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Bjørn Hougen: 

JOHANNES BØE 1891-1971 

Johannes Bøe, eller Johs. Bøe som_ han ble kalt og brukte som_ signatur, var 

bondegutt fra Ringsaker. Han var stolt av det, og særlig i godt lag kunne han 

bevisst slå tilbake til sin hedm.arksdialekt. 

Langt viktigere er det at ved siden av den akade1niske utdannelse var kjenn

skapet til bondeyrket og -m_entaliteten bakgrunnen i nunge av hans viden

skapelige arbeider, særlig noen av de n1.indre, og blant den1. et par av hans beste, 

S0111. f. eks. det faglig sikre og lnenneskelig vare i «Fangstlnann og bununn», inn

ledningskapitlet i bd. I av Norsk Kulturhistorie (1938). 
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I eldre årganger av Viking finner 1nan også noen av hans avhandlinger son1 

ikke er store i on1fang, 1nen meget verdifulle. Jeg tenker på den foreløbige 

1nelding 0111 den enestående hellemaling fra Arsand i Hardanger (Viking IV, 

1940), der bondeguttens nøkterne vurdering kon1n1er fram i innledningen, 

senere den kyndige arkeolog i n1arken, og til slutt det historisk-arkeologiske 

perspektiv, der det i en fantasirik, men saklig tenkning også kon1 inn en den1pet 

lyrisk tone smn stundmn, 1nen sjelden trengte seg fran1 i hans litterære virke. 

Noe av det san1n1e kon11ner til syne i avhandlingen n1ed den dessverre nokså 

farveløse tittel <<Fra ledens fortid. Et forsøk>>, (Viking VI, 1942), for både e1nnet 

og fren1stillingen er særdeles farverike. 

I den akade1niske utdannelse er hovedfaget historie et vesentlig elen1ent også 

i hans videnskapelige forfatterskap son1 i hele hans virke. Det kmn ikke alltid 

synlig fra1n, n1en ligger hele tiden i bakgrunnen. Først slo det igjennmn i inn

ledningen til hans første avhandling <<Norske guldfund fra folkevandringstiden» 

(1921). Det er forsåvidt betegnende at avhandlingen er skrevet so1n hovedopp

gave til e1nbetseksan1en. Det var annen, og etter det jeg vet siste gang et arkeo

logisk e1nne ble brukt son1 hovedoppgave til cand. philol. ek)a1nen i historie. 

Kort tid senere (1921) fikk vi n1agistergraden for den1 son1 ønsket å bli arkeo

loger. 

Johs. Bøes produksjon var stor og 1nangesidig, den spenner fra den gryende 

steinalder i Fimunark og til 1niddelalderen i Bergen, for å ta de kronologiske 

ytterpunkter, og 1ned et onlfattende 1nello1nregister fra alle oldtidens faser. 

Hos enkelte arkeologer 1ned et rikt fasettert forfatterskap kan 1nan likevel 

iblant få øye på enkelte hovedenu1er eller epoker smn lå deres hjerte særlig nær, 

det gjelder f. eks både A. W. Brøgger og Haakon Shetelig. Dette er straks litt 

vanskeligere 1ned Johs. Bøe. Kanskje kan en antyde at både når det gjelder 

undersøkelser i 1narken og publikasjon var helleristningene noe av det son1 lå 

ha1n særlig på hjerte. Likeså hans rustfrie kjærlighet til fangstplasser 1ned en vid 

geografisk ra1nn1e fra Vestlandets fjorder til langt inn på Hardangervidda, inter

esser son1 ga seg utslag både i utgravninger og publikasjoner, for ikke å snakke 

0111 hvor han likte å fortelle 0111 det og diskutere proble1nene 1ned kolleger. Og 

han var en taleglad 1nann. 

Foruten i mindre avhandlinger er de helleristningsundersøkel~er s0111 inntil d<l 



var avsluttet sa1nlet i boken «Felszeichnungen in1 westlichen Norwegen>> (1932) 
og hans boplassgravninger i verkene «Boplassen i Skipshelleren på Straume i 

Nordhordland>> (1934) og «Til høgfjellets forhistorie. Boplassen på Sun1tangen 

ved Finsevatn på Hardangervidda>> (1942). 
Uten tilknytning til egne undersøkelser i 1narken står to av Johs. Bøes betyde

ligste verker: doktoravhandlingen <Jernalderens kera1nikk i Norge>> (1931) og 

<<Le Finn1narkien, les origines de la civilisation dans l' extre1ne-nord de l'Europe>> 

(1936). Kera1nikkboken, so111 han 1ned avbrytelser holdt på 1ned i 1nange år, er 

en velordnet og nitid fren1stilling av et svært og m_eget differensiert n1ateriale 

og gir en allsidig drøftelse av de n1ange spørs1nål 0111 kronologi, geografiske 

varianter og teknikk son1 knytter seg til stoffet. Og disse to hovedverker gir nok 

også et vink on1 at steinalder og eldre jernalder var hans hovedinteresser. 

«Le Finnn1arkien» er en bearbeidelse av Anders Nmn1nedals årelange og skjell

settende undersøkelser av steinalders boplasser son1 han n1ed støtte av Instituttet 

for san1n1enlignende Kulturforskning satte i gang i 1925 og fortsatte helt fra111 til 

utbruddet av annen verdenskrig. Nun1n1edal selv hadde i noen foreløbige av

handlinger fren1lagt og drøftet en del av sine funn, Ko1nsakulturen, son1 han 

kalte den etter det første finnested. Funnene vakte internasjonal oppn1erksmnhet 

- det var jo n1erkelig at de inntil den gang eldste steinalderfunn på Den skandi

naviske halvøy skulle kon1111e fra «l' extrbne-nord de l'Europe». Da den annen 

internasjonale arkeologkongress etter første verdenskrig skulle holdes i Oslo i 

1936, var det ønskelig å få de inntil da undersøkte fangstplasser publisert i sin 

helhet. Bøes verk gir her -foruten en n1ønstergyldig n1aterialpublikasjon i tekst 

og bilder - en hel opprulling av det veldige proble1nko1npleks so1n disse funn 

ronuner, og 1ned vel begrm1nete argu1nenter for sine resultater. Det er slutninger 

son1 på sine steder er ganske dristige, og det 111å de nødvendigvis bli ved et slikt 

stoff, hvis n1an ikke vil nøye seg n1ed det rent deskriptive. Det er derfor - 1nan 

fristes til å si - en selvfølge at det senere er kon11net til dels 1neget avvikende 

oppfatninger på en del av Bøes tolkninger. Men alle son1 arbejder 1ned disse 

proble1ner, 111å ta standpunkt til Bøes gjennon1tenkte syn. 

Johs. Bøe kon1 tidlig inn i fortidsvernet og det antikvariske arbeid også på de 

mnråder son1 lå utenfor hans egentlige virkefelt i den forhistoriske arkeologi. 

I Den Bergenske Avdeling av Foreningen til norske fortidsminnesmerkers be-
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varing var han styre1nedlen1 i en årrekke, og forn1ann 1926-32, og han hadde 

det høye tillitsverv son1 fonnann i Fortidsforeningens representantskap 1947-57. 

Og uten oppran1sing ellers nevnes bare hans virke i en rekke kon1iteer og styrer. 

Han var også tneget aktiv i de første år etter at Bergens Museutn i 1946 fikk 

status son1 Universitetet i Bergen, og sitt fakultets første dekanus. 

Det kan være særlig grunn til å nevne den virkson1n1e rolle han spilte i den 

1nell01nfolkelige arkeologiske organisasjon, Union des Sciences prehistoriques et 

protohistoriques s01n den heter. På den første kongress i London 1932 var Bøe 

ved siden av engelskn1annen John Myr es generalsekretær og san1n1en n1ed 

Sigurd Grieg på den andre i Oslo 1936. 

Unionen har et råd, Conseil pennanent, tned 4 til 2 representanter fra hvert av 

tnedletnslandene. Selvsagt var rådet gått i oppløsning eller var i hvert fall sterkt 

desimert etter krigen. S01n generalsekretær fra kongressen i Oslo følte Bøe det 

son1 sin plikt, og hadde nok også lyst til å få rådet rekonstruert etter krigen. 

Selvsagt søkte han kontakt tned kolleger i andre land og fikk fra tnange virkson1 

støtte, ellers hadde jo oppgaven vært uløselig. Men det var Bøe son1 var den 

drivende kraft. Oppgaven krevet både fasthet og takt. Visse politiske vanskelig

heter hadde det alt vært før krigen, der det også i arkeologien kunne oppstå 

friksjoner 1nell01n detnokratiske og diktaturstyrte land. Men det gikk, og Bøe 

og de han arbeidet tnest satntnen tned fikk da også stor anerkjennelse da den 

første kongress etter krigen ble holdt i Schweiz 1950. Ikke så 111eget offisielt -

for det var nænnest hysj-hysj i slike spørsn1ål på n1øtene, selv on1 det nok ble 

nevnt - tnen desto tner i private sanunenkon1ster og diskusjoner. 

