oppdrag av noe større otnfang,
er det nen1lig klart at ingen kan tnakte å grave og granske alt son1 eventuelt måtte
være å finne eller sotn er truet av ødeleggelse. Med de ressurser vi har til rådighet
tnå vi derfor tilstrebe et n1aksimalt utbytte - et størst tnulig objektivt utvalg av
relevante data til å belyse et mnrådes kulturhistorie eller proble1nene innenfor en
besten1t tnaterialgruppe. Sterkt forenklet vil bruk av sampling si at tnan etter en
konsekvent metode velger ut deler av et on~rådes fornn~inner, av en større boplass, av et antall husruiner, av en omfattende materialsatnling osv. for så å foreta
en intens gransking av det tverrsnitt sotn er valgt ut. En arkeolog gjør bestandig
et utvalg enten han vil det eller ikke. Problen~et er itnidlertid at nun har lett for
å velge ut til gransking de hustufter, graver, boplasser, oldsaker osv. sotn man
rent skjønnstnessig tnener har n~est interesse. Et slikt subjektivt skjønn har utvilsmnt sin berettigelse når det f. e. gjelder å granske en helt spesiell sektor man har
valgt seg ut son~ «interessant>>. In~idlertid vil en slik arbeidsfonn lett skape skjevhet
i selve forskningsgrunnlaget. Det som nun alt på forhånd anser for å ha betydning - f. e. «praktfulle>> gravhauger, <<fine» ødegårder, «rike» boplasser, «gode>> bosetningsmnråder, vil ofte kmntne sterkt i søkelyset, tnens det man tror er «funnfattige» trakter, <<Uinteressante» gravanlegg, «ubetydelige» hustufter o. 1., gjerne
blir oversett eller skjøvet i bakgrunnen sotn lite forskningsverdige. Er itnidlertid
utvalgsteknikken god, får tnan et bedre tverrsnitt av det tnaterialet son~ fins,
satntidig sotn kreftene utnyttes n1er rasjonelt. Uten en bevisst bruk av sampling
vil f. e. en omfattende undersøkelse av Hardangerviddas kulturhistorie eller ødegårdsprobletnet være nesten uråd å gjennmnføre på en faglig forsvarlig måte
innen en rin~elig tidsran~me.
Enten tnan bruker den ene eller annen utvalgsteknikk har alt som registreres,
graves fram eller satnles inn, betinget verdi hvis datatnengden ikke blir forsvarlig
analysert og presentert så raskt son~ tnulig. Dertil kotntner at resultatene i størst
tnulig utstrekning tnå leveres videre i et forståelig språk. I tillegg til feltarbeidet
og konserveringsvirksomheten krever dette en åndelig innsats som raskt vil over-
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stige det en vanlig forsker kan klare hvis han arbeider alene og etter konvensjonelle prinsipper. Enda større blir selvsagt hans dilem.ma hvis han dessuten
prøver å overstige den kompetanse en vanlig arkeolog har, i retning av å utnytte
geologi, botanikk, osteologi og andre relevante fag. På denne bakgrunn bør det
ikke være vanskelig å innse at fornforskningen i stadig økende grad må bli preget
av tea1nstruktur, av tverrfaglig virksomhet og av systematisk planlagte tiltak. At
dette igjen 1nå føre til at man revurderer både undervisningsopplegg og fagets
plassering i forhold til andre vitenskaper, synes å være en nødvendig konsekvens.
Når det gjelder selve proble1net 1ned å utnytte raskere og bedre i forskningsøyemed de store datamengder son1 i økende grad akkumuleres i museene, ser
det ut som vi i fremtiden i økende grad n1.å ta datamaskiner til hjelp.
Enkelte steder- også her i Norden- har man innsett dette. Bl. a. har man ved
Bryggeprosjektet i Bergen arbeidet systematisk på å tilrettelegge materialet for
moderne databehandling. Det kan også nevnes at den første arkeologiske programmeringsstipendiat fra sommeren 1969 er knyttet til Historisk museum i
Bergen.
Enkelte vil muligens reagere mot det de kanskje vil kalle en «maskinell»
arkeologi. I så fall vil dette som regel bunne i manglende innsikt. I realiteten vil
riktig bruk av EDB-systemet øke vår arbeidskapasitet og gi oss mulighet til å
stille et meget stort og ofte komplisert materiale flere og mer sam1nensatte
spørsmål. Teknikken krever imidlertid at man har utviklet et klart «dataspråk»,
at man har et gjennomdrøftet teorigrunnlag og ikke minst at man arbeider med
klare problemstillinger. Dertil kmnmer at både planlegging og gjennomføring
av arkeologiske undersøkelser 1nå skje 111.ed sikte på at de innsamlede data skal
bearbeides 1naskinelt.
Data1naskinen vil utvilson1.t bli en god tjener hvis den brukes i rett øyemed.
Den alene løser in1.idlertid ikke arkeologens egentlige oppgave som verken er å
gruppere eller å datere oldsaker, men å studere kultur i videste forstand. Sampling,
kvantitative analyser, EDB og teamwork er selvsagt ikke de eneste arbeids1nåter
smn arkeologien i de kon1.1nende år har til rådighet. Fremdeles vil arbeidsn1åter
son1. er tradisjonelle i beste forstand ha sin fulle berettigelse og solo-prestasjoner
vil uten tvil hevde sin plass. Det vil ne1nlig alltid være forskningse1nner som
krever en rent individuell innsats. Ikke minst gjelder dette når kvalitative og
159

estetiske verdier skal vurderes, 1nen fremfor alt vil den enkelte forsker komme
sterkt inn i bildet når det gjelder fagets teoretiske og filosofiske basis. Også når
kravet er å skape syntese vil den rent personlige innsats være helt nødvendig. Vi
trenger utvilso1nt arkeologer med evne til å sa1nle, bearbeide og vurdere de ofte
eksklusive og mange ganger divergerende forskningsresultater so1n fremlegges.
Dette behov for oversikt og tolkning blir utvilso1nt større etter hvert som fornforskningen tar i bruk 1netoder som ofte krever et helt spesielt fagspråk. Det blir
således avgjørende for selve forskningens frem.drift at det fins 1neget kom.petente
formidlere som. har evner til å skape oversikt og helhetssyn.
Dette med å formidle arkeologiske infonnasjoner i videste og beste forstand
bør imidlertid sees i et størst 1nulig perspektiv. Til syvende og sist er arkeologens
frem.ste oppgave nemlig av samfunns1nessig art. Han plikter å granske kulturverdier, bevare kulturverdier og formidle kulturverdier, slik at det san1funn han
hører hje1nme i er best n1.ulig tjent med hans virksomhet. Uten at faget er villig
til å innse dette, vil det bli en eksklusiv akaden1.isk disiplin 1ned begrenset eksistensberettigelse.

SUMMARY
The article is concerned with a detailed study of so1ne of the problems confronting
the archaeologist when he attempts to draw cmnprehensive conclusions of a
cultural-historicalnature fro1n the 1naterial data available. The article e1nphasises
that it is har dly correct to use the term 'reconstruction', and this is the term norlnally applied; in actual fact the archaeologist undertakes a construction, and it is
in1.portant that n1ore than one such construction be made.
The author further points out that archaeologists as a rule give a poor definition
of their conception of the tenn 'culture'; 'culture' is aften confused with 'products of culture'. The result of this confusion is that 1nany 'archaeological cultures' are aften en ti ties that have come in to being at the archaeologist' s desk;
they are rarely reflections of a system of culture which really existed during
prehistory.
Another point e1nphasised is that of the archaeologist' s critical attitude: it is
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essential that one should take up a more critical position when deducing conclusions about ethnic groups on the basis of archaeological data. Many of the 'peoples'
whom archaeology has 'discovered' from_ their series of stone axes, tombs etc. and who have been allowed to migrate, make war, and perhaps disappear- are
undoubtedly pure construction, and lack any background in ethnical groups that
actually existed.
The author also refers to the great difficulties which arise when one attempts
to arrive at conclusions about smaller social units, such as tribes, and systems of
marriage. Here, too, a more critical attitude is called for, and a considerable
understanding of subjects in which scholars of Nordic archaeology are not normally trained.
Finally the article considers the possibilities open to archaeologists in working
within the subject 'ecology of cultures' on a basis not narrowly confined to their
own science. With a more well-founded theoretical background as concerns the
concept of culture, and with the aid of good analyses of all the relevant data from
selected fields, one ought to have a good chance of arriving at results m_ore interesting than those obtained by the method of arranging archaeological data into
chronological and typological units, which are then usually termed 'archaeological cultures'.
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Brage Irgens Larsen:

Roar Hauglid: NORSKE STAVKIRKER
Dreyers Forlag, Oslo 1969

Av alle de synlige n1innesmerker våre forfedre har etterlatt seg er ingen mer
spesifikt norske enn våre stavkirker. Dem er vi alene om. Andre land har nok
hatt stavbygg, n1en de er praktisk talt forsvunnet utenfor Norge. Der er heller
intet som tyder på at nabolandenes tilsvarende monumenter har nådd den grad
av teknisk fullkommenhet og kunstnerisk kvalitet som preger den utviklede
norske stavkirke. England kan fremvise rester av en eneste sådan kirke, av primitiv karakter, Sverige har et par meget ufullstendige og sterkt ombygde eksen1pler, Danmark innenfor nåværende grenser intet, bare stolpehuller i jorden.
Det siste viser for øvrig et trekk som må ha kjennetegnet de første stavkirker
i Norden: Stolpene eller mastene ble satt ned i jordhull; det hadde til følge at de
råtnet og måtte fornyes etter en viss tid, kanskje med en helt ny kirke som
resultat. Konsekvensen var nok at det befordret farten i utviklingen. I senere år
er der funnet spor av disse eldre kirker under gulvene av de bygg som ble ført
opp på san1me ton1t. Slike tilsynelatende uanselige spor kan, om de er tilstrekkelig
mange, gi grunnplanen av et helt kirkebygg. Både her og i nabolandene undersøkes nu de gamle tufter der dette er mulig- særlig har gamle gravplasser inne i
kirkene skapt vanskeligheter for slike undersøkelser. Etter siste krig er også
gransking av restene etter eldre tiders tre-arkitektur tatt opp utenfor Norden,
ikke minst i Tyskland, noe som har bidratt til øket forståelse for utviklingen i
tiden forut for oppførelsen av våre stavkirker.
I det nye verk «Norske Stavkirker» har riksantikvar Roar Hauglid utnyttet
disse nye opplysninger og fremlagt det vesentlige av det norske stoff gjennom
et praktfullt billedmateriale: der er nye fotografier av en rekke detaljer, særlig
av de enestående utskjæringer på portaler og inventar, dessuten gjengivelser av
en rekke malerier, akvareller og tegninger fra eldre tid, også av kirker som nu
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er revet. Bokens verdi som kildemateriale er derfor uvurderlig, og vil måtte tjene
som utgangspunkt for alle som vil drive studier i emnet. Men man kan neppe si
at det avløser pionerverket, Lorentz Dietrichsons «De norske stavkirker» fra 1892.
Dette gjør forfatteren selv oppmerksom på i forordet. Han kaller også boken et
foreløbig resultat av sine studier. Hauglid fikk etter prof. A. Bugges død i oppdrag å overta arbeidet med det store påtenkte stavkirkeverk. Dette var formodentlig for stort og upraktisk anlagt, så en foreløbig sammenfatning av det
man nu mener å vite er meget kjærkommen.
Anders Bugges foreløbige resum.e av sine resultater som kotn på Dreyers forlag i 1953, er også et vakkert bokverk, men kan hverken når det gjelder billedenes
kvalitet eller antall måle seg med det nye opus. Dertil bringer Hauglids bok en
omfattende bibliografi, sotn forøker verkets brukbarhet. Det er jo ikke alltid
mulig å få alt med; jeg vil især påpeke at Per Gjærders grundige pionerarbeide,
«Norske pryd-dører fra middelalderen» mangler.
Vi har nevnt stolpehullene. Disse vil forhåpentlig, etterhvert som. det kommer
frem flere av dem, bidra til å fylle ut hullene i vår viten om de eldste stavkirker.
Foreløbig vet vi svært lite om dem, det fren1går også av den nye bok. Der er
også mange vansker når det gjelder utviklingsgang og datering. Portalplankene
med deres overdådige ornatnentikk ble således ofte overført fra eldre, nedrevne
kirker til bygg som skulle avløse dem; det vil forvirre ved dateringsforsøk. Det
har gjennom tidene vært skrevet meget om forholdet stavkirke-hov. Hovet
skulle etter manges mening være opprinnelsen til stavkirken, rent bygningsteknisk; kirkene antas ofte å ligge på tuftene til et hov. Denne problen1stilling
må kalles meget hypotetisk, etterson1 man ikke har funnet noe hov eller hovtomt
sotn svarer til sagaenes beskrivelser; og ifølge den danske arkeolog Olaf Olsen
har man ikke funnet noe sikkert påviselig hov i det hele tatt.
Den eldste av våre bevarte stavkirker er vel Urnes kirke i Sogn, den er også,
ved siden av Borgund, den mest kjente og studerte av samtlige. Den får også
utførlig omtale i Haugli ds bok. Det er forlengst klarlagt at de bygningsmaterialer
dette interessante n1onument består av, stammer fra minst to forskjellige kirker,
som kan kalles Urnes I og Urnes IL Restene av Urnes I kjennetegnes av de fineste
utskjæringer i en stilart kirken har gitt navn til; den henter sine motiver fra
vikingtidens stnaksretninger og står på overgangen fra vikingetid til begynnende

164

middelalder, men faller kronologisk helt innenfor den kristne epoke i vår historie.
Imidlertid viser også Urnes Il 1neget gamle bygningsformer og ornamentikk,
forut for det som går under navn av gotikk. Her kommer forfatteren med nydateringer som det er meget vanskelig å slutte seg til.
Ifølge det hittil jevnt over godtatte kronologiske system, særlig hevdet av
professor H. Shetelig, er den såkalte «Urnes-stil» karakteristisk for annen halvpart av 1000-årene, og vanlig datering for Urnes I har vært Harald Hardrådes
eller Olav Kyrres regjeringstid. Hauglid flytter oppførelsestiden til ca. 1100, og
1nå da, for å få rimelig rom 1nellon1 den eldre og yngre kirke flytte denne, vanlig
anslått til før ca. 1150, nedover i tid. Han tar et langt steg, helt til forbi år 1200.
Likeså skyver han de eldste stenfunn, skulpterte bygningssten av ukjent opprinnelse, fra Nidarosdomens efterreformatoriske tårnetasje, der de var brukt
sekundært som murfyll på slutten av 1500-årene, til senere del av 1100-tallet.
Anmelderen deler her den mere utbredte oppfatning at 1120-30-årene må være
aller siste datun1; men sannsynligheten taler for at de er eldre. De har intet tilfelles med noe av det som fins av skulptural utsmykning i den nu stående katedral,
og etterso1n de ut fra 1notiver og utførelse u1nulig kan være yngre enn ornalnentikk i tverskib og sakristi, er det allerede herfra en rimelig slutning at de er
eldre. De eldste deler av tverskibet dateres med stor sannsynlighet til1140-årene,
ined enda eldre murrester. Den grundige gjenno1ngåelse av materialet ved
Dorothea Fischer, (Gerhard Fischer: Domkirken i Trondheim, s. 549ff) står
foreløbig uilnotsagt og tør trygt følges. Det er et faktum at Nidaros før år 1100
hadde minst fire stenkirker, og kort etter muligens et par til; kongsgården nær
katedralen kan alt da ha fått en stenhall. Dessuten går disse kapiteler ved form og
stilpreg ut1nerket sammen 1ned relativt godt daterte bygningsdetaljer fra Normandie, Poitou og andre steder: Caen med de eldre partier av William the Conqueror' s to kirker: St. Etienne og La Trinite, nordsiden av skibet i St. Michel-inpericulo-Inaris, Jumieges. De pri1nitive tilløp til vegetabilsk utsmykning behøver
heller ikke å trekke ned i tid. Lignende, 1nen mere utviklet bladverk kan sees
på kapiteler fra Steyning i Sussex, St. Bertin i Flandern og Fecamp i Normandie
1ned såkalt «Winchester>> leaves, - forøvrig et uheldig uttrykk. De to sistnenvte
har partier som er datert presis til årene 1105 og 1107.
De trondhje1nske bygningsstener har vært sammenlignet med kapiteler i
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Canterbury-katedralens krypt fra 1120-30 årene. Det er en lite vellykket sanlmenstilling; de to grupper har ikke meget til felles. Disse groteske kapiteler kan
da med større utbytte samn1enlignes med den yngre klasse kapiteler fra La Trinite,
Caen, fra samme tid, og også til en viss grad med Urnes IL Det behøver faktisk
ikke å være noe langt sprang kronologisk mellom Urnes I og Il, forskjellen i stilpreg og motivvalg skyldes nok like meget nasjonalitet som tidsavstand. Den
egentlige Urnes-stil fra den eldre kirke er utpreget hjetnlig norsk orm- og dyrestil; kapitelene i basilika-Urnes er typisk importvare og tør forutsette fren1mede
kunstnere, selv om en del av kapitelene i de elegante sving og stiliserte fliker
viser reminisenser fra den eldre ormestiL Man kunne godta Hauglids datering av
Urnes I til ca. 1100, men da tned ombygning til basilika en eller høyst to generasjoner senere - og kanskje også med mulighet for en eldre kirke med jordgravne
stolper fra 1000-årene, altså Urnes I, Il, og IlL
Forfatteren legger betydelig vekt på en fonnodet innflytelse sydfra i eldre tid,
og særlig via Skåne og Gotland; Norge hørte jo til kirkeprovinsen Lund i tidsronltnet 1104-1153. Ifølge Hauglids kronologi må noe av denne påvirkning da
ha funnet sted etter denne tid. Det trekk som etter recensentens oppfatning i
første rekke kunne tale for en slik sammenheng, er den utbredte bruk av terningkapitelet i stavkirkene, som det synes, gjennom et påfallende langt tidsrmn.
Dette kapitel kom til England på 1000-tallet, men var ute av bruk her allerede
ca. 1150. På kontinentet holdt det seg langt ut i det følgende århundre. I Nortnandie synes det å ha hatt mindre utbredelse. Etter den hittil rådende datering
er lån vestfra også i dette tilfelle rimelig.
Forskjellige andre trekk som ifølge forfatteren kan ha komtnet inn i landet via
Skåne er portal-løvene og hestesko-buen, et gammelt orientalsk trekk. På Gotland og senere i Uppland fins billed- og runestener hvis konturer har denne
tnerkelige form. Hva angår portal-løvene ved stavkirkene slutter ann1elderen
seg til Martin Blindheims påpeking av disses sammenheng med kunstutviklingen
på «Atlanterhavs-fronten>>, d.v.s. Vest-Europa. Sanune forfatter har også henvist
til normanniske paralleller til Alen stavkirke-portals sjeldne kapitel (avb. Hauglid
s. 74). De norn1anniske eksen1pler er fra 1000- eller tidlig 1100-talL Denne
kapitelfonn opptrer forøvrig århundrer tidligere i Middelhavslandene.
Antnelderen vil også uttrykke sin glede over å kunne være enig med forfatteren
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i enkelte dateringsspørstnål, der nye synspunkter fremJegges eller eldre anskuelser
uttrykkes på en klarere måte enn tidligere. Det gjelder f. eks. Bjølstad-portalens
rester, som han klart plasserer foran Urnes I i tid. Paralleller til denne hittil eldste
stilfonn fra stavkirkefunn fins også utenlands, karakteristisk nok i England! Likeså gjelder det Hof-portalen fra Solør (Pl. 61), <<første del av 1200-tallet>>, 1nens
Dietrichson oppfattet den son1 renessansepreget, fra 1400-årene, likeson1 den
senere kirke ved tekniske detaljer viser seg å være fra fre1nskreden epoke. De antikiserende detaljer som førte til tanken på renessanse, perlestav og nedfallende
bladfrise, fins også i Trondhein1soktogonen og i dmnens søndre korportal. Sistnevnte sted er også innfelt en frise n1ed bladverk som kan n1inne on1 den på
Hof-portalens flate pilastre. Der har tydelig vært en <<proto-renessanse» i Trondheim mnkring 1200; de nevnte detaljer gjenfinnes på den såkalte <1utulstugu» fra
Rennebu, hvis portal er oppstilt i Videnskapsselskapets Museun1 i Trondhein1.
Ellers gjør renessansen sitt ikke særlig n1erkbare inntog på stavkirkens gebet
etterhvert, son1 det av og til kan avleses på en del av inventaret, f. eks. på stol
fra Heddal stavkirke, datert noe forskjellig. A. Bugge påpeker toppstykkets
renessansepreg, men setter under tvil stolen forøvrig til 1200-årene, Hauglid
1nener fra 1300-tallet. Toppstykket med de to ryttere på hver side av en datne i
høyrenessansens krinolinelignende kjole n1å være fra første del av 1500-årene.
Rytterne bærer den korte tunika son1 også ble båret n1ed brystpanser og annet
våpenutstyr. Motivet kan neppe være fra Volsungesagnet, snarere presenteres en
scene fra turnering. Til satntnenligning med rytternes drakt kan f. eks. henvises
til stanzene i Vatikanet n1ed Rafaellos «n1essen i Bolsena», der sveitsergardistene
har den nevnte tunika.
Det vesteuropeiske preg er i san1svar med andre, n1er eiendon11nelige detaljer
i kirkenes utstnykning. «Nøkkelhull»- eller hesteskobuen går igjen i flere stavkirkeportaler og i svalgangsåpninger. Her peker Hauglid på Gotlands billedstener fra folkevandringstid og "'Opplands runestener fra sen vikingetid 1ned
denne forn1. Kanskje vel så ritnelig ville det være å søke opprinnelsen i kirkearkitektur, direkte eller via håndskrift-illmninasjoner. Fonnen er 1neget sjelden
i kontinentets byggekunst før 1nan når Pyreneene. Her påtreffes den allerede på
nordskråningene; det er jo en 1naurisk fonn. Likeså de stående portal-løver over
kapitelene, og et tnulig forbilde for stavkirkenes svalganger, smn i Nord-Spania
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stadig dekker romanske kirkers syd- og vestside. Når vi hertil legger Katalonias
malte antemensaler i tre, har man atskillige paralleller til eiendommelige trekk i
den eldste norske middelalderkunst. Kunstindustri og tegninger, særlig i manuskripter, kan ha tjent som mellomledd.
Svalgangene kan være inspirert av profanhus, men også her er det rimeligere
å tenke på kirkebygg. Hauglid avbilder Epfig-kapellet i Elsass. Det er merkelig,
men ensomt beliggende og en ten1melig isolert foreteelse i Nord-Europa. Kapitelene i svalgangen her har frender i Tyskland og Italia. De svære blokker over
kapitelet - respond, superabacus, dosseret - for å bruke de vanligste navn - går
ytterst tilbake på bysantinske forbilder. Men det er neppe nødvendig å dra til
kontinentet, og aller minst helt til Spania for svalgangens skyld. Som Dietrichson
gjør oppmerksom på, er de overbygde klosterganger en nærliggende inspirasjonskilde; her vil jeg særlig fremheve et monument som Bly-katedralen, ikke
langt fra Cambridge, med klostergård fra første del av 12te årh., med pilasterrekke på indre vegg og opphøyd bue for portal, på lignende n1åte som buegangen
foran Urnes' vestfront, en ordning som også Vågå stavkirke kan ha hatt, å dømme
etter pilastrene der.
Det eneste trekk som etter min mening synes å måtte henføres til annen opprinnelse enn den britiske (anglo-normanniske) er apsis-fonnen, den halvrunde
avslutning av koret som karakteriserer særlig de østlandske stavkirker. Mest
interessant i denne sam1nenheng er kirker som hat hatt hele tre apsider, nemlig
for tverskibene foruten for koret. Ved de bevarte stavkirker er dette trekk bare
kjent fra Nore i Nu1nedal, son1 etter Bugges mening kan ha hatt hele fire. Hauglid kommer ikke inn på dette problem, enestående i vår norske arkitekturs historie,
og daterer kirken te1nn1elig sent. A. Bugge samn1enligner den 1ned Kalundborg,
Vor Frue kirke, et unikt bygg i Norden, og fører ideen tilbake til bysantinske
forbilder. Rimeligere er det å holde seg til nord-europeiske mønstre; man har
sentralkirker med tre apsider i Koln, men vel så nær ligger det å tenke på Tournai
i Belgia, i grenseon1rådet mellom fransk og tysk kultur. Fra denne katedral er
der påvist tråder som løper nordover til Roskilde domkirke og sydover til nabomonumenter i de franske grenseprovinser - n1ange dessverre rasert under den
store revolusjon. Fra dette område hentet også, etter recensentens 1nening, en av
Trondheimsoktogonens bygg1nestre in1pulser til sitt originalt virkende byggverk.
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Vi går nu over til å betrakte et spesielt og hittil nærm.est oversett fenotnen,
stavkirkeportalenes billedfremstillinger, ikke ut fra en betraktning av deres
dekorative og kunstneriske betydning som ledd i arkitekturen, n1en fra deres
meningsinnhold. Hadde de et budskap, og i tilfelle hvilket? Dette spørsmål er
intet mindre enn å forsøke å klarlegge i hvilken grad Norge på 1100 og 1200tallet var blitt en del av det kristne, katolske Europa. Hvor tidlig og i hvilken
grad var kristne eller av kirkens lære pregede ideer blitt en del av befolkningens
hverdagslige forestillingskrets?
Naturligvis tnå der regnes n1ed en lang overgangstid; tnen begynte denne
først med n1isjonskongene? - A. W. Brøgger har i en studie over Ynglingekongenes graver gjort oppmerksom på en endring i gravskikken alt fra Harald
Hårfagre, hvis grav er beskrevet av Snorre, som besøkte stedet og ble delaktig i
den muntlige tradisjon. Skikken viser tydelig påvirkning fra kristen gravskikk.
Det satntne er tilfelle med etterfølgerens grav. Merkelig er tradisjonen om Halvdan Svarte. Om han1 fortelles at liket ble delt i fire deler; hodet ble begravd i
haug på Stein, Ringerike. Denne fren1gangstnåte er utpreget katolsk og i strid
med enhver tidligere fonn for gravskikk. Enten er tradisjonen falsk; men den
er selvfølgelig atskillig eldre enn Snorres tid og vidner otn at befolkningen i de
sydlige distrikter hadde tilegnet seg kristne ideer kanskje alt da misjonstiden ved
Olavene tok til-skikken å dele kongelikene for at forskjellige kirker og klostre
skulle få hver sin part er ikke ukjent i Europa i datiden, og tninner om helgenrelikvienes fordeling. Eller tradisjonen hviler på faktisk grunnlag, og da tnå disse
landsdeler betraktes som langt på vei kristne før Harald Hårfagre!
Den livlige kontakt tned utenverdnen gjennom vikingtidens århundrer, ja
tidligere enn det, n1å ha gradvis svekket asatroen og brakt forvirring i eldre
forestillinger, og takket være kirkens mere tolerante syn, som ikke komn1er til
uttrykk gjennom tnisjonskongenes virke, blev eldre forestillinger forsøkt innpasset i kirkens lære og gitt et nytt innhold. Nøyaktig den samtne fremgangstnåte følger den katolske kirke blant pritnitive folkeslag den dag idag.
Alt på en runesten fra Dynna ser vi fretnstilling av de hellige tre konger fra
tidlig 1000-tall. Litt eldre er Harald Blåtann' s tnonument i Jellinge over foreldrene,
det har en krusifiks-scene på en side og katnp mellom løve og orm på den annen,
satntne motiv som portalen fra Urnes I. Meningen syns ganske klar: det er Leo
169