Johs. Bøe og jeg traff hverandre første gang høsten 1919 på Universitetets Old

saksanlling. Bøe hadde pern1isjon fra sitt skolearbeid i Bergen for å skrive sin 

hovedoppgave on1 gullfunnene fra folkevandringstiden, og jeg var san1n1e høst 

blitt assistent ved Oldsaksan1lingen. Å kon1n1e på talefot n1ed hatn var jo n1eget 

lett, særlig når tnan hadde felles interesser også utenfor det rent faglige. 

Flere år senere fikk vi adskillig tned hverandre å gjøre på ulike fronter, et san1-

arbeid jeg tenker tilbake på tned stor glede. Første gang - og den eneste hvor vi 

arbeidet san11nen på det praktisk-tnuseale plan- vat tidlig på vårparten 1927, da 

vi samtnen n1onterte salen for eldre jernalder i Bergens Museun1s nye bygning 

for n1useets historisk-antikvariske avdeling. Det var en interessant og lærerik tid. 
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For ikke å snakke 01n de hyggelige n1iddager i fru Dagny Bøes og hans gjestfrie 

hjen1 på Møhlenpris hvor de dengang bodde, ikke n1inst når det ble lokket 1ned 

lutefisk. 

I senere år kmn vårt san1arbeid til å ligge på de rent ad1ninistrative mnråder. 

Levende i 1ninnet står fren1deles da vi forberedte den internasjonale arkeolog

kongress i Oslo 1936. A. W. Brøgger var den 1nyndige president, Johs. Bøe og 

Sigurd Grieg var de ikke n1indre selvstendige generalsekretærer. At det iblant 

kunne være sn1å friksjoner er naturlig nok, hovedsaken er at vi alle arbeidet 

san1n1en n1ed det ene n1ål for øye: å gjøre skikkelig arbeid. 

De son1 bare kjenner Johs. Bøe fra hans forfatterskap vil sitte igjen 1ned inn

trykket av den betydelige arkeolog n1ed den vide kulturhistoriske horisont og en 

vel skolert fonn. I sine videnskapelige verker var han aldri påtrengende, n1en 

likevel sterkt personlig engasjert. Kan hende kan det delvis føres tilbake til han1 

selv det han engang skrev on1 en kollega: <<Han har sans for problen1er og følger 

den1 1ned energi og utholdenhet, vederheftig til det ytterste og salnvittighetsfull, 

uten overdreven hang til hin1n1elstorn1.>> 

Alle son1 kjente han1 og har arbeidet san1n1en1ned ha1n, kjente Johs. Bøe også 

fra en annen side, son1 en n1eget te1nperan1entsfull nunn. Sakligheten var alltid 

der. I all sin ferd hadde han sine 1neninger - og n1eget beste1nte n1eninger. Han 

kunne iblant ikke bare virke dmninerende, n1en også noe autoritær. På den annen 

side var han i hvert fall overfor oss innenfor san1n1e generasjon 1neget lydhør 

overfor n1otargmnenter, når han syntes de var verd å tenke over. Jeg har opp

levet det flere ganger - den ene i en 1neget viktig og kmnplisert sak ved plan

leggingen av et større forskningsprosjekt. 

Johs. Bøe hadde n1ange interesser også utenfor den1 son1 hørte faget til, særlig 

innenfor litteratur og billedkunst, og hadde også en våken sans for livets hun1or

istiske sider. San1vær 1ned han1 hadde nun alltid utbytte av, det være seg i arbeid 

eller fest. 

Johs. Bøe var født i Ringsaker 17. januar 1891 og døde i Lillehan1n1er 1. februar 

1971. Han ble student i 1910, tok bifagseksan1en i tysk ved Universitetet i Oslo 

1914 og i norsk 1915, og hovedfagseksan1en i historie 1920. I 1915 ble han lærer 
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ved Han1bros skole i Bergen, og var fra 1916 til 1921 lektor ved Bergens kon1-

n1unale høiere skole. Sistnevnte år ble han anunuensis, senere konservator og 

underbestyrer ved Bergens Museum_s historisk-antikvariske avdeling. I 1942 ble 

Bøe professor i arkeologi ved san1n1e institusjon (fra 1946 Universitetet i Bergen), 

til han i 1961 tok avskjed ved oppnådd aldersgrense. Kort etter flyttet han san1n1en 

n1ed sin hustru til Lilleha1n1ner, der han bodde resten av livet. 
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W encke Slon1ann: 

GRAVFELTET OMKRING EINANG

STEINEN I SLIDREÅSEN, VALDRES. 

«Omtrent midt paa Slidredalens østre Skraaning ligeoverfor Olbjerget 
findes et større Antal af indtil for nylig ukjendte Gravhauger, alle ens
artede, det vil sige: tenunelig vide, men flade, samlede i smaa Grupper 
paa 3 til 5 Stykker, byggede af Rullesten med lidt Jord imellem og om
givne af Fodkjæder, som fonnedelst Bakkens Skraaning paa Hangernes 
lave Side næsten antager Karakter af Mure. 

Flere af disse Gravhauger bære Bautastene og en til og med en Bauta
sten med Runeindskrift, den eneste ældre Jærnalders Runesten «staaende 
urørt paa sin Gravhaug», som for nærværende kjendes i Norden.» 

A. Lorange 1873 s. 224. 

I slutten av juni 1972 er det nøyaktig 100 år siden dette fortidsn1inne i Slidreåsen 

opp og øst for Vestre Slidre hovedkirke for første gang ble undersøkt viten

skapelig. I 1870 1neddelte ingeniørløytnant Heyerdahl til kandidat, senere kon

servator ved Bergens Museu1n, Anders Lorange, at en helle n1ed runetegn stod 

i åsen på Einangs grunn i V. Slidre (fig. 1). I 1871 fikk Lorange tilsendt av

trykk og tegning av innskriften fra distriktslege H. C. Printz, og våren 1872 

fikk han to brente våpenfunn fra to røyser «nær steinen», deriblant graven n1ed 

sverd 1ned ron1ersk sten1pel (fig. 7). San11ne son1n1er dro Lo range og professor 

Sophus Bugge opp til Slidre prestegård og derfra opp i åsen 1110t øst, Bugge for 

selv å studere innskriften, Lorange for å grave røysen runehellen stod på. 

Dessuten gravde Lorange en røys tillike ved runesteinen, på bruket Nesjabråtens 

grunn, 1nens Bugge tok en av den gruppen smn hadde gitt de to ovennevnte 

funn. Et tredje funn fra feltet (C 15149-50) fikk de da de ko1n til Slidre. De 

tre usakkyndige fre1nko1nne funn san1t det Lorange fant, ble oppbevart i hans 

privat san1ling sa1nmen1ned en del andre funn fra feltet og kmn til Universitetets 

O ldsaksa1nling i 1890, Bugges funn ble innlen11net direkte i san1lingen (C 5921-22, 
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Fig. 1. Runesteinen. Fot.: Erik Moltke. 



15671-79, 15680-82, 15683). Endelig ble en del funn fre1nkomm_et etter 1872 

sendt til Lo range i Bergen, da han var blitt konservator der. No en av disse til

hører nå Historisk Musemn, Universitetet i Bergen. (B 3664, 3660, 3665, 3666, 

3413), andre kom_ 1ned Loranges sa1nling til Universitetets Oldsaksamling 

(C 15149-50, 15148, 15151, 16112). Dette er de viktigste funn fra gravfeltet, selv 

om_ det helt til 1950-årene kunne konune et og annet funn til Oldsaksa1nlingen. 

Både Lorange og Bugge publiserte straks runeinnskrift, funn og fortids1ninner. 

(Lorange i 1873, Bugge i 1872.) Denned begynte 01nrådets vitenskapelige 

historie. 

Som_ rin1elig kan være tiltrakk runesteinen (fig. 1) seg den største interesse. 

Det er en skiferhelle vel 1.50 n1 høy, ca. 1.10 111 bred på det bredeste og 1nell01n 

13 og 18 cn1 tykk. Runene er risset 111ed et skarpt og spisst redskap loddrett ned

over den bredsiden son1 vender 111ot ssø. Hellen stod og står på en vid, flat 

gravrøys, i 1870 44 fot i dia111eter, 3 fot høy, on1gitt av fotkjede (ca. 15 n1 dia

n1eter, ca. 1 n1 høy, en alen = 0,63 111). Den var plyndret i gan1111el tid, og 

Lorange fant bare spor av kull og ubeste111n1elig jern liggende på berg. Røysen 

ble restaurert og runesteinen reist igjen. Det har alltid hett at runesteinen stod og 

står på sin opprinnelige plass. Det er nok noenlunde riktig. 