Christus i katnp n1_ed djevelen. En billedsten i «Ringerikestih>, kronet av løve i
profil, fra Vang i Valdres, er behandlet av B. Ahngren (Viking 1944), avb.
Hauglid s. 36. Ahngren restaurerer stenen ved tilføyelse av en tilsvarende, og
oppfatter det hele som rester av portal til kirke eller kirkegård. Restaureringen
forutsetter to n1otstillede, gående løver, noe son,_ frister atunelderen til et langt
hopp; til sydsiden av Pyreneene, der den aragonske katedral i Jaca viser just en
sådan portaltned to gående, n1_otstilte løver i tytnpanon, adskilt son1 i Vang ved
et rundt ornatnent, et hjul tned Kristus-tnonogratn satnt alfa-on1ega. Hjulet er
otngitt av inskripsjon son1 klargjør tneningen: Parcere sternenti Leo Christusque
petenti-In1periun1_ tnortis conculcans est leo fortis. Løven til venstre står over
liggende 1nann tned en orm i hånden, sotn altså er den liggende og bønfallende,
som Leo Christus skåner, onnen viser vel her, at synderen alt var ankotntnet til
underverdenen. Løven til høyre illustrerer versets annen del, idet den tratnper på
dyr son,_ representerer Satans rike; et bilde smn ikonografien har hentet fra Psaln,_,
90, 13: super aspiden,_ et basiliscum ambulabis et conculcabis leonetn et draconetn.
Et helgenskrin fra ca. 1200 i Tournai-katedralen har et relief tned Kristus sotn
stiger ned i dødsriket og frelser de retferdige, den tilsvarende tekst n1_inner oss
on1løvens to motsatte betydninger i kirke-ikonografien, alt etter san1_1nenhengen:
Pastor oven,_ reserat, pastor bonus et leo fortis-quetn sibi subdiderat leo qui
rugit, leo mortis.
Dyregapet som bladrankene på de fleste stavkirkeportaler vokser opp av,
gjenfinnes n1_ange steder, i Italia fra lengst i syd til lengst i nord. Større interesse
for oss har motivets opptreden i England, der vi finner det ved Prior' s Do or ved
Bly-katedralen. Det er uvisst on,_ dette spesielle tnotiv skal tillegges dypere
tnening, tnen viktig kan det være at det i Ely opptrer ved en portal hvis bærende
ide er fren1_stilling av Dommedag.
Den seirende Kristus, Løven av Juda, fretnstilles stundmn i håndskrifter fra
11 te-12te årh. son,_ kriger. Slik er han fretnstillet i relief på et helgenskrin fra
Belgia, nu i Vise, det såkalte Hadelinus-skrin. Dette relief fins på den ene gavl
og henføres til ca. 1100. Han er iført lærbrynje tned tnetall-beslag; tilsvarende
har de samtidige korsfarere so1n Godfred av Bouillon, fra satntne strøk der
relieffet er laget, og Sigurd Jorsalfar båret. Han tratnper på dyrene etter Psahn. 90
og bruker korsstav son,_ spyd. Under leses: Dotninus potens in prelio. Her er
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Herren fretnstilt son1 et lysende forbilde for sine hjelpere, son1 St. Mikael,
St. Georg, St. Olav - og Sigurd Favnes bane!
En vrin1mel av villdyr, stundom fremstilt angripende n1ennesker, fins på
dmntnedagsportalene i Languedoc. Her er også eksempler på den mntalte dyrekjeft tned ranke, jfr. Ely. Den eneste naturlige forklaring på fenon1enet fren1går
av tniljøet: dyrene representerer Infernmn som straffested, Helvete.
Rennebu stavkirkeportal har fra kapitelene og nedover en del n1annshoder,
on1gitt av onner. Noen vokser sågar ut av tnunnen på stakkarene. Meningen her
er neppe til å ta feil av.
En legendarisk fortelling i Olav Trygvasons saga on1 seidtnannen Rand den
ra1nn1e fra Hålogaland, sotn ved sin trolldmn hindret kongens skib å seile inn
fjordene, hører hjemtne i denne satntnenheng. Da trolhnannen var blitt fanget,
ble en lyngorm gjennmn en lur tvunget inn i gapet på han1, og det blev hans bane.
Opprinnelsen til dette eventyr kan tnan kanskje søke i en lignende billedfretnstilling son1 den fra Rennebu.
Apokalypsens uttrykk, «Satans trone» on1 det praktfulle Zevs-alter fra Pergatnon, skyldes vel for en stor del katnpscenene der dyr og fabeldyr spiller en
fretntredende rolle. I så fall er en tnengde dyr av ubesten11nelig art allerede i
kristendomtnens eldste tid blitt oppfattet son1 Satans hjelpere.
Der er ikke n1ange figurale n1otiver å finne på de kjente stavkirke-portaler,
bortsett fra scener fra volsunger og gjukungers sagnkrets i drageslyng. Vi har
ikke tnere enn to portaler n1ed bibelske scener, kjent fra satntidig kunst ute,
Nesland og Hetnsedal. I Hauglids bok gjentas under mntale av den siste, son1
har en tneget populær og vanlig fren1stilling i vest-europeisk kunst, Kristi kongelige forfedre i forn1 av et statntre, Dietrichsons feilaktige tolkning av de hellige
tre konger sotn tilber jmnfru Maria og barnet, sotn skal ha fått plassert Herodes
i stam treet like under. Herodes har intet med Maria-ikonografien å gjøre; når
han opptrer i samband tned de tre Mager, tnottar han aldri hyldest. De øvrige
anledninger til hans nærvær i tniddelalderikonografi er ved Barnedrapet og ved
Johannes døperens død, der han kan opptre i to-tre scener. Her burde forfatteren
ha fulgt cand. theol. Anders Bugge, hvis forklaring er nesten riktig, i steden for
stud. theol. Lorentz Dietrichson. Bugge har forøvrig ikke oppfattet Isai's rot.
(Esaias Il, I egreditur virga de radice ]esse-)
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Det so1n de fleste stavkirke-portaler er utstyrt 1ned, er de fantastiske drageslyng. Inne mellom disse finner man skikkelser fra Volsungesagaen, Gunnar n1.ed
harpen og Rogne som fikk hjertet skåret ut i <<ormegården». Endelig sagaens
hovedperson, Sigurd Favnesbane, hvis historie er mere detaljert på en rekke
portaler, og som nok har befunnet seg på mange av de tapte n1.onumenter.
Er nu dette bare dekorasjoner til dølenes forlystelse før de besindig og langsomt seg inn i kirkero1n1net? Forfatterne hittil synes å ha vært i sterk tvil om
hvorvidt disse særnorske prydelser betegner et brudd 1ned vanlig kirkeskikk og
sedvane overalt ellers i kristenheten, der portalenes utsn1.ykning i den periode
son1. her interesserer oss, alltid har et religiøst innhold. Nøkkelen til svaret er
forlengst gitt i en grundig avhandling i «Viking» Bd. XIII ved Odd Nordland.
Han peker her i avh., kalt «Onnegarden» på, at dette begrep ikke har noen
historisk bakgrunn, men 1nå forklares ut fra 1nytisk-religiøse forestillinger.
Ja, ut fra et stort litterært 1nateriale fra tidlig 1niddelalder gir han beviset for at
«ormegard>> bare er et annet ord for underverdenen, helvete. I angelsaksiske
<<håndskrifter frå slutten av 1000-talet, er det beint fra1n tale o1n at det er «onnegardan>, wynngeardas, i helvete». Nordland nevner også den harpespillende
Gunnar og teorier o1n sa1n1nenheng 1nellmn denne skikkelse og de kristnede
heroer David og Orfeus, begge 1ned harpe.
Sigurd Favnesbane, son1. på stavkirkeportalene er den fornemste, nevner han
såvidt. Hva tenkte egentlig fjellbøndene i kristen tid o1n denne Sigurd son1. de
så ofte 1nøtte i kunsten? Fr. Paasche i Norsk Litteraturhistorie I, s. 462 kommer
inn på tradisjonen på Island: Sigurd Favnes bane var elsket nu son1. før; den
islandske middelalders-kristne gleder sig ved at tænke at <<ingen utstaar helvedes
pinsler 1nandigere end Sigurd>>. Betegnende er også folkevisens ord om <<Sigurd
Svein», so1n er hans navn i senere hundreår. Han blir spurt o1n han vil være den
høyeste i Oskorrei, eller den 1ninste i Hiln1nelrike. Han svarer, «so ri eg 1ned deg
til As gard - den hægste 1nann i Oskorrei, d' er vondt den vesale vera.>> Men hva
var Oskorreia? Jo, dauingenes ritt gjennmn luften til underverdenen. Også
gjenno1n folkevisen finner nnn en tilknytning til dødsriket for Sigurd. Den
opprinnelige 1nening 1ned heltens plassering her kan u1nulig være at han hørte
hje1nme på et slikt sted so1n vanlig synder. På kirke-portalene gjenno1nborer
han n1.ed sitt sverd Favne, ormen, so1n her intet annet er enn ondskapens symbol
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eller Satan. Vi m_å tenke oss scenen i underverdenen, da er parallellen tned
Kristus soni steg ned til Limbus eller Helvedes forgård, lenket Satan - herjet
i helvite - som de ganile nordnienn uttrykte det, og befridde de rettferdige,
patriarker m. fl. helt klar. Dette er en scene soni ofte går inn i kirkenes dommedagsportaler. I kirkens symbolske sprog er David og Samsons katnp mot løven,
som de river opp gapet på, uttrykk for samnie tanke. Løvegapet oppfattes gjerne
soni Leviatans gap, nedgangen til helvede.
Der fins et par fretnstillinger av Sigurd som, idet han kjører sverdet gjennom
Favne, holder dyrets snute tned den annen hånd, soni f. eks. på kirkestolen fra
Blaker. Dette trekk med grepet i dyresnuten er det fristende å oppfatte sotn lån
fra David- eller Samson-skikkelsen. Disse to var proto-typer på den seirende
Kristus, figurer som forutsa det som ville skje: Samson idet han åpner løvegapet,
David idet han river et lam ut av gapet på bjørnen. I kirkens symbolske sprog
var begge et bilde på Kristus i det han stiger ned i underverdenen. Stundom kan
lånet ha gått den tnotsatte vei, fra opprinnelig hedensk kunst til den kirkelige, son1
f.eks. på portaltympanon fra Ørsted kirke, Fyn, der Samson kjemper mot løven
med sverd. Her kan Sigurd Favnesbane godt ha vært forbildet. Ingen ville falt på
at scenen fretnstilte Samson hvis ikke en runeinnskrift på stenen hadde fortalt det..
Sigurd opptrer også i Didrik av Berns saga. Didrik-Teodorik av V erona,
østgoterkongen, og Sigurd låner trekk av hinannen. «Sigurd Sveim> møter vi i
denne sagaen fra 1200-tallet. Sagnet forteller at Thidrek besteg en svart hest,
ukjent for ham, da han i sin iver på jakten skulle forfølge en kronhjort; hjort og
hest førte ham så rett i fortapelse til underverdenens port, der mørkets fyrste tok
imot hatn. Fortellingen er gjengitt i et par relieffer på porten til S. Zeno-basilikaen i Verona, fra 1100-årene. Her er hensikten tydelig å lage en moraliserende
advarsel til alle soni er for opptatt av verdslige gleder (o reg em stultum petit
infernale tributun1 sies de.t i innskriften); den tåpelige konges lønn blir også
helvedes haller. En niedvirkende årsak til at Teodorik velges som avskrekkende
eksetnpel, kan være at han var kjetter, en arianer; i vår sammenheng er det
interessant at kirkens folk benyttet seg av et lokalt sagn om en historisk person,
utenfor de vanlige kjente n1otiver og symboler, på samme måte som Sigurd
gjorde tjeneste på våre portaler - tnen snarere som kristen helt og forbilde enn
sotn advarende eksetnpel på tnenneskelige svakheter.
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Det er uten videre klart at stenarkitekturen på forskjellig 111åte har preget
stavkirkene, ikke m.inst er basilikaformen et tydelig tegn på det. Mindre lett er
det å finne påvirkning den m_otsatte vei; den karakteristiske <<avbladning>> eller
avsmalning av de planker som fortsetter stavkirkesøylene opp n~ot takstolen,
og s0111 har en klar teknisk funksjon, får tankene til å vandre til et beslektet
feno111en ved flere stenkirker, særlig i Normandie. Her følger en "attached"
pilaster 111uren i hovedskibet helt opp til murkronen, der det får konisk form
og ender tilspisset, like unyttig for stenhvelv son1 for en takstol. Dette fenon1en
kunne være et n~inne 0111 tradisjon fra trearkitekturens tid; noen praktisk forklaring er aldri gitt.
Når det gjelder forståelsen av det budskap bildene på kirkenes portaler skulle
bringe de nye proselytter av Hvite-Krists lære, er det rin1elig å anta at den var
forskjellig for de misjonerende prester og menigheten. Sistnevnte klynget seg
vel, i stor utstrekning, til de populære heltesagns n~andige 111oral, mens predikantene sikkert hadde vansker med å innpode nye seder blant de harde halser.
Det er tydelig at deres etterfølgere i luthersk tid arvet deres problemer. Setesdøler og telen1arkinger, 111idt i det 0111råde der Sigurdportalene er tallrikest, får
sitt pass påskrevet av herr Peder Claussøn, deres sjelehyrde: <<Uforska1nmede
Dieffuels Krappe med Hor, Mord, Mandrab, Ketterij, Løsleffnet, Slagsn~aal og
andre hos hengende Laster -». Slike folk kunne nok trenge en kraftig advarsel,
og do111111edags-scener kunne tenkes son~ effektive 111idler. Vi har beretninger
om at slike hadde virkning på folk høyt på strå; ifølge bysantinsk historieskriving 111edvirket et detaljert og levende skildret 111aleri med dommedag som
the111a til rask 0111vendelse av bulgarerkhanen Boris i 864. (Theophanes Continuatns).
Det er å håpe at der etterhvert k0111111er mere 0111 stavkirkene og alle de spørsn~ål de rejser. Denne gruppe monu111enter utgjør et studieon1råde son1 har
interesse også for internasjonal forskning.
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SUMMA RY
Recent years have seen the publication of a good deal of new literature on the
stave churches. These may be said to represent the most original form of art
expression carried out in Norway. Today practically no such buildings are found
outside this country.
The n1ost i1nportant of the recent contributions on the subject is Roar Hauglid' s book, which deals with all the essential technical and formal proble1ns
posed by the st:tve churches. The programme of the work is aptly described by
its tide and sub-title: 'The Norwegian Stave Churches. Origin, construction
and orna1nentation'. Particularly valuable are the copious illustrations and the
comprehensive bibliography. Hauglid has dedicated his book to Lorentz Dietrichson, the author of the principal standard work on the subject of the Norwegian stave churches. Hauglid' s text is packed in to comparatively few pages,
and the 1nass of diverse nuterial contained in it does not make for easy reading.
The construction of the stave churches is based on traditions and i1npulses
inherited from_ older ti1nber buildings, and from stone architecture. The churches
rank anwng the oldest timber architecture preserved; as for Norwegian medieval
stone churches, 1nuch work remains to be done before we may venture to date
them with any degree of certainty. The field is as yet undefined, any dates can
be no more than relative. Many of the problems of dating can only be clarified
- if at all - in terms of sto ne architecture abroad. Hauglid' s da ting is very bold:
he gives 1nore recent dates for a great 1nany monuments than those usually accepted, but he does not provide any certain basis for his views from either Norwegian or foreign 1naterial. W e can har dl y accept his statement that 'Christianity
began to prevail in earnest in Norway during the twelfth century' without
reservation.
The author conceives the old, pre-Christian religion to have been very tenacious, to have retained its hold on the people's n1inds. It is in these terms that he
interprets the figurative ornamentation of the portals, in a number of churches
don1inated by the Volsunga Saga, with Sigurd Favnes bane as the central figure;
to Hauglid, these portals are purely pagan, with no Christian content whatsoever. The reviewer fin ds this view inconceivable: Sigurd and the Volsunga Saga
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occur on early as well as on later stave church portals. W e cannot accept that so
dominating a part of the exterior of the church should have been filled with
figures from fairy-tales and fables, quite unconnected with the functions and the
ideas of the Church. The same would seem to be true of the great many fabled
beasts; some portals have no other ornamentation at all. Apart from their decorative function they must also have had a clearly defined meaning. A. Bugge
suggested that this form of decoration is intended to illustrate the idea of the
Last judge1nent; the reviewer agrees with Bugge's view, and cites grounds in
proof of it. This theory would bring our stave church portals into step with the
church portals of Western Europe.
W e should be correct in assuming that Sigurd, and other heroes of the Sagas,
must be understood as champions of Christianity when they appear on the
portals. Contemporary representations of Christ as a warrior provide support.
Compare, in this connection, this interpretation of a scene on the Gosforth Cross,
Cumberland: the Nordic god Vidar, who kills the wolf Fenrir, is interpreted as
Christ opening the jaws of Hell and liberating the souls there confined. (Christ in
Limbo. See: Reitzenstein, in Jan de Vries: Altgennanische Religionsgeschichte
Bd. Il, p. 397. Berlin 1957.) The dragons and the serpents are reminiscent of the
'serpents' pits' of early literature; in eleventh-century Anglo-Saxon literature
we find the phrase 'wyrmgeardas in hell'. (Viking XIII p. 93.)
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NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP
Arsberetning 24/11 1969-22/11 1970 og regnskap pr. 31/1 O 1969

Arsmøte 24/11 1969:
Styre- og representantskapsmøte ble holdt på professor Marstranders kontor i
Universitetets Oldsaksa1nling, Oslo, kl. 18. Til stede var direktør Richard
Fuglesang, professor Bjørn Hougen, h.r.advokat Knut E. Henriksen, h.r.advokat
Fredrik Moe og fru Ebba Tschudi fra styret og representantskapsmedlemmene
kunsthandler Arnstein Berntsen (revisor), disponent Halvor Durban-Hansen i
A. W. Brøggers Boktrykkeri A/S, banksjef Erik Klingenberg og ingeniør
Edgar V. Wetlesen. Sekretær: Berit Didriksen.
1. Preses ønsket velkom.men og refererte årsberetningen, som ingen hadde
noe å be1nerke til.
2. Regnskapet og revisors innberetning ble gjennomgått. Disponent DurbanHansen bemerket posten kursdifferanser, og det ble redegjort for denne.
Professor Hougen gjorde oppmerksom på at neste års regnskap antagelig
ville gi dårligere resultat, idet vi ikke hadde fått noen støtte til Viking 1969,
som 1ned den store Kaupang-reportasjen ville bli større og dyrere enn
tidligere årganger.
Revisor, kunsthandler Arnstein Berntsen, ben1erket at vår nåværende
preses hadde lagt ned et iherdig arbeide for å opparbeide Selskapets økonon1i.
3. Kontingentforhøyelse var det neste spørs1nål, som ble behandlet. Viking
har i flere år kostet n1ere enn det so1n er innbetalt i kontingenter, og det
ville derfor være rimelig å gå til kontingentforhøyelse, som følger:
Fra kr. 30.- til kr. 50.- for enkeltmedlemmer
» » 35.- >> » 60.- >> familie1nedlemskap
» » 20.- » » 25.- » studenter
» » 600.- » » 700.- » livsvarig familiemedlemskap.
12 - Viking 1970
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4. Valg, so1n ble ledet av professor Hougen. På valg i 1969 sto preses, direktør
Richard Fuglesang, følgende styren1edle1n1ner: skogeier Jens Berger, h.r.adv. Frithjof Bettu1n, disponent Finn Holm og statsstipendiat Erling
Johansen, sa1nt son1 revisor kunsthandler Arnstein Berntsen. Disponent
Holn1 hadde frabedt seg gjenvalg; n1en de øvrige var villige til å fortsette
og ble innstillet til gjenvalg. Som nye styre1nedle1nmer ble foreslått fru
Cecilie Mathiesen og professor Sverre Marstrander, og begge ble innstillet.
5. Turer i 1970. Direktør Fuglesang redegjorde for styrets forslag om ordinær
tur til Sørlandet i september 1970 og om ekstraordinær tur til Jylland i n1ai
førstk. Han nevnte også at vår ambassadør Arne Skaug i Danmark ville gi
en n1ottagelse for Selskapets medlen1mer, når vi kom til Dan1nark.
6. Kunsthandler Arnstein Berntsen oppfordret til en rasjonell innlevering av
1nanuskripter til Viking, idet en irrasjonell innlevering både ville forsinke
og fordyre årboken.
Møtet ble hevet, og 1nan gikk over til Generalforsamlingen.