Skiferhellen n1ed runeinnskriften er isprengt kvartsårer, og den flaker lett. 

Det er neppe trolig at innskriften hadde vært bevart så tydelig so111 den er, 0111 

hellen hadde stått oppreist for vær og vind, frost og væte fra den ble reist til idag. 

Den kan ha ligget ned son1 bautasteinen på røys nr. 104, n1en selv 0111 innskrift

siden lå n1ot jorden, ville vann og frost ha arbeidet. Sannsynligere er at hellen 

gradvis har fått en stadig n1er skrå stilling, kanskje påskyndet ved røysplynd

ringen son1 vi ikke vet når fant sted, og at den i lange tider stod like skrått som 

den svære brede hellen på røys nr. 105. Den har nå 0111trent 30° vinkel111ot under

laget, og dens flate side n1ot ssv. er beskyttet ved helningen. 

Da runesteinen ble n1erkestein 111ell0111 Einang og Nesja, ved Gardeberriig 

(1595) eller Galdeberg son1 «gården» kalles i 1706, er den blitt reist opp igjen, og 

stod fra da av oppreist, slik det sies i rapporten on1 en grenseoppgang n1ello111 

Einang og Nesja. (<<san1111e Marchesteen befandtes en stoer Mechtig Steen, ap

reist Ende I W eiret 111ed paateignede Store Eldgan1n1ele N orshe Bogstaver» 

(avskrift av Hadeland, Land og Valdres sorenskrivere111bete. Tingbok 41, 1706). 
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Min vanne takk til arkivar A. Frøholn1, Statsarkivet i Ha1nar, for dette og all 

annen hjelp.) Plyndringen av røysen kan ha funnet sted san1tidig 1ned at steinen 

ble reist son1 1nerkestein. No en flytning av steinen har neppe vært nødvendig. 

Passet ikke plassen, kunne n1an finne heller n1ange steder i åsen. 

I 1892 forærte de to eiere, Torstein P. Einang og Peder R. Nesja, runesteinen 

til Foreningen til norske fortidsn1innes1nerkers bevaring (Fren1tid for fortiden. 

Fortidsvern i 125 år, Foreningen til norske fortids1ninnes1nerkers bevaring, 

årbok 1969, s. 194.) Sa1ntidig ble den jord gitt, so1n det skur dekket, so1n 1nan 

hadde 1nåttet sette opp rundt steinen for å beskytte skiferhellen og innskriften. 

Dette skuret er flere ganger blitt fornyet, sist under siste krig. 

Runene på hellen er av den eldre runerekke, og Sophus Bugge leste inn

skriften slik: Dagar o ar runo faihido: Dag skrev disse runer. Bugge foretok 

flere studiereiser til steinen senere, og i runeverket fastholdt han lesningen 

(1893-1903). Verbet faihido og funnene fra de andre røysene gjorde at Bugge 

daterte innskriften til første halvdel av 5. århundre. I sin avhandling 0111 

arkeologiske dateringer av de eldre runer plasserte Shetelig i1nidlertid de fleste 

av funnene tilbake til annen halvdel av 4. århundre og denned ble også inn

skriften datert tilbake til sen rmnertid (1914). 

Bugges lesning ble ikke revidert før i 1938, skjønt den bød på visse språk

historiske proble1ner son1 lenge hadde virket «ubehagelige» på filologer, særlig 

det påpekende pronmnenet: o ar. I slutten av 30-årene besøkte den unge danske 

runolog Erik Moltke steinen et par ganger, undersøkte den også i kunstig lys 

(en lon11nelykt) og publiserte sin nye lesning i Viking 1938. Han påpekte at noe 

av steinens øvre del var skallet av, slik det også kunne sees på Bugges tegninger, 

og at antagelig de fire første runer var forsvunnet. Han leste så (Ek Gu) oagastir 

runo faihido: (Jeg Gu)dgest malte (skrev, gjorde) runen. Denne tolkning er nå 

alminnelig godtatt. 

Innholdsn1essig følger runeinnskriften eldre jernalders skjelna. Det er ingen 

n1inneinnskrift der den dødes navn nevnes, slik det blir vanlig i vikingtiden, 

n1en runen1esteren signerte sitt verk. Når slike signaturer er bevart i sin 

helhet, begynner de so1n oftest 1ned Ek (jeg). Smn ri1nelig kan være, går 

Moltke ikke inn på datering eller på gravfunnene. Han nevner bare det sjeldne 

i at steinen står på sin gravrøys. Einangsteinen er jo en av de 1neget få rune-
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Fig. 2. En gravrøys i Bråtehagen. Fot.: Th. Sjøvold. 

steiner og den eneste 1ned innskrift fra eldre jernalder som., såvidt n1.an vet, ikke 

har vært flyttet noe særlig siden den ble reist. 

Den er ikke den eneste reiste helle eller bautastein på gravfeltet. Både Bugge 

og Lorange o1ntalte flere røyser 1ned reiste heller i nærheten, og Bugge sier ut

trykkelig at de andre ikke har runeinnskrift. 

Bortsett fra kortere besøk av arkeologer og runologer er det først i siste del 
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Fig. 3. En avtorvet røys ved Lensmannsbråten. (Fot.: W. Slomann, 1959.) 

av 50-årene i dette århundre at Einangsteinen og gravfeltet igjen ble trukket inn 

i det arkeologiske virkefelt. V ed rutine befaring i 1955 oppdaget konservator 

Aslak Liestøl at veien fra Fossheiln opp åsen over Røn og nordover tH Ringerud 

var forlenget til under Gardberg og stukket videre til under Finnebergo, hvor

fra den i store sving skulle trekkes ned til riksveien E. 68 ved V es tre Slidre kom.

nlunehus: Slidretun. Veiarbeidet hadde tatt iallfall tre større røyser, og et par 

andre var skadet. Den fortsatte veitrase ville etter stikningen trolig kon11ne til å 

berøre ennå fler. I 1956 og 1957 foretok blant andre fotograf L. Stnedstad og jeg 
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befaringer i åsen, og vi kunne bare konstatere at det ved siden av de kjente elleve 

røyser var utallige mindre, som tidligere ikke hadde vært erkjent som grav

røyser. En hel del av disse ville n~åtte berøres av veien. Etter en befaring tned 

kon~n~une og veivesen laget jordstyrefonnann i Vestre Slidre, Olaf Dalen, og 

jeg i 1958 en kroki over den delen av gravfeltet sotn stikningen tnåtte berøre. 

Det viste seg at uansett hvordan veien ble lagt, ville man tnåtte fjerne røyser. 

Oldsaksamlingen gikk tned på å tillate veien bygget etter den opprinnelige 

stikning, når de røyser var gravet ut, smn ville bli fjernet eller skadet av vei

arbeidet. I 1959 gravet jeg fetnten tnindre røyser her, samt en del andre tninner 

fra fortiden, assistert av den gang stud. tnag. art., nå konservator Fredrik Gau

stad, fotograf L. Stnedstad og universitetslektor Eldrid Straume, sotn avløste 

hverandre. Gravningene gav ingen daterbare funn, bare brente bein i enkelte av 

gravrøysene (C 29878-80), tnen jeg fikk stor erfaring i hvordan disse røysene så 

ut når de var avtorvet (fig. 3), og i deres konstruksjon. 

I løpet av de årene jeg hadde arbeidet i Slidreåsen, hadde jeg benyttet alle fri

stunder til å tråle for å finne gravfeltsgrensene. Allerede i 1959 var det klart at 

det strakk seg over et uvanlig stort mnråde. Det var relativt godt bevart for så 

vidt son~ både større, n~indre og små røyser ennå lå, otn ikke urørte, så iallfall 

synbare (fig. 2). 
En av landets eldste runesteiner sotn ennå står på sin opprinnelige plass, iallfall 

ett merkelig gravfunn og et uahninnelig stort og på mange tnåter velbevart 

gravfelt fra eldre, og yngre, jernalder, det er bakgrunnen for at runestein og 

gravfelt ble innletntnet blant «de høyt prioriterte fortidstninnen>, son~ bør vernes 

utover det vern Fredningsloven av 1951 (1905) gir. 