Arets generalforsamling ble holdt kl. 19 i Oslo Handelsstands forenings festsal. Ca. 150 1nedlen1mer var møtt fram.
Preses ønsket gamle og nye 1nedlemmer velkommen til Selskapets 34. årslnøte og takket spesielt N.T.B.'s representant frk. Westengen for at hun var
til stede. Han uttalte at Selskapet trenger P.R. og at det hadde vært ønskelig at
pressen viste større interesse.
Godseier Jørgen Mathiesen og student Erik Schia ble bedt om å undertegne
protokollen.
Direktør Fuglesang meddelte så at det kl. 18 hadde vært styre- og representantskapslnøte og gikk over til dagsordenen:
1. Arsberetningen ble referert.
2. Regnskapet og revisors innberetning ble referert. Generalforsa1nlingen
godkjente regnskapet, og ansvarsfrihet for styret ble gitt.
3. Kontingentforhøyelse. Direktør Fuglesang redegjorde for problemet med
at kontingentinntektene på langt nær dekket hva det kostet å utgi Viking.
Videre kunne det være ønskelig å kunne gi stipendier til unge studenter,
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5.
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og han framkastet også ideen å kjøpe en skøyte, som kunne benyttes til
kyst- og undervannsarkeologi. Han foreslo deretter å heve årskontingenten
fra kr. 30.- til kr. 50.- for enkeltmedlem
» » 35.- >> » 60.- » familiemedlemskap
» » 20.- » » 25.- » studenter
samt » >> 600.- » » 700.- >> livsvarig familiemedlemskap.
(Representantskapsmedlem kr. 150.- pr. år og kr. 1500.- for livsvarig
samt kr. 500.- for livsvarig enkelttnedlem beholdes uforandret.)
Kontingentforhøyelsen ble vedtatt uten diskusjon.
Valget ble ledet av professor Bjørn Hougen, som først meddelte at direktør
Fuglesangs 2. periode som preses var utløpet, tnen at direktør Fuglesang
hadde gått med på å fortsette. Preses ble enstemmig gjenvalgt. Likeledes
ble styremedlemmene skogeier Jens Berger, h.r.adv. Frithjof Bettum og
statsstipendiat Erling Johansen samt Selskapets revisor, kunsthandler Arnstein Berntsen, gjenvalgt. Disponent Finn Holm hadde frabedt seg gjenvalg, og som nytt styremedlem ble foreslått fru Cecilie Mathiesen. Professor
Hougen foreslo at styret skulle utvides til også å omfatte Oslo Oldsaksamlings bestyrer, professor Sverre Mars tran der. Både fru Mathiesen og
professor Marstrander ble enstemn1ig valgt. Preses takket for gjenvalget.
Han takket videre disponent Holm for det arbeidet han hadde utført i Selskapets styre, og ønsket de 2 nye styremedlemmene velkomn1en.
Turer i 1970. Direktør Fuglesang fortalte at av de to forslagene til tradisjonell tur - Hedmark og Sørlandet - hadde styret festet seg ved Sørlandet.
Turen skulle finne sted medio september og ha Kristiansand som utgangspunkt. Han nevnte også at styret arbeidet med en ekstratur til Jylland n1ed
utgangspunkt Hedeby.
Viking 1969, som vesentlig vil inneholde artikler on1 Kaupang-utgravningene, komn1er til å bli tykkere og dyrere enn tidligere årganger.
Etter generalforsamlingen skulle det som vanlig være en san1menkomst i
Universitetets Oldsaksamling, og direktør Fuglesang ønsket alle son1
hadde meldt seg, velkommen dit.
Direktør Fuglesang redegjorde for den økonomiske situasjon i forbindelse
med våre utgravninger på Orknøyene. To års utgravninger var betalt med
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en donasjon på $ 15.000 fra skipsreder H. Irgens Larsen og frue, New
York; men 1nere kapital var nødvendig for å få fullført arbeidet. Hvis utgravningene ikke kan fortsettes av det norske tea1net, er britiske arkeologer
svært interessert i å overta - og vil da nyte fruktene av våre studenters utlnerkede arbeid gjennon1 2 sesonger. Preses ba om frivillige bidrag fra
medle1n1nene, så han kunne vise til oppslutning om saken, når han senere
ville henvende seg til utenforstående for å få reist den nødvendige kapital.
9. Student Erik Schia fortalte o1n som1nerens utgravninger på Orknøyene.
10. Aftenens foredragsholder var dr. George Eogan fra Dublin, som fortalte
o1n de 1neget interessante Knowth-utgravningene.
Etter generalforsan1lingen og foredraget var vel 100 av n1edlen1n1ene sa1nlet
i Universitetets Oldsaksa1nling og hygget seg et par ti1ners tid n1ed snitter og
rødvin. Preses takket for all hjelp og velvilje fra 1nuseets side, og professor
Marstrander ønsket oss velko1nn1en igjen.
Angående offentlig støtte til utgivelse av Viking 1970 ble søknad til Norges
Ahnenvitenskapelige Forskningsråd sendt 10/9-69 n1ed tilleggsopplysninger i
brev av 11/9 s. å. Søknaden ble avslått 7/1-1970. Nytt brev fra professor Hougen
om Vikings vitenskapelige status ble sendt 15/1-70. Søknad o1n støtte til Viking
1971 ble sendt 19/5-70, og 22/6-70 søktes ekstraordinært o1n bidrag til delvis
dekning av trykningsutgiftene for Viking 1969. Noe svar på disse to søknader
har vi hittil ikke fått. Vårt regnskaps enkle form har vist seg å være uheldig
vis-a-vis Forskningsrådet, og regnskapet vil bli 01nredigert.
Under sitt besøk ved Universitetet i Oslo holdt den irske arkeolog Breandan
6 Riordain 15/4-70 et foredrag for Norsk Arkeologisk Selskap o1n utgravningene i Dublin.
Utgravningene på Orknøyene i Selskapets regi hadde fått et større omfang
enn tidligere beregnet (2 år), og da det jo er i alles interesse å få arbeidet avsluttet
i verdige fonner, ble det på styren1øte 29/4-70 besluttet at utgravningene skulle
fortsette somn1eren 1970. Ilnidlertid var det ikke 1ner enn ca. kr. 10 000 igjen
av skipsreder Irgens Larsen og frues store donasjon ($ 15.000), og det ble satt
igang en aksjon for å skaffe 1nidler til å gjenno1nføre prosjektet. Med stor takknemlighet er 1nottatt bidrag fra
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H.r.adv. Frithjof Bettum, Sandefjord.
Godseier H. S.D. Cappelen, Ulefoss.
Cand. oecon. Fredrik Falck Frås, Oslo.
Aktieselskabet Hafslund, Oslo.
Fru Kirsten Jakhelln, Oslo.
Mathiesen-Eidsvold Værks Bidrags- og Gavefond, Oslo.
Orkla Grube-Aktiebolag, Løkken Verk.
Godseier F.M. Treschow, Larvik.
Direktør Arne R. V emmestad, Oslo.
Smnmerens utgravninger fant sted i perioden 5. juli til 10. august. Se referat
fra utgravningens leder, 1nagister Sigrid Hillern Hanssen Kaland.
Fra et tidligere 1nedle1n, grev C. Pruszynski, har vi 1nottatt kr. 3 000 som
testamentarisk gave.
17. juni 1970 ble kr. 2 000 gitt smn stipendium til stud. 1nag. art. Egil Mikkelsen,
son1 har foretatt en utgravning av en steinalderboplass ved Frebergsvik, Borre i
Vestfold.
Kontingentinnbetalingen har vært mntrent so1n foregående år, og Inedlemstallet er noe høyere enn ifjor. I løpende år har vi fått 5 nye representantskaps1nedle1n1ner: Anny og Jens C. Hagen, Oslo.
Fru Henny Løvenskiold, Oslo.
Forstkandidat Valentin Sibbern og frue, Namnå.
Lise og Henry Tschudi, Oslo.
Per A. Arneberg (livsvarig), U.S.A.
(Direktør Arne V e1nn1estad etter sin far fra 1971),
og følgende 1nedle1nmer har tegnet livsvarig medlemskap:
Konsul E.A. Cappelen S1nith (rep.1nedl.), Trondhei1n.
Skipsreder Ton1 Wilhehnsen, Oslo.
Konservator Elisabeth Skjelsvik, Oslo.
Fru Laura Brun, Drøbak.
Dr. fil. Eva Bergn1an, Sverige.
Eli og Jens Roll-Hansen, Stjørdal.
Lektor Ivar Aars, Fagernes.
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Norsk Arkeologisk Selskap har i 1970 arrangert 2 turer. I dagene 6.-11. mai
var 102 av medlemmene i Schlesvig og Jylland, og 20.-21. september deltok
56 medlen1mer i en ekskursjon til Lillehatnmer og søndre Gudbrandsdal.
Referat fra turene finnes nedenfor.
Styret har i året hatt følgende samtnensetning:
Preses:
Direktør Richard Fuglesang, Oslo.
Visepreses:
Generaldirektør Rein Henriksen, Sarpsborg.
Generalsekretær:
Professor dr. Bjørn Hougen, Oslo.
Styremedlemmer: Skogeier Jens Berger, Flisa.
H.r.adv. Frithjof Bettutn, Sandefjord.
H.r.adv. Knut E. Henriksen, Oslo.
Statsstipendiat Erling Johansen, Fredrikstad.
Professor dr. Sverre Marstrander, Oslo.
Fru Cecilie Mathiesen, Oslo.
H.r.adv. Fredrik Moe, Oslo.
Fru Ebba Tschudi, Oslo.
Revisor:
Kunsthandler Arnstein Berntsen, Oslo.
Redaksjonssekretær: Førstekonservator Arne Skjølsvold, Oslo.
Sekretær:
Fru Berit Didriksen, Oslo.

Utgravni11gene på Westnes, Rousay, Orknøyene, 1970
Utgravningene foregikk i tidsrmnmet 5. juli til 10. august. Som tidligere år
deltok hovedfagstudenter i arkeologi fra Oslo og Bergen, foruten cand. real.
Bodil Larsen, zoologi, og cand. real. Peter Emil Kaland, pollenanalyse.
Været i år var dårlig med tnye regn og sterk vind.
Gravningen fortsatte på området ved gravfeltet og på hustuften. Det har ikke
blitt gravet noen flatmarksgraver på gravfeltet, idet vi har konsentrert oss on1
de områder son1 vi allerede var igang tned. V ed gravfeltet avsluttet vi utgravningen av den forn1odete båtstø. Båtstøen ligger på østsiden av Moanes og er
orientert NV-SØ med åpningen tnot sjøen i SØ. Ved anleggingen av båtstøen
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har man skåret seg ned i en sandbanke og bygget opp lave stein111urer som er
0,4 til 1 111 høye. Båtstøen er rektangulær 10 m lang og 5 111 bred. Det er to
byggefaser: den eldste med vegger der stein er lagt på hverandre og en yngre
der veggene er dannet av kantstilte heller. Den yngre båtstø ligger noe vridd i
forhold til den eldre, slik at langveggene krysser hverandre.
Mellom. båtstøenes to sydvestre langvegger viste det seg å være en grav, orientert
Ø-V. Den døde, en111ann, var gravlagt på ryggen n1ed hodet i vest, sannsynligvis
i en kiste av tre der alle naglene var bevart. Det var ikke gravgods i graven.
Fortsatte undersøkelser på tuften viste at langhuset, hus I, har bestått av en
lang hal115 111 lang, et 111indre ron1 2,5 m langt og et stort ro111 til, ca. 10 n1langt.
Sistnevnte rom har hellelagt midtgang og to ildsteder. Inngangen er på NVlangvegg og buet av hensyn til vinden. Huset har flere byggefaser son1 ikke er
helt avklaret. På østsiden av langhuset, parallelt med dette, ligger en py husrekke. Ved siden av hallen i hus I ligger hus Il, son1 er 15 m langt og 5 111 bredt
og består av et eneste rom. Innvendig i husets lengdeakse er en forsenket hellelagt 111idtgang 111ed tett lagte kantstein. Inngangen til huset er i det nordlige
hjørnet. Sa1111nenbygd 111ed sydvestre kortvegg er hus Ill, so1n er 5 X 5 111.
Gulvet er hellelagt og skrår ned 111ot sydøst der det ender i en 0,5 111 bred og
0,4 m dyp renne, so111 også avslutter gulvet på sydvest-siden. Rennene var fylt
av dyre bein og skjell. Inngangen til huset har også her vært på NV-siden.
On1rådet 1nellmn huslengdene er hellelagt. Funnene fra tuftene Il og Ill er få:
kleberbrott av gryter, støpefonn, kniv, jernbeslag, ka1n, nagler og kera111ikk.
Husenes funksjon er noe usikker, 111en er antagelig følgende: -hus I er bolighus, hus Il er 1nuligens fjøs for fe, og hus Ill sauefjøs. Nordvest for hus I er lagt
ut en prøvesjakt der vi har støtt på flere 111urer og funnet nagler san1t slagg.
Her vil vi kanhende ved gravning finne en stnie.
I forbindelse 1ned utgravningen foretar Peter En1il Kaland pollenanalytiske
undersøkelser av området.
Den n1åten gårdsanlegget er lagt i terrenget, husenes innbyrdes plassering og
deres byggetekniske detaljer viser at vi kan dra den tradisjonsrike byggeskikk
på Orknøyene, son1 vi ennå idag kan se enkelte steder, helt tilbake til vikingtid
- tidlig 1niddelalder.

Sigrid Hillern Hanssen Ka land.
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Schlesvig og Jylland 1970
I dagene 6. til 11. 111ai 1970 ble det arrangert en ekskursjon til Schlesvig og
Jylland for Selskapets medlemmer. Avgang fra Oslo 111ed m/s <<Prinsesse Ragnhild» kl. 13,30, og 5 min. senere 111øttes deltakerne i 1. kl. salong, hvor det ble
servert et glass sherry, og direktør Fuglesang ønsket vel møtt - og velkom_men
ombord også på vegne av J ahreline.
I 3 busser gikk turen nordover fra Kiel med første stopp ved Schloss Gottorp
i Schlesvig. Der ble- vi tatt imot av museets direktør, dr. Struve, son1 først førte
oss inn i salen hvor de store mosefunnene fra Nyda111 og Thorsberg ble demonstrert. Størst interesse vakte vel det store Nydan1-skipet.
Ikke langt fra Schloss Gottorp lå for ca. 1000 år siden den viktige vikingbyen
Hedeby, dengang et viktig knutepunkt for handel og kulturutveksling. Dr.
Struve redegjorde for utgravninger son1 var foretatt innenfor de ga111le byvollene.
Han fortalte også at 111an regnet 111ed at en del av den gamle byen nå lå under
vann, og man håpet at en avsperring og tørrlegging av fjorden utenfor ville gi
anledning til nye interessante utgravninger. Fra Hedeby var det ikke lange
kjøreturen til Danevirke, vollen so111 gjenn0111 111ere enn 1000 år har hatt stor
betydning i danskenes forsvarska111p n1ot inntrengere sydfra.
Etter lunsj forlot vi Tyskland og kjørte direkte til Ribe.
Fredag 8. mai beså medlen1111ene Ribe Domkirke før bussenes avgang kl. 9.30.
Museumsinspektør Poul Kjærun1, Arhus, var vår guide i Jylland. Poul Kjærun1
fortalte at Dan111ark har ca. 130 000 registrerte gravhauger. Ved Bække beså vi
2 bronsealderhauger og parallelt 111ed disse en 45 111 lang og 6.5 m bred skipssetning fra vikingtid n1ed en 2 m høy runestein i stevnen.
Fra Bække kjørte vi til Jellinge. Etter lunsj demonstrerte inspektør Kjærun1 de
imponerende fortidsminnene, de to 111ektige gravhaugene reist over Gon11 og
Thyra og den enestående rune- og billedsteinen 111ed Kristusbildet og løven, og
refererte de forskjellige teorier 0111 anlegget og ga en historikk over undersøkelsene av dette 111ektige km11pleks av fortids111inner.
Så gikk turen til Arhus, hvor vi bodde under resten av oppholdet i Dan1nark.
Kl. 18 arrangerte ambassadør Arne Skaug og frue et stort cocktailparty for bl.a.
Norsk Arkeologisk Selskaps 1nedle111mer i representasjonslokaler s0111 disponeres
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av det norske konsulat i Arhus. 01n aftenen var det festlniddag i Hotel Marsel]s
for turens deltakere og endel danske gjester. Professor Bjørn Hougen ønsket
velkom1nen til bords, og senere var det taler av direktør Richard Fuglesang og
ambassadør Arne Skaug. Et høytidelig innslag under middagen var fru Ada
Kra1n1ns deklamasjon av av Nordahl Griegs dikt til17. mai 1940.
Lørdagens utflukt gikk først til ringborgen i Fyrkat. Borganlegget, som tilsvarer det i Trelleborg, er fra sen vikingtid (tidl. 11. årh.). Museu1nsinspektør
Poul Kjæru1n fortalte bl. a. at anlegget sannsynligvis hadde tjent som opplæringsleir for troppestyrker. Det lå ved en av de store ferdselsårene og var solid befestet.
Fra Fyrkat til Borrem_ose, hvor vi beså et borganlegg fra før-ron'lersk jernalder.
Undersøkelser tyder på at borgen har forfalt, og senere er en landsby bygget opp
på sa1n1ne sted. Der var voller og grøfter, steinlagte veier og n'lange hustufter.
Vi spiste lunsj på «Fjordens Perle» ved Li1nfjorden og kjørte så til «Kongens
Høj>> ved Katbjerg. <<Kongens Høj>> er en langdysse 1ned to jættestueka1nre, som
ligger i en n'legalittbygd 1ned flere jættestuer, hvor det er gjort viktige funn.
Etter at dyssen var besett både utvendig og innvendig gikk ferden videre til
Lindholn'l Høje, so1n er den største danske gravplass fra folkevandrings- og
vikingtid. Her var en 1nengde steinsatte graver av forskjellig fonn og størrelse.
Videre såes hustufter og en pløyet aker. Hele on'lrådet hadde vært begravet
under et tykt sandlag og var nylig avdekket.
Søndag 10. 1nai kl. 10 reiste vi ut til Det Forhistoriske Museun'l - Moesgaard
- litt utenfor byen. Moesgaard er en over 200 år ga1n1nel herregård, so1n har
vært i privat eie inntil den ved den siste eiers død ble innkjøpt til1nuseu1nsformål.
På trappen til den vakre hovedbygningen redegjorde lnuseun'lsinspektør Kjærum
for det arbeide de hadde hatt 1ned de ga1nn'leldagse og til dels forfalne bygninger
for å få de1n i brukbar stand. Det var beregnet at n'luseet skulle åpnes høsten 1970.
Etter en spasertur gjennmn den store parken ned til den ga1nle <<Skovlnøllen»
gikk turen til Kjøpstads1nuseet «Den ga1nle By>>, hvor vi ble n'lottatt av n'luseun'lsdirektør Hans Lassen, so1n i den ga1nle teaterbygningen ga en orientering mn
1nuseet. Endel av de ga1nle bygningene ble besett.
Før avreisen rettet professor Hougen en takk til n'luseulnsinspektør Poul
Kjænnn for hans n'leget instruktive og hu1nørfylte de1nonstrasjoner.
Kl. 16 forlot vi Dan1nark 1ned 1n/s <<Holger Danske>>. Direktør Fuglesang
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takket skipsreder Hagen og hans rederi for all velvilje og alt arbeid son1 var
nedlagt i forbindelse m_ed vår tur. Utpå aftenen redegjorde professor Hougen
for Nyda1n- og Thorsbergfunnenes historie.
Ekskursjonen hadde 102 deltakere, hvorav 4 bosatt i Dann1ark.