Men før det videre fredningsarbeid kunne settes i gang, var det helt nødvendig 

å få klarhet over feltets utstrekning for å kunne avgjøre hvilke grunneiere vi ville 

få å gjøre med. Eiendotnsforholdene er tetntnelig innviklet i åsen på grunn av de 

tnange nybrott og stnåbruk, som delvis har fått teiger av prestegårdsskogen, 

uansett fra hvilken gård de er utgått. Det var også viktig å få en oversikt over 

hvordan fortidstninnene fordelte seg innen feltet: mn i større og tnindre kon

sentrasjoner eller otn de lå spredt, og i så fall hvordan. Endelig ønsket vi å få et 

inntrykk av hvor store deler av feltet var ødelagt ved senere tiders virksotnhet 

i åsen. Kort sagt, vi måtte få laget et kart smn så vidt tnulig ga et presist bilde 
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av hvordan gravfeltet er. San1men n1ed kartet måtte foreligge en beskrivelse av 

fortidsminnene, deres nåværende utseende, størrelse, synbare skader o. l. Så vidt 

mulig burde n1an skjelne 1nellmn gravrøyser og rydningsrøyser, noe son1 ikke 

er vanskelig når rydningsrøysene er formet so1n store rektangulære <<kasser», 1nen 

som nok bød på proble1ner hvis det dreide seg on1 sn1å sa1nmenkastede stein

røyser. Her ville det selvfølgelig være en hjelp o1n n1an så spor av rydning eller 

dyrkning, åkerreiner eller vegetasjon som antydet rydning o. l. Særlig 1nåtte 

hustufter nøyaktig innmåles. De kunne være forhistoriske, 1nen selv mn de ved 

kjeller eller nedfallen skorstein utpekte seg so1n temmelig sene, ville n1an mn

kring de1n vente noe ryddet mark. Og på antatt ryddet 1nark ville 1nan kunne 

vente færre små og n1indre gravrøyser. Uten for stort ekstra arbeid ville 1nan 

også kunne kartlegge andre spor av n1enneskers virke, selv o1n 1nan ikke hadde 

noen datering på dem. Groper av forskjellig størrelse var det 1nange av. Vi kalte 

dem under ett «dyregraver», selv on1 en del er etter trekulhniler. Man 1nåtte søke 

etter blestrer til jernvinne, 1nerker etter tjærebrenning, brønner, demning for 

kvern bekker o. a. V ed å kartlegge alle spor av 1nenneskers virke i åsen håpet vi 

å få naturlig forklaring på «tom1ne flekken> uten gravrøyser innen feltet, og dess

uten å få et begrep on1 hva so1n kunne være skjedd i åsen etter at n1an sluttet å 

bruke gravfeltet. 

Fra 1961 fre1n til 1968 prøvde jeg, i de første tre år hjulpet av professor dr. 

Thorleif Sjøvold som kartograf, å finne en måte smn var praktisk for en kart

legning her. I 1961 kartla Sjøvold 1ned 1neg son1 assistent et 1nindre, sentralt 

område mellon1 runesteinen og Gardbergs innn1ark ovenfor den nye veien, i håp 

mn at dette kunne føyes sa1nn1en 1ned kartskissen fra 1958. Den grundige opp

gang og inn1nåling av dette vesle arealet viste at vi n1åtte regne 1ned flere røyser 

enn de som var umiddelbart synlige ved en kort befaring. Det viste seg også at 

en kartlegning av denne typen ville bli 1neget langvarig og tungvint. 

Etter å ha søkt råd blant annet ved Universitetets Geografiske Institutt, prøvde 

vi i de følgende år uten særlig hell å nå fre1n til en n1ere praktisk fonn for kart

legning. V ed elskverdig hjelp fra Luftvåpenet fikk vi flyfotografert hele arealet 

i 1962, og i 1963 forsøkte vi å n1åle ut fra våre fikspunkter på flybildene og å 

prikke inn de røyser vi så. Det viste seg å være en uanvendelig 1netode fordi 

røysene lå for tett, og noe vesentlig hurtigere var det heller ikke. 
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En del år gikk hen n1ed bare kortere besøk i åsen, stadig n1ed tråling, skjønt 

jeg nå var tetnmelig klar over avgrensningen av feltet, den viktigste tnot dalen 

i vest var allerede fastlagt i 1961. I alle år fikk jeg god og verdifull hjelp av kjent

folk, og særlig tnot nord ble arealet utvidet en del ved deres hjelp. 

Egentlig var det først i 1967 at jeg for alvor tok opp igjen probletnene n1ed 

kartlegningen av gravfeltet i Slidreåsen. Etter fornyede konferanser, nå på 

grunnlag av Sjøvolds kart fra 1961 og flyfotografiene, fikk jeg det råd fra Uni

versitetets Geografiske Institutt at slik naturen var der oppe og slik røysene lå, 

var en gatntneldags kartlegning med n1ålinger i marken det eneste brukbare 

Gjennmn Geografisk Institutt kotn jeg i kontakt tned universitetslærer Roger 

Bennett, sotn satntnen tned tneg så på en liten del av feltet i 1968, da vi planla 

det store kartarbeidet smn ble utført so1nn1eren 1969. Universitetslærer Bennett 

målte inn hovednettet av målepunkter. Basislinjen ble lagt langs nyveien fra 

oppkjørselen til Finnebergo i nord til innkjørselen til Trygve Bråtens tun i sør, 

i alt 43 punkter. Nullpunkt var tnålepunkt 100, plassert der geilen fra Einang 

n1øter nyveien like ved runesteinsrøysen. Dette nullpunkt satnt de to nænneste 

punktene, 99 i nord og 101 sønnenfor, og punktene 100 A og 100 Z, henholds

vis nedenfor og ovenfor nyveien, ble fasttnerker for hele kartet, markert ved 

nedgravde stålstenger støpt i sement. 

Fra basislinjen ble det lagt loddrette linjer oppover og nedover åssiden, linjer 

son1 ble trukket så langt det var nødvendig for inntnåling av gravrøysene. V ed 

disse tverrlinjer fikk målepunktene nutnmer etter basislinjen og ble bokstav
tnarkert fra A og fremover i alfabetet nedenfor veien, fra Z og tilbake i alfabetet 

ovenfor veien. På grunn av tnitt store kjennskap til gravrøysenes fordeling innen 

arealet, var vi så heldige bare i få tilfeller å måtte lage tilleggstnålinger til Bennetts 

hovedsystem. Stud. mag. art. Kurt Alterskjær tnålte inn røysene og andre 
n1inner fra fortiden ut fra Bennetts i alt vel 250 tnålepunkter, etter at jeg hadde 

funnet, nutnn1erert og beskrevet detn. Til hjelp hadde vi fire skolegutter, Trygve 

Abry fra Oslo, Olav Norheim, Øyvind Robsam-Dahl og Eivind Rudlang, alle 

fra Vestre Slidre. Lektor Jørgen Bjørgo, Fagernes, lot lage en rekke stikkstenger 

tned faner, og lektor Ivar Aars, også Fagernes, hadde valgt ut de tre guttene fra 

Slidre for oss. Oppland Fylkes Veivesen var så elskverdig å låne oss to brakker 

på hjul som arbeidshus. Som planlagt målte vi inn ikke bare sikre og usikre for-

19 



559 
558 o 540 549 o 

o o 548 551 
o o 555 557 

527 544 554 o 556 @ 910 o 5.26 
545 o o o o 

525 o 552 529 o 553 
o 524 

o o 
528 .o o 

546 
547 o 

532 o 
o 

530 
53~ o 

8 
P 100Z 

103 

u102 a-8 

GP100 P101 

8 
P100A 

101 
o 

250 98 
15 

(Q) 99 o o o 100 
96 %7 o 94' o o 

95 93 89 

o o o 14 

90 o o 
92 11 o 

1;12 
.13 
o 

~1 10 o 

83 o 16 

= 8 o 
88 o 
o 84 

82 
7 17 o o 81 o 3 

1 ©) 2 o 
74 77 sp o o 6 

243 o 75 @ 79 85 o 73 76 78 
87 21 

o o o 86 022 o o o 
72 
o 71 66 23 o 

65 o o 
248 o o 2430 

@ ode 
Tegnforklaring: 

64 31 029 o 33 

O o, 
69 63 032 o 

C> o Gravrøys, sikker. o o 62 46 
O o, c:::> o Gravrøys, usikker. 70 68 67 o o ~. 

@o 60 
1:-_~ (~. (~.--1 ,::' Gravrøys, utgravet-fjernet. @ 61 o 59 41 
C8Jø,®®,®E> Rydningsrøys. o 34 
60, Oe Rydning, usikker. o 42 

43 

~.?:! Rydningsrøys, utgravet- tjernet 56 
35 o o 44 

§.~.IS Hustuft eller del av. 57 o © o,o,c::r:: Hustuft, usikker. o o 
36 38 

o 
@@ Dyregrav, grop. 58 o 37 

39 
ro-~:x;...o~"-I.<:r>:>'-'-'~~ Steingjerde, mur. @ o 
~·""""""' Steinsamling, ras o.l. o 40 
rrrnn, ~ Åkerrei ne. 

Fjg, 4. Kartblad 1:1000. Utsnitt av gravfeltet omkring runesteinsrøysen. 



tidsminner, men alle spor vi kunne se av menneskers virksomhet innen grav

feltsmnrådet. Bare det vi tnente ville fremgå av det økonomiske kartverks to 

blad over arealet, B. T. 072/5/1 og 3, unnlot vi å ta tned. Det vil hovedsakelig si 

hus son1 står, inngjerdet im11nark og tnyr. I alt tnålte vi 834 minner fra fortiden. 

Det mnfattet 550 sikre og nesten sikre gravrøyser, 98 usikre gravrøyser, 36 «dyre

graven>, 83 rydningsrøyser, 3 åkerreiner, 20 hustufter san1t 28 steinsatnlinger 

smn kan være natur og/eller tilfeldige. I tillegg kommer brønner og steingjerder 

samt en skålgropstein. Her tnåtte hele tiden brukes skjønn, og jeg fant det best 

å tnåle inn tnest n1ulig, selv on1 beskrivelse og bestetntnelse skulle vise at noen 
ikke var tnenneskers verk. 

I 1970 ble en del av tnålingene kontrollert i åsen av Kurt Alterskjær og meg. 

Vi trålet spesielt visse on1råder, sotn grensen i SSØ og i NNV. Enkelte tilføyelser 

ble gjort, og kon1pass Nord ble avmerket på ett kartblad. (Sotn i så mange andre 

daler er <<nord» i dagligtale i V aldres oppover dalen, i kompassretning er dette 

her stort sett NNV.) I alt mnfatter kartet et areal på omkring 2 ktn2 • Høydefor

skjellen 1nellon1 laveste og høyeste innmålte røys er ikke fullt 350 m. Vi har gått 

noe utenfor de gravrøyser sotn synes å ligge ytterst i feltet, slik at vi er temmelig 

sikre på at gravfeltet ikke går lengre, iallfall ikke tneget lengre, i noen retning. 

Den første kladdekonstruksjon av tnålebladene i 1:1000 ble utført av Bennett 

og Alterskjær vinteren 1969-70. Otntegningen med endelige signaturer og 

nun11ner i denne tnålestokk, satntnentegningen av dette kart og Sjøvolds fra 

1961, satnt overføringen tiltnålestokken 1:5000 på det san1n1entegnede blyant

kopi fra Widerøe/Fjellanger A/S av det økonmniske kartblads to blad, ble utført 

i 1971 av Kurt Alterskjær. Rentegningen er foretatt av tegner fru Tone Strenger 

høsten 1971. Denned skulle vi ha fått den oversikt over gravfeltet som har vært 

et ønske siden 1958, og vi kan begynne å tenke på hva det videre arbeide bør 

gå ut på (fig. 4 og 5 samt foldeplansjen). 

Det utvidete fredningsarbeide kan begynne, tnen her vil jeg konsentrere meg 

on1 de vitenskapelige probletnene. I første omgang er det rimelig å analysere det 

vi vet i forbindelse med runesteinen og gravfeltet i Slidreåsen, i annen omgang 
kan det være nyttig å presisere det vi ønsker å få vite. 

Slidreåsen heter det høydedrag som danner vannskillet tnellom Østre og 

V es tre Slidre, fra kommunegrensen mot Vang i nord til kommunegrensen mot 
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Nord-Aurdal i sør (fig. 6). Asen når opp 111ot 900 111 o.h. før den slaker av. Fra 

denne flaten hever seg flere høyder son1 Kvithøvd, Nordre og Søndre Tvenge

høgda, Rei es åsen, Snorthein1såsen etc. Bortsett fra K vithøvd er ingen over 950 

n1 o. h. Selve flaten, son1 naturligvis ikke er helt flat, er til dels 111eget n1yret, 

særlig 111ot vest, n1en det er ingen sjøer og bare ett lite tjern, 111ellon1 Søndre 

Tvengehøgda og Reiesåsen. Fallet mot Volbufjorden (429 111 o.h.) i øst er for

holdsvis kort og bratt. Mot Slidrefjorden (364 111 o. h.) i vest er det lengre og 

stort sett slakere. Hele åsen er dekket av n1oreneavleiringer son1 i alt vesentlig 

ligger på fyllittskifer. Jorden er derfor fruktbar, og vegetasjonen på vestsiden 

består av gress, lyng og skog. Granen d0111inerer, n1ed noe ~predt furu på toppen 

av åsen (Trygve Strand: Slidre. Beskrivelse til det geologiske gradteigskart. 

Norges geologiske undersøkelse, nr. 180, Oslo 1951). Store og små bekker gir 

ferskvann nedover åsen, 111en det er ingen elver. 

«Stork0111111unen>> og prestegjeldet Slidre ble i 1848 delt i Østre og Vestre 

Slidre. Grensen går nå langs Slidreåsens flate. Hoved0111rådet i Slidre var hoved-

0111rådet i det nåværende V es tre Slidre prestegjeld og herred, vestsiden av Slidre

åsen. Øst og litt opp fra Slidrefjorden ligger de større gårdene på rad og rekke, 

og på en knaus troner den store 111iddelalderske steinkirken, Slidredon1en. Høyere 

opp, 111ello111 450 og 600 111 o. h., ligger en rekke til dels n1indre bruk so111 stort 

sett før var hus111annsbruk. Fra 0111kring 600 111 o. h. til ca. 800 111 o. h., d.v.s. 

litt under Slidreåsens toppflate lå og ligger til dels ennå hei111stølene både til 

gårdene og til husmanns brukene (fig. 6). Langstøler (fjernstøler) ligger på 

fjellvidda 1nellon1 Slidre og Hen1sedal, vest for Slidrefjorden. (Alle høyden1ål 

tatt fra gradteigskartet E 31 Ø.) 

Øst for Slidreåsen - ved V olbufjorden i Østre Slidre - er og var sentret i 

Volbu hovedsogn gårdene for nordenden av fjorden, der Løken før lå under 

Vestre Slidre prestegård (Slidre). Større gamle gårder ligger også her opp for 

østbredden av fjorden, Skattebu, Rogne, Hove, Melby, for å nevne de viktigste. 

Gårdene helt nede ved Volbufjorden, både langs øst- og vestbredden er s1nå og 

jevnt over nye, de langs vestbredden tatt opp etter ko1nn1uneatskillelsen. (Sn1l. 

Gradteigskartet E 31 Ø 111ed A1ntskartet av 1849). Før den tid eide gårder i 

Vestre Slidre s0111 Nesja, Einang og Slidre <<fra fjord til fjord>>. (Frk. Tora Einang 

og fru Sigrid Eckhoff.) 
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Fra ganunelt gikk hovedforbindelsen 1nellom. Øst- og Vestlandet, Filefjells

veien, gjennon1 Vestre Slidre. På a1ntskartet fra 1849 ser 1nan den langs østbredden 

av fjorden. Den følger tunene, og ved sydenden av fjorden går den og tunene 

opp til Røn kirke, naturlig nok da bratt fjell hindrer veibygg og bebyggelse her 

langs fjordens østbredd, ved det nåværende Fossheiln Hotell. Tverrforbindelser 

over åsen 1not Volbu har nok vært 1nange, 1nen av1nerket i 1849 er bare hoved

veien fra V es tre Slidre prestegård (Slidre) til bygdene ved nordenden av Volbu

fjorden, og veien fra Reien over Snorthein1 til sørenden av Volbufjorden. Langs 

vestsiden av Slidreåsen har det vært veidrag fra bruk til bruk fra den nordre 

tverrvei til Røn kirkebygd, n1en kjørevei ble her først lagt i søndre del, fra Røn 

kirke til Berge, avn1erket på det reviderte a1ntskart av 1902/6. Senere ble denne 

trukket nordover til Ringerud, slik den ennå sees på gradteigskartet. Det er for

lengelsen av denne kjøreveien so1n jeg har kalt nyveien, og son1 helt ut erstatter 

kjerreveien gjennon1 gravfeltet, smn vi vet eksisterte iallfall fra 1850-årene. 

I dette bildet smn kulturhistorisk 1neget grovt reflekterer forholdene gjennon1 

de siste 150 år, hører gravfeltet o1n Einangsteinen i Slidreåsen hje1n1ne innen det 

mnrådet so1n dmnineres av heilnstøler og hus1nannsbruk for den lavereliggende 

dels vedkon11nende, i hein1stølsarealet for den nordre, høyereliggende del. 