Tale av Richard Fuglesang ved Norsk Arkeologisk Selskaps festmiddag
på Hote! Marselis, Aarhus, 8. mai 1970
Deres Excellenser- Ærede gjester, Kjære venner.
Hva kan ligge oss n1ere på hjertet, efter at professor Hougen har ønsket alle
velkomn1en - enn her og nu å rette en hjertelig og dypfølt takk til vårt kjære
ambassadør-par - atnbassadør Skaug og fru Skaug -for den 111ottagelse so1n jeg
vet at de n1ed oppriktig glede har laget i stand for oss. Jeg er sterk i tnin overbevisning om at alle er n1ed når jeg sier at gleden har vært gjensidig. Jeg tror
at en håndgripelig akklatnasjon bedre enn ord vil tolke vår begeistring. Tusen
takk!
Det er en kjent sak for våre tnedle1nn1er at det er en hevdvunnen regel i vårt
selskaps tradisjoner at dets preces skal hentes fra legn1ennenes rekker. Det ligger
derfor utenfor tnitt dristighets-mnråde å ville tale fag i denne forsatnling i hvis
tnidte vi finner flere av Dantnarks og Norges fren1ste arkeologer. Jeg føler tneg
heller fristet til å si noe on1 det trollbindende - og den tnagnetiske tiltrekningskraft son1 ligger bak ordet - og begrepet - arkeologi.
Tro on1 der ikke i ethvert tnenneske ligger en latent trang og higen efter å
vite n1ere 0111 det forgagne, og - skjer så det, at dette skjulte kmntner fren1 og
får kontakt - da åpner det seg rike aspekter.
Riksantikvar P. V. Glob son1 er blant våre pron1inente gjester her i aften, har
på første side av sin bok «Danske Oldtidstninder» sitert 2 linjer skrevet av
Johannes V. Jensen:
Og endnu tninder de Gatnles Grave
0111 slægters følge i Dantnarks Have.
Disse ord favner vel nettopp det so111 fascinerer også oss legtnenn og so111 gir
næring til den fantasi-fretnstilling hver enkelt lar passere revy for sitt indre øye.
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En revy sotn ikke er ubetydelig i dannelsen av den enkeltes livsoppfatning og
egoets uhyre beskjedne plassering i den evige livscyklus.
Vårt vitebegjær er også drivkraften bak vår ekskursjon til vårt kjære broderland-Danmark-nordisk arkeologis vugge. Hit kotn de mennesker hvis efterkonnnere senere fortsatte n1.ot nord, eftersom isen trakk seg tilbake, og befolket
vårt land. De san1.1ne pionerer efterlot seg i Dantnark typer av n1onun1enter
som er så godt som ukjente i vårt land.
Interessen for arkeologi i sin alminnelighet og nordisk arkeologi i særdeleshet
er stadig i vekst. Her i Datunark er den kanskje større enn i noe annet nordisk
land. Jeg har latt n1eg fortelle at professor Brønsteds 3-binds verk otn Danmarks
oldtid er komn1et ut i 2. opplag efter et tidsrotn av 20 år.
Tenk hvor kunnskap i historie og forhistorie skaper respekt - og eftertanke.
Gid n1ange av dagens detnonstranter hadde vært tnindre historieløse, da hadde
de kanskje vært tnere egnet til å løse fretntidens oppgaver, uten dog partout å
behøve å klatnre seg til det forgangne.
Medletnmer av Norsk Arkeologisk Selskap, vil dere være tned å drikke
arkeologiens skål, og arkeologenes skål!

Arne Skaug: Tale tJed Norsk Arkeologisk Selskaps festntiddag,
Hotel Marselisborg, Arhus, fredag 8. mai 1970.
De fleste av oss norske son1 er satnlet i aften rundt disse bordene, tilhører den
generasjon i Norge sotn i sine skole- og ungdmnsår fikk høre tneget om 400års-natten, de 400 årene før 1814.
Senere hen har vi lykkeligvis kmnmet fretn til et annet syn, og vi kan vel si at
i dag og gjennom lange tider nå har det eksistert et ganske spesielt forhold
mellmn Danmark og Norge. Hvis vi skal sette det litt på spissen, kan vi kanskje
uttrykke det slik på typisk norsk vis - slik vi i all beskjedenhet ordlegger oss at nænnest etter oss selv er det ingen son1 vi norske liker så godt og trives så vel
samtnen med som våre danske venner.
At det for lenge siden, før 1814, ofte kunne være annerledes, er i og for seg
ikke så merkelig. Vi hadde et felles n1onarki som varte lenge, og son1 alle unioner
var heller ikke denne ordning alltid et kjærlighetsforhold som bare var preget
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av sa1nste1n1nighet og glede. Men i dag er det annerledes. Alt før 1814 er noe
som må karakteriseres so1n tilhørende fortiden. Men selv i dag kan vi ikke fordra
den tanken at vi i 1814 så å si ble forært bort til Sverige. Det er sikkert nok at
o1n 1nan på norsk side etter vanlig norsk skikk klaget på mangt og m_eget i tiden
før 1814, så ble det sannelig ikke noe bedre i årene 1814-1905. Da ble det tvert
imot riktig ille.
l dag er det annerledes. Vi forstår mer enn vi gjorde før. Men sa1ntidig kan vi
også forstå hvordan det engang var. Jeg ko1n1ner selv fra den delen av Norge
som vi betraktet som et sentru1n, fra Viken, nænnere beste1nt Vestfold, og vi
vil fre1ndeles holde på at det var derfra Norges samJing ble planlagt og utført,
og det var der vikingene egentlig kom_ fra, og vi var stridbare. Etterhvert er
vikværingene blitt et fredso1n1nelig folkeferd, og har nå lenge vært det, n1.en i
de n1.eget mntalte 400-årene gjorde også andre norske folkeslag seg gjeldende
so1n heller ikke i dag alltid er så lette å hanskes 1ned, slike so1n f. eks. bergensere,
trøndere, for ikke å snakke on1. nordlendinger.
Men alle snakker vi i dag fremdeles ofte o1n «Kongens København». Det ligger
noe eget i dette uttrykket. Jeg blir ofte spurt når jeg er hjen1.me, mn hvordan det
står til i «Kongens København». Vi snakker aldri o1n «Kongens Stockhohn» og
heller ikke o1n «Kongens Oslo>>.
Mange av våre gan1.le stridigheter er begravet, i all fredso1n1nelighet. Vi er
ikke lenger så opptatt hverken av Holberg eller Tordenskiold, og vi liker danskene
og er glade for at danskene liker oss. Son1. folk er vi såpass forfengelige at vi
trives når våre danske venner berø1nn1er de norske bjerge og daler og den norske
natur. Når slikt sies forstår vi at danskene liker oss og at de er enige med oss i
at det også kan være godt å ha et stort og barskt land. Og det er ikke uten grunn
at vi i en av våre 1nangfoldige sanger, son1. fre1ndeles synges ved visse anledninger, har verselin jer som disse:
«Norrøna-folket det vil fare,
det vil føre kraft til andre>>.
Det kan sies n1ange spøkefulle ting o1n vårt gjensidige forhold, og selv 0111. vi
kanskje er noe tyngre og vanskelige å ha 1ned å gjøre enn tilfellet er med våre
danske venner, kan vi svært ofte le av de san1n1.e tingene. Og det er viktig.
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Men ser vi på den reelle virkelighet, komm.er jo betydningen av vår lange
felles historie klart fre1n og forklarer at det er et spesielt forhold m_ellom dansker
og nord1nenn. En lang felles historie som den vi har hatt, med medgang og med
n1otgang, setter sitt preg på våre to folk. Vi skjønner i dag mer enn noen gang
før den positive betydning vår felles historie gjennmn hundreder av år har hatt
for utviklingen av det som er det norske samfunn i dag. Vi ser det på det økonmniske on1råde. Vårt lands økonomiske utvikling var gjennon1 århundreder
preget av det fellesskap son1 eksisterte. Det er n1ye son1 i dag kanskje kan kritiseres. Det vil alltid være slik i ettertid at 1nan finner at noe kunne vært gjort
annerledes. Tross alt fant det sted en økonmnisk utvikling i Norge i unionstiden
som var av stor betydning. I denne san1menhengen vil jeg gjerne nevne at det
fra dansk side nylig er pekt på at den industrielle utvikling i Dan1nark kanskje
kmn senere i gang enn den ellers ville ha gjort nettopp på grunn av fellesn1onarkiet. De ga1nle enevoldskonger med sitt embets1nannsapparat drev på
mange n1åter n1ed svært 1nye av planøkonomi. De fant ut at i Norge forelå det
ressurser so1n muliggjorde utviklingen av de ga1nle <<n1anufakturen>. I dette var
den begynnende norske industrialisering. Danmark, mente kongene, egnet seg
best for jordbrukets sysler.
Våre institusjoner i dag er utviklet 1ned utgangspunkt i de felles institusjoner
vi en gang hadde. Hele vår kulturelle utvikling. har i høy grad vært en felles
dansk-norsk utvikling. Vårt første universitet var fre1ndeles, da jeg ble immatrikulert, det Kgl. Frederiks Universitet, nå Universitetet i Oslo. Våre tradisjoner
er i høy grad en felles arv og de 1nange fa1nilier so1n etter hvert flyttet nordover,
og ofte lengre og lengre nordover, har gjennom et halvt tusen år hørt til de
bærende krefter i norsk økonomisk, kulturelt og sosialt liv, og det er ikke n1inst
via Danmark at vi gjenno1n århundrer har hatt vår fremste kontakt 1ned den
kulturelle utvikling på det europeiske kontinent.
I dag feirer Norge 25-årsdagen for frigjøringen, og det er en stor glede for oss
so1n er sa1nlet her i aften å kunne feire denne dagen san1n1en med danske venner.
Krigen og krigens felles lidelser og felles oppgaver førte ri1nelig nok våre to folk
enda nænnere sa1nn1en enn de før hadde vært. Det er mange danske venner som
har sagt til meg at de på den danske frigjøringsdagen den 5. 1nai, ja, allerede om
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aftenen den 4. mai, stilte seg et stort spørsmål i den glede de selv følte, netnlig
hva situasjonen var og ville bli for Norges vedkotntnende. Desto større var
deres glede da det snart viste seg at frihetens time også slo for nabolandet i nord.
Det er n'lange i dag som stiller seg det spørsmål otn det er riktig, og om det
har noen hensikt, å minnes krigens og okkupasjonens tid og å feire frigjøringsdagen. Ikke n1inst er det tnange av de unge sotn ikke har noen klar erindring otn
det som skjedde, som tenker slik. De sier ofte at hvorfor skal vi nå minnes og
stadig snakke om det som var vondt og om alle de lidelser, savn og vanskeligheter så mange var utsatt for i krigens år. De synes ofte at den generasjon som
gjennomlevet krigsårene snakker altfor tnye om seg selv og on1 hva de gjorde,
og de tnener at det på sett og vis er blitt altfor n1ye av forsøk på heltedyrkelse,
kanskje ofte skryt, i forbindelse tned det som skjedde i krigstiden.
Fremtiden er viktigere, sier de unge. La oss heller tenke på den og på alle de
uløste oppgaver. Det er ennå altfor n'lye vondt i verden, der er ufred og der er
uløste problemer på alle kanter som skriker mot oss. Skal vi ikke heller glemme
det som var, og satnle oss om dagens og fretntidens problemer.
En kan godt forstå at de unge tenker slik og det er mye riktig i det de sier.
Men vi tnå også erindre at de som kjempet gjennom krigstidens mange år og
store problemer, befant seg i den samn'le stilling som mange av de unge er i
i dag. For dem var den virkelighet som utfoldet seg med krigen og med okkupasjonen av våre land en like stor utfordring son1 situasjonen i dag og fremtidens
problemer ser ut til å være for de sotn er unge i dag.
Det er alltid så at man lærer av sin historie. Fra norsk historie gjennom hundreder av år vet vi det. Vårt land har gått gjennotn tnange vanskelige perioder.
Det som etterhvert har avleiret seg i våre sinn og i våre tradisjoner, har etterhvert bygget opp det grunnlag som vi har for å møte dagens og fremtidens
problemer. Vi skal lære og bør lære av vår historie og fra våre erfaringer. Det
gjelder krigsårene på samtne måten som andre merkedager i vår historie, på
samtne måten som 1905 og 1814 har gitt oss lærdotnmer for dagens strid.
Dette gjelder oss alle. For de av oss som i voksen alder levde gjennom krigsårene hvor vi enn n1åtte være, sotn husker hva som skjedde og som også husker
hva striden gjaldt, er det viktig både å feire frigjøringsdagen, men fren1for alt
å minnes det frigjøringen betydde for oss. Og enda viktigere er det for oss å
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tenke tilbake på og i dyp ærbødighet å tninnes alle dem son1 kjem_pet denne
striden og son1 ikke lenger er blant oss, eller som pådro seg skader og sykdommer
son1 ikke kan helbredes.
Vi tninnes i dag, i ydn1ykhet og i takknetnlighet overfor tnange at vi vant
vår frihet en gang til - i håpet om at vi forstår å forvalte vår arv til beste for
vårt land.