Gravfeltet 

Foldeplansje og fig. 2-6 

Smn det sees av foldeplansjen, faller gravfeltet i to deler, og på tross av gjen

tatt tråling, senest i 1970 av Kurt Alterskjær og n1eg var det ikke 1nulig å finne 

kontakt n1ellmn hovedgravfeltet og det høyereliggende 1nindre gravfeltet i 

nord, til tross for at det etter n1in 1nening ikke skulle være noen naturlig grunn 

til at det ikke var røyser so1n forbandt den1. Hovedgravfeltet n1ed runesteins

røysen ligger ved og on1kring nyveien fra noe nord for Lensnunnsbråten til 

iallfall Trygve Bråtens eiendmn av Handestølen. V ed tråling i 1970 for å se on1 

det var storrøyser sør for den sørligste vi kjente, røys 609, fant Alterskjær og jeg 

et par-tre fornminner (2 røyser og en steinfylt ring) straks nord for Ringerud av 

Hande, gnr. 49, like utenfor eiendmnsgrensen til Skoghei1n av Hande, gnr. 49. 

Universitetets Oldsaksa1nling har også et funn fra Skogheiln (C 31292) og et par 
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Slidre kirke 

x N. Tvengehøgda 

GRAVFELTET 

Einang 

Fig. 6. Slidreåsen, gravfeltene og gårdene i dalen, sett fra vest. 
(Fot.: N. Neste, Fagernes.) 

Nes ja Jarstad 



som. betegnes «Fra Handestølen>> (C 15148, 15151). De siste kan være fra Skog

hei111, 1nen er 1nuligens fra Hande1nyren eller Ringerud son1 er eldre bruk. 

Det blir derfor en skjønnssak 0111 111an trekker gravfeltets sørgrense 1nell0111 

Hande, gnr. 49 og Berge, gnr. 50, eller son1 jeg har gjort, 111ell0111 Trygve 

Bråtens del av Handestølen, gnr. 48:17/18 og Skogheim, gnr. 49:3. Begrunnelsen 

for n1itt valg er først og fren1st at den sørligste storrøys ligger på 48:3, og S111å

røysene på Trygve Bråtens bruk kan 111ed ri111elighet regnes til denne. Dessuten 

viste 1nin gravning i 1958 sør for Bråtens låve at røysene der helt svarte til den1 

jeg gravde for veilinjen under Gardberg og Lensnunnsbråten. Da røysn1engden 

i det hele er svak sør for Jarstad, trolig på grunn av dyrket 1nark, er det for 

usikkert å trekke feltet helt til Berge, selv 0111 det er fristende. Men uansett on1 

grensen går 111ot Berge eller Skoghei111, så strekker hovedfeltet seg i dag over 

fen1 navnegårders eiend01n, Slidre (prestegården), gnr. 44, Einang, gnr. 45, 

Nesja, gnr. 46, Jarstad, gnr. 47 og Hande, gnr. 48. Vi fant her gravrøyser fra 

ca. 600 n1 o. h. til ca. 760 111 o. h. 

Der hovedgravfeltet var på det tetteste, lå røysene overalt, selv i ten1n1elig 

bratt terreng, 111en i det nordre felt lå de i grupper, n1an kan si i etasjer over 

hverandre, på hergkanten. De kunne iblant være vanskelig å erkjenne på grunn 

av den høye blåbærlyngen, og det er ganske klart at vi neppe har funnet alle 

eksisterende gravrøyser innen feltene. Overalt gjaldt det at vi aldri fant røyser 

på fuktig grunn. Både i 1959 og i 1969 arbeidet vi i og etter en tørkeperiode, og 

selv de fukto111råder son1 da var tørre, så vi bare kunne besten1n1e den1 botanisk, 

ved selje, plettet n1arihånd, 111yrfiol og lignende, var uten spor av steinrøyser. 

Men gravrøysene kunne ligge san1let på tørrknaller helt ut i fuktbeltet. 

Det 111indre, nordlige feltet uten storrøyser og bautasteiner ligger i sin helhet 

på gan1n1el prestegårdsgrunn (Slidre), opp for bruket Finnebergo, 111ellon1 770 

og 850 111 o. h. Til dette n1å de to røysene på Nordre Tvengehøgda høre, på ca. 

894 111 o. h. (fig. 6). Dette on1fatter 35-40 sikre og 15 nesten sikre gravrøyser 

san1t fire «dyregraven>. Største din1ensjon på røysene her ligger på ca. 7 n1 i 

dia1neter og % 111 høyde, 111en langt de fleste har 111ellon1 3 og 4 1n's dia111eter, 

fra forholdsvis lave der bare ett steinlag sees, til % n1 høye. (Alle beskrivelser er 

gjort slik røysene sees nå.) Alle har 111erker etter eldre gravning. 

Son1 jeg allerede har nevnt, lyktes det ikke å finne kontakt 111ell0111 dette 
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1nindre felt i nord og hovedfeltet. To steder kunne ha gitt en slik kontakt: i nord 

langs stien fra Gardbergs innn1ark, nordre gjerdehjørne, til Laukebakke og 

Haugostølen, eller i sør langs stien fra Gardberg til Tvengestølene. Mellom_ disse 

to stier faller terrenget for bratt. Den nordre stien til Laukebakke går gjennom_ 

ganske n1yret terreng, 1nen ved stien til Tvengestølene synes det ikke å være 

noen naturgitt grunn for at røysene n1angler ovenfor røysene on1kring nr. 489, 

427, 677 og sønnenfor røysgruppene NV for Tvengestølene, nr. 682-83, 687-88. 

På hovedfeltet fant vi i alt 576 gravrøyser. Der ligger skålgropsteinen og stein

ringene, der er runesteinsrøysen og de andre storrøyser, og selv on1 vi ikke helt 

sikkert kan si det, er det trolig at alle funn so1n i årene etter 1872 kon1 inn hen

holdsvis til Universitetets Oldsaksan1ling og Bergens Museun1 n1ed finnesteder 

son1: fra røys ved runesteinen, i nærheten av runesteinen, kon1n1er fra dette felt. 

Sikkert er dette når det heter at de er fra Bråtehagen, Gard berg, Nes ja bråten, 

Jarstadlnarken, Hande1nyren etc. Son1 vi skal se er det ikke 1nange funn, skjønt 

her er hver røys son1 ser ut son1 en gravrøys skadet. I alle er det hull, i de større 

opp til n1ange, på to storrøyser står hus. 

I dette hovedfeltet er røysene ikke så jevnstore smn i det nordre felt. Vi fant 

i alt 29 store røyser, det vil si røyser fra 9 til17 n1 i dia1neter 1ned høyder fra J'4 til 

2 n1. De har fotkjede. På en del av den1 står eller sto bautastein, en av disse er 

den berøn1te runestein. I sa1nn1e størrelsesorden er de tre runde, flate steinleg

ninger so1n er de eneste større fortidsn1inner son1 ikke er skadd. V ed siden av 

storrøysene har vi i alt 48 røyser fra 6 til 9 111 i dian1eter, de fleste o1nkring en 

% 111 høye, 395 under 6 111 i dian1eter, oftest 1ned to synlige steinlag, derav noen 

helt ned til 1,5 111 i dian1eter. 

Storrøysenes plassering er ganske påfallende (Foldeplansje). De ligger i sn1å 

grupper, 3-5 under hverandre, son1 kan virke son1 rekker fra øst n1ot vest 

langs åsens fall, eller de ligger parvis smn ved runesteinsrøysen. Det 1nerkeligste 

er ilnidlertid at disse gruppene synes å ligge i rekke langs åsen fra de to nord

ligste, litt nord for Lensn1annsbråtens inn1nark, til de to sørligste syd for Sol

volls nybrott i sør, det vil si de strekker seg over 1,8 k1n lengde, bare avbrutt 

av dyrket n1ark. Son1 regel er det en dobbeltrekke. Det er tre eller fe1n slike stor

røyser forlengelsen av nyveien fjernet før 1955. De andre røysene ligger on1-

kring og i1nello1n storrøysene og rekker over alt lengre ut enn disse, lengre 
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nordover, lengre oppover, lengre nedover og lengre sørover. Det virker derfor 

smn om_ storrøys-rekkene binder feltet sanunen, og det er grunnen til at sør

grensen ble lagt ved Trygve Bråtens bruk av Hande, idet de 1nindre røyser 

der, o1nkring 5 n1 i diam_eter, ennå kunne regnes n1ed til den sørligste storrøys

gruppen sør for Solvold. 