Høsttur 1970
20. og 21. septen1ber 1970 arrangerte Norsk Arkeologisk Selskap tur til Lillehammer og søndre Gudbrandsdal.
Deltakerne møttes i Hotel Victoria, Lillehammer, søndag 20/9 kl. 13,30.
Søndagens utflukt gikk til De Sandvigske Samlinger, Maihaugen, hvor vi ble
hjertelig tnottatt av samlingenes direktør, dr. Fartein Valen-Sendstad i den nye
n1useumsbygningens vestibyle. Dr. Valen-Sendstad ga en kort redegjørelse for
Anders Sandvigs virke og ideer før vi gikk ut mellom de gamle bygningene.
Den eldste delen av museet var bygget opp omkring et kunstig tjern og viste
den bygningstekniske utvikling fra årestuen til den store 2-etasjes kapteinsgården. Vi var inne i den gamle prestegården og i kapteinsgården. Neste stopp
var i Bjørnstadtunet storgården n1ed mange hus. Her var vi inne i hovedbygningen og i kårstuen. Fra gården nede i bygda gikk vi så gjennom gårdene
opp gjennon1 skogen og lia, hustnannsplassen og fjellgården, før vi kom opp til
setergrenda. Her kunne vi igjen se den bygningstekniske utvikling - fra den
lave, tnørke bygning tned ljore i taket til store luftige stølshus. Direktør ValenSendstad var en glitnrende omviser, og vi fikk en god oversikt over tnuseets
utvikling såvel under Anders Sandvig og hans hjelpere, sotn under dr. Sigurd
Grieg og den nåværende direktør. Vi fikk også et innblikk i de videre planer.
V ed avslutningen av otnvisningen benyttet Preses anledningen til å uttrykke
Selskapets takk til direktør Valen-Sendstad. Etter en hyggelig kaffepause beså
vi kongresshallen n1ed Jacob Weidetnanns tnaleri over hele den ene veggen, og
til slutt gikk de sotn ønsket det, rundt i de gatnle verkstedene og i utstillingen
av tekstiler, sølv og glass.
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KL 19,30 var det m.iddag for turdeltakerne på hotellet. Direktør Fuglesang
ønsket velko1nn~en og håpet alle ville få en hyggelig aften. Dr. Sigurd Grieg og
frue ble ønsket spesielt velko1nne. V ed kaffen, son~ ble drukket i Thaulowsalen,
ga professor Hougen en oversikt over Gudbrandsdalens arkeologi.
Etter en god frokost 1nandag morgen startet vi kl. 1O turen nordover Gudbrandsdalen. V ed Fåberg kirke de1nonstrerte professor Hougen den store runesteinen. Steinen, som er over 3 1n høy, har vært kjent fra 1833, men1nan kjenner
ikke dens opprinnelige plass, so1n dog var like i nærheten av kirken. Steinen har
en periode vært utstilt i Oldsaksamlingen i Oslo (fra 1871) og senere i Lillehalnlner Park (1891) før den ble 1nontert på sin nåværende plass i 1928.
Fra Fåberg til Ringebu stavkirke, hvor sogneprest Dahlen tok imot oss på
kirkebakken. Han ble presentert for turdeltakerne av førstekonservator Martin
Blindhei1n, som orienterte om kirken. Ringebu stavkirke var allerede fra begynnelsen (slutten av det 13. årh.) en korskirke med ganske s1nå sidefløyer.
Innvendig er kirken en basilika med to søylerader. Også denne stavkirken har
runeinnskrifter. Av det eldste inventaret er en døpefont av kleberstein med
1nessingfat, son~ antakelig først har stått i en eldre kirke, en St. Laurencestatue og to krusifikser., Kirken ble on~bygget og utvidet i det 17. århundre.
Større reparasjons- og restaureringsarbeider har også funnet sted i 1719 og
1921-22. Altertavlen er fra slutten av det 17. århundre - prekestolen noe
yngre (1703). Over kordøren er et praktfullt utskåret kongelig monogram
(Frederik 4.).
Lenger nord i dalen - også på østsiden- ligger Sør-Fron kirke, en åttekantet
steinkirke fra 1787. Førstekonservator Blindhei1n redegjorde for kirkens historie
og uts1nykning. Kirken ble restaurert i 1956 og fikk da elektrisk oppvarming,
elektronisk klokkespill og krystall-lysekrone (gave fra en av dalens sønner, son~
hadde utvandret til Amerika).
Like i nærheten av Sør-Fron kirke ligger gården Hundorp, som nå er Gudbrandsdalens Folkehøyskole. På tunet ble vi ønsket velko1nmen av skolens styrer
Are Stauri. Hundorp er kjent for n~ange fra Snorres skildring av kristningen av
Gudbrandsdalen 1ned den dra1natiske avslutning på Hundorp. Mindre kjent er
kanskje at på Hundorp finnes et gravfelt av store gravhauger, som søker sin like
i de indre østlandsbygder. Professor Hougen demonstrerte fortidsminnene, ga
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en historikk og en orientering om det sjeldne samspill vi her har tnellotn arkeologi og historisk tradisjon.
Lunsjen på Grøntuva gjestgiveri, Harpefoss, var en meget velsmakende avslutning på turen. Preses og sekretariatet ble takket for det arbeide som var
nedlagt i anledning turen, og førstekonservator Blindheim ble takket for sin
omvisning i de to kirkene.
Ca. kl16 var vi tilbake i Lillehammer for hjemreise.
Ekskursjonen hadde 56 deltakere.
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Revisors innberetning til
NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP

for regnskapsåret 1/111968 til31/10 1969
Tap- og Vinningskonto:
På kontingenters konto er iår postert kr. 32 775, d.v.s. ca. kr. 2 800 tner enn i
1968, hvilket vesentlig skyldes bedre inngang av kontingentene. Medletnstallet
er øket fra 887 til 895 (+ fatniliem_edlenuner fra 138 til145), tnens representantskapsm_edletnnler er gått ned fra 70 til 66 og livsvarige tnedletnmer er øket fra
65 til 69. Ubetalte kontingenter er noe lavere enn ifjor.
Den satnlede gave fra skipsreder H. Irgens Larsen, New York, utgjør
kr. 106 837,50, hvorav kr. 53 325 er inntektsført iår. Når regnskapet iår allikevel
viser et underskudd på kr. 8 583,40, skyldes dette at 2. års utgravninger på
Orknøyene kostet kr. 57 190,40 og at det satntidig er utgiftsført kr. 36 145,50
på «Viking>> for 1968.
Selskapets disposisjonsfond består nå av bankinnskudd i Den norske Credit~
bank kr. 37 419, postgiro kr. 537,95, kontanter kr. 106,61 og diverse obligasjoner
i forvaltningsdepot i Den norske Creditbank kr. 101 31 O. Selskapets fonnue utgjør således ialt kr. 139 373,56. Av nevnte obligasjoner er kr._ 10 000 a'nbragt til
61j4 ~o rente og kr. 82 550 til 6%% rente. Selskapets stilling er n1eget god.
Alle verdipapirer er oppført til dagens kurser og alle ønskede bilag, regnskapsbøker etc. er forelagt meg. Jeg tillater tneg å anbefale decharge for regnskapet med ansvarsfrihet for styret.
Oslo, 22. novetnber 1969

Arnstein Berntsen
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NORSK ARKEOLOGISK
1/11-1968-

Utgifter:
Administrasjon ......................................... . Kr. 13 130,95
2 691,49
Diverse utgifter ........................................ . »
1151,10
Kursdifferanser ......................................... . »
192,00
Forvaltningsgebyr ...................................... . »
Utbetalt vedr. «Viking» 1968 .............................. . » 36 145,50
2 840,60
»
» «Viking» 1969 .............................. . »
Utgravninger på Orknøyene, 2. år ........................ . >> 57 190,40
Kr. 113 342,04

STATUS

AktitJa:
106,61
Kassabeholdning
Kr.
537,95
Postgiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Den norske Creditbank:
Kto. 7001.06.00365, foliokonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 37 419,00
» 7001.76.08019, forvaltningsdepot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 101 310,00
Kr. 139 373,56
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SELSKAPS DISPOSISJONSFOND
31/10-1969

Inntekter:
l{ontitlgenter .......................................... . Kr. 32 775,00
Livsvarige tnedlenlSkap .................................. . »
1100,00
6 480,17
Renter ................................................ . »
Salg .................................................. . »
8 086,00
Gave fra skipsreder H. Irgens Larsen, U.S.A.
2. halvpart vedr. Orknøyutgravningene ................. . » 53 325,00
Diverse gaver .......................................... . »
2 992,47
8 583,40
Balanse ............................................... . »
Kr.113342,04

31/10-1969

Passiva:
Disposisjonsfond pr. 1/11-68 .............. .
Kr. 147 956,96
Balanse 1/11-68- 31/10-69 .............. . -7- »
8 583,40
Disposisjonsfond pr. 31/10-69. . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 139 373,56 Kr. 139 373,56

Kr. 139 373,56
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DEN NORSKE CREDITBANK

Forvaltningsdepot
2 stk. Hypotekbanken 2% o;o 1947 2. serie
pål. kr. 1 000, kurs 90Yz%............. Kr.
5 » ·Bykreditt
5 » Bykreditt

1

>>

Pali.teobligasjon

1 ·.

>>

Panteobligasjon

1

>>

Panteobligasjon

1 » Panteobligasjon

2Yz /o 1947 3. serie, 5. avd.
pål. kr. 1 000, kurs 53%. . . . . . . . . . . . . . .

1 810,00

0

5% 1961 5. serie, 1. avd.
pål. kr. 1 000, kurs 86o;o. . . . . . . . . . . . . . .
i Oscarsgt. 35, 6Y4 %rente ........... .
oppr. kr. 31 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . rest
i St. Halvardsgt. 20, 6Yz% rente
oppr. kr. 10 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . rest
i St. Halvardsgt. 20, 6Yz o;o rente
oppr. kr. 50 000 .................. rest
i Statsråd Mathiesens v. 8-10
6Y2%) rente, oppr. kr. 30 000 ...... rest

»

2 650,00

»

4 300,00

»

10 000,00

>>

8 250,00

»

44 800,00

»

29 500,00

Kr. 101 310,00

Oslo, 31. oktober 1969
A.B.
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