Alle gravrøysene er beskrevet i innberetningen slik 1nan nå ser den1 i terrenget, 

uten noe forsøk på å finne deres virkelige størrelse ved avtorving. Mine grav

ninger for veien i 1959 gav ikke daterbare funn, 1nen viste klart at røysene kunne 

endres både i forn1 og størrelse ved avtorvingen. Det var ikke sjelden at den 

egentlige dypere røys hadde mntrent de 1nål jeg oppgav i 1958, n1en at den var 

forstørret ved at ett lag stein var lagt til. En røys (kalt 159 på kartbeskrivelsen 

1958) var f. eks. oppgitt til 2,5-3 n1 tvernnål, lav, det vil si under 30 cn1 høyde. 

Den viste seg å være 9 n1lang, 6 n1 bred i sydvest, 3 n1 i nordøst. I nordøst be

stod «røysen» bare av ett lag stein lagt på berg. Dette steinlaget var en fortsettelse 

på det son1 dekket den dypere røys i sørvest, under bergrabben. En annen, 

161/1958 virket rundaktig, 3,5 111 i dia1neter før avtorving, n1ed en svær flytt

blokk i den sørvestre delen. Den var i virkeligheten 6,6x 5 n1, 111ed røys1nassen i 

øst. Mot nedre flyttblokk lå bare ett steinlag. På sa1nn1e 1nåte n1ed røys 212/1958, 

son1 var oppgitt til 4 111 tvernnål, lav. Den lå under en lav bergrabb, og avtorv

ingen viste at son1 ved 159 var det lagt til ett lag stein oppover rabben, så den 

tilsiktede ytre størrelse ble 7,20x 5 n1. Den nedre røys var tykk, n1ed en snitt

høyde på en halv1neter. Rundt det hele var lagt en steinkrets. Og helt øverst på 

ytterste rabben lå en større rundaktig gråstein mnhyggelig plassert son1 et slags 

n1erke. - På lignende 1nåte kunne n1an beskrive en rekke av de røyser vi gravde, 

1nen enkelte var naturligvis te1n1nelig ens før og etter avtorvingen. On1 de aller 

fleste gravrøysene lå det en ring eller ytterkant av stein, son1 var on1hyggeligere 

lagt enn selve røys en. I blant kunne den kalles fotkjede. Alle røysene toppet seg 

n1ot <<sentrun1>>. Vi kunne i blant få opp til 5 lag stein der. Ingen røys viste et 

tverrsnitt på 1nindre enn 40 c1n. De fleste var lagt på fjell. Ved enkelte kunne 

1nan se at jordlaget n1å ha vært fjernet ned til fjellet før røysen ble bygget. På en, 

der auren dannet underlaget, kunne 1nan se at den var gravd noe ned i 1norenen. 

Hovedgrunnen til at vi kunne si 1ned sikkerhet at de ~g de røyser var gravrøyser, 

skyldtes dels disse nedgravningene, dels den on1hyggelig lagte steinringen, og 
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dels at røysene kunne ligge så tett at det faktisk ikke var noe å dyrke lnellom_ 

de1n, så rydningsrøyser kunne de ikke være. Med den erfaring vi fikk ved ut

gravning av disse n1.indre røyser på selve hovedfeltet, kunne vi uten videre si at 

den vi gravde på Trygve Bråtens bruk av Handestølen etter at gravningene 

for veien var ferdig, og de røysbunnene so1n lå her og der innen planlagte ryd

ninger og son1 vi også tok, var eller 1nåtte ha vært røyser av helt san11ne type. 

På toppen av den ene røysen vi tok hos Trygve Bråten f. eks., lå en ganske stor 

blokk av kvartsitt, og den røysen hadde også «fotkjede». 

Gravningen gav 1neg derfor en ganske stor erfaring i å avgjøre hvilke av de 

røyser vi 1nålte i 1969 var sikre gravrøyser, eller nesten sikre, og hvilke antakelig 

var rydningsrøyser, og endelig hvilke steinsa1nlinger kunne tenkes å være 

naturlige. 

Slik kartet (foldeplansjen) ser ut nå, fren1.går det greit hvor det blir for bratt 

for gravrøyser. De store, våte 1nyrene er også godt n1arkert på det økonon1iske 

kartverks grunnlagskart. Men alle de større og n1.indre fukto1nråder, og først og 

fre1nst nåværende inngjerdet eller tilgrodd inn1nark rundt sn1.åbrukene og heiln

stølene oppe i åsen er ennå ikke n1arkert på det kartgrunnlag son1. jeg har. (Kart

bladene BT 072/5/1 og 3 av det økonmniske kartverk, de to kartblad smn grav

feltet ligger på, er ennå ikke ferdig fra det økonmniske kartverks side og vil ikke 

foreligge ferdig trykt før tidligst i løpet av 1972). Smn det nå er, ser n1.an bare 

husene, til dels tunene, 1nen ikke hva son1 er eller har vært dyrket. Jeg må derfor 

be leserne 0111. å bli trodd når jeg sier at f. eks. ved Gardberg ligger storrøysene 

nr. 106, 107 og 4 70 n1idt i inngjerdet eng, og steinringen nr. 902 ligger i den 

skogkant son1 svakt skrånende danner søndre grense for et tidligere ryddet og 

dyrket engo1nråde, nå helt tilvokst 1ned asp. På san1.n1.e n1.åte viser aspekrattet 

på flaten nedenfor nyveien under Gardberg 1not den av1nerkete n1.yren og n1.ot 

kote 660 at Einang har hatt dyrket eng der og, noe son1. ennå huskes. Lignende 

forhold gjør seg gjeldende mnkring alle brukene her oppe, ikke 1ninst stølene, 

so1n Jarstadstølen, hvor de har spesialisert seg på hestebeite før krigen, og hvor 

det nå er til dels høyt gress. On1.kring slike tufter finner vi da også de fleste spor 

av igjengrodd eng - brønner etc., og derfra har vi nesten ingen sikre sn1.å grav

røyser. 
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Funnene: 

Før jeg går over til å diskutere funnene fra gravfeltet n1å enkelte forhold 

understrekes. Utgravning av røyser har lang tradisjon i åsen. Runesteinsrøysen 

var som nevnt plyndret før 1872, så Lorange fant intet daterende da han gtavde. 

At hverken Lorange eller Bugge omtaler den røysen som ligger straks nord for 

runesteinsrøysen, tyder på at det store krater den har, er eldre enn 1872. Hvis 

ikke ville det vært det eneste naturlige å grave denne (fig. 4). Men det er sann

synlig at funnene og interessen sotn Bugges og Loranges besøk skapte, har aks

ellerert rovdriften kraftig. I dag er alle røyser som ser ut sotn gravrøyser, skadd 

ved tidligere gravninger. Det gjelder begge felt, og jo større røys jo større og 

mer skjennnende er skaden. Dette er ikke bare estetisk beklagelig. Verre er at det 

svekker gravfeltets og funnenes vitenskapelige verdi. Det forminsker sjansene til 

at en sakkyndig utgravning av en eller flere av de større røysene vil gi resultat i 

form av satnlete funn, og også mulighetene for observasjoner av røysenes eller 

gravanleggets konstruksjon kan være ødelagt. Dessuten har nok plyndringene 

ført til at en del funn, uvisst hvor mange, er totalt forsvunnet. Det er nesten 

utenkelig at en så systematisk gjennomroting av gravrøyser, selv de to på toppen 

av N. Tvengehøgda har hull, skulle være gjort uten at det brakte resultat i form 

av gjenstander som kunne selges. I slutten av forrige århundre var allerede turist

trafikken gjennom Valdres stor, og dessuten f6r oppkjøpere rundt, begge grupper 

som kan tenkes å ha vært kjøpere av f. eks. gode solide gjenstander av jern, eller 

dekorerte smykker av edlere metaller. Små skjøre, uselgbare saker, sotn potte

skår, forbrente beingjenstander etc., er nok bare blitt kastet. Før fredningsloven 

av 1905 var det intet ulovlig i slik plyndring av gravrøyser forutsatt man hadde 

grunneiers tillatelse. Museene kunne selvfølgelig også få kjøpe, men de hadde 

ikke konstant folk i bygden og tnuligens kunne de heller ikke konkurrere 

økonotnisk. 

Noen funn kom inn tiltnuseene i Bergen og Christiania. Otn detn gjelder det 

samme som for alle funn fremkomtnet ved usakkyndig gravning og videresendt 

av tredjemann: de er beheftet tned usikkerhet. Selv med avveining av hvert ord 

sotn står i de gamle kataloger om funnforhold og funnsted, er det ofte vanskelig 

å vite fra hvilket område de kotntner og helt umulig å vite eksakt fra hvilken 
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røys. Noen få funn vet vi noenlunde hvor kon1n1er fra innen feltet. Dels kan de 

ha riktig stedsnavn: Gard berg, Nes ja bråten, Handen1yren, dels er området nevnt 

ved navn: Bråtehagen, eller «nær runesteinen». Det er itnidlertid 1nulig at funn 

oppgitt å være ko1111net fra røyser <<nær>> runesteinen kan ha blitt bedre betalt 

enn andre. Det er en svakhet ved enkelte 1neget viktige funn. Men vi 1nå ha lov 

til å tro at Lorange viste noe skepsis, at han undersøkte forholdene der oppe i 

1872 og 1873, og at hverken dr. Printz eller handels1nann Brandt unnlot å for

høre seg før de videresendte funnene til Bergen eller Christiania. 

Funnkmnbinasjonene kan være usikre. Dels behøver ikke utgraver å ha vært 

opp1nerksmn på hvor viktig det var at bare de gjenstander ble sagt var funnet 

san1n1en, smn var det, dels behøver ikke Printz eller Brandt å ha tatt dette for 

høytidelig. Og her var n1ange 1nuligheter. Ikke bare kan funn fra flere røyser 

være blitt slått sa1111nen. I o1nråder der folk har gått, bodd og arbeidet gjenno1n 

århundrer kan lett saker bli slengt på en røys, smn intet har 1ned gravfunnet å 

gjøre. Likeså synes beskrivelsen av forholdene ved «lnidterste røys>> på Bråte

hagen (Lorange 1873) å antyde at det i den var iallfall to graver, hvorav bare 

funnene fra en ble gitt Lorange. Er det riktig, kan flere av de større røysene 

uten vanskelighet ha inneholdt mer enn en grav. 

Vi har et par funn der funnko1nbinasjonene virker mistenkelige: C 15649-50 

f. eks., der kniven burde være eldre jernalder, n1ens jernbrodden til hestesko 

ikke kan være eldre enn vikingtid, eller den rektangulære spenn en C 16112 fra 

vikingtid so1n skal være funnet 1ned en del bronsebeslag, fra klar n1iddelalder. 

Men stort sett, og på tross av alle feilkilder - og de er mange - virker de fleste 

funnko1nbinasjoner naturlige. Og den største feilkilde ved bedø1n1nelsen av 

gravfeltet i dag, er de tapte funn. 

I all diskusjon har runeinnskriften og dens datering do1ninert - og her har 

graven 1ned sverd 1ned romersk ste1npel og de andre våpenfunn fra Bråtehagen 

spilt den største rolle. Men for n1eg er det nå viktigst å få et begrep 0111 grav

feltets brukstid. Jeg kmn1ner derfor til å behandle alle funn fra feltet i hele dets 

utstrekning, selv 0111 det hefter en del usikkerhet ved en del av de1n. 

Fra dr. Printz hadde Lorange 1nottatt to funn fra feltet i åsen før han og Bugge 

dro til Valdres, og et tredje fikk han da de kom opp i 1872. Det er all grunn til 

å tro at både Lorange og Bugge søkte å verifisere funnopplysningene her. Det 
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ene funnet, C 15149-50, en kniv (fig. 14) og en hestebrodd av jern, ble stedfestet 

til Gardberg, fra en røys ikke langt fra graven tned sverdfunnet. De to andre, 

sverdgraven, C 15671-79, (fig. 7) og graven C 15680-82, (fig. 11) ble stedfestet 

til en gruppe vide, flate røyser n1ed tynt jorddekke og fotkjede. Både Bugge og 

Lorange opplyser at røysgruppen lå på et jordstykke son1 kaltes <<Braatehagen>>, 

før eid av Slidre (Prestegården), nå (1872) av Statens Forstvesen: Bugge sier 

dessuten at stykket lå otntrent 100 alen nord for Rw1esteinen. Lorange sier «noen 

100 skritt>> nord for Runesteinen. (Bugge 1872, s. 321; Lorange 1873, s. 225). 

Probletnet er at hverken n1ed «on1trent 100 Alen» eller «noen 100 skritt» nord

over fra Runesteinen, hva enten nun har brukt kotnpass-nord eller, hva sotn 

er tner sann synlig, «nord» i dalens dagligtale, det vil si otntrent nordvest, 

konuner tnan utenfor Gardbergs eiendon1 (Einang, gnr. 45). Den er her ca. % 
ktn bred (foldeplansjen). Det er ingen erindring on1 at Prestegården eller Statens 

Forstvesen skulle ha eid en enklave innen Gardberg. Som lokalitetsnavn er 

Bråtehagen kjent ennå for eldre folk, sotn har bodd eller vært tneget i åsen 

(Tora Einang, Sigrid Eckhoff, Ola K. Bråten på Lenstnannsbråten, Jon Tvenge 

o.a.). De plasserer alle on1rådet opp og syd for tunet på Lensmannsbråten, i 

skogholtet n1ot, tnen nordenfor Gardbergs grense til Slidre Prestegård. Denne 

plassering er også naturlig etter de oppgitte eiendomsforhold. Vi kon1n1er da 

innenfor en storkonsentrasjon av røyser - on1kring våre tnålepunkter 90Z

T/93Z-T (fig. 5). Denned blir funnene fra Bråtehagen de nordligste sted

festete fra gravfeltet - og da de også er de best kjente, er det rin1elig å starte 

gjennomgangen med detn, selv on1 jeg ikke tror de kan brukes til å datere rune

innskriften på en bautastein % km lenger sør i feltet. 

Ifølge Bugge lå her 6 røyser på rad oppover bakken fra vest til øst. Alle bar 

spor av tidligere gravning. Han selv gravde en av de øvre (C 5921-22). Ifølge 

Lorange lå 3 på rad, sverdgraven kotn fra den nederste og n1inste, i den midterste 

lå C 15680-82 i vestre del, i n1idten så finner en forrustet skjoldbule, i østre del 

en lanse, begge tapt. I den øverste og største lå bare en skjoldbule, også den tapt. 

I alle tre var kullag og brente bein. (Etter både Lorange og Bugge var alle funn 

fra gruppen av eldre jernalders fonner). Bugges røys lå etter Lorange litt til siden, 

litt nordenfor den øverste. For en sotn er godt kjent her, er denne uoverens

stemmelsen mellon1 de to beskrivelser ikke merkelig. Uten å se røysene tegnet 
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på et kart er det n1eget vanskelig å avgjøre o1n de virkelig ligger på rekke, eller 

litt forskutt i forhold til hverandre. 

Graven 1ned sverd 1ned romersk fabrikkste1npel er langt den best kjente av 

gravene fra Slidreåsen. (C 15671-79, Shetelig 1914, fig. 91-96, her fig. 7.) 

Funnet k01n fra en jord blandet røys, flat og vid, høyde ca. 2 fot (ca. 65 c1n). 

Vi kjenner ingen dia1neter. Finneren opplyste at det var et lag kull og brente 

bein gjennom hele haugen. Midt i lå sverdet og lansen, over dem spydet 1ned 

mothaker, bøyd rundt skjoldbulen n1ed småsakene. Skjoldbulen rakk nesten opp 

i torven. Det er den eneste manns grav fra gravfeltet 1ned fullt våpenutstyr: Tve

egget sverd, lanse, spydspiss n1ed n1othaker, skjoldbule og håndtak til skjoldet. 

Dessuten fant man kniv, <<syl» (antakelig til tapt beltestein, brukt for å få ild), en 

fin remspenne av jern (til belte?) med svungen ram1ne og torn festet på en akse, 
hvis knotter ytterst er tapt, og en enkel rektangulær remspenne av jern lik Ny

dam, Pl. IX :55 og 66. 
Det er denne graven som samn1en n1ed runeinnskriften gjorde gravfeltet 

berømt, og det er den som Lorange i 1873 og Shetelig i 1914 diskuterte mest 

inngående. Sverdet har en vel 70 cn1 lang klinge son1 øverst er 4,5 cm bred. 
Tangen som grep og hjalt har vært festet på, begge deler forsvunnet i likbålet, 

er nærn1ere 11 cm lang og 2 cm bred ved roten. Vinkelen 1nellon1 tange og 

klinge er 90°. Klingen har parallelle egger so1n n1øtes i en n1eget kort, tenunelig 

butt odd. Bare ca. 3 c1n fra spissen bøyer eggene san1n1en. På klingen sees to 

dype furer, en på hver side av midten, så bladet synes firdelt. Øverst på klingen, 
litt nedenfor tangeroten, er innslått to stempler, øverst et sirkelrundt sten1pel, 

ca. 1 c1n i diameter 1ned bokstaver i, som er vanskelige å lese: Qu .. us mener 

professor Leiv Amundsen å kunne se. Under det er et smalt rektangulært ste1npel 

på langs av bladet, der ordet (navnet?) RANVICI står 1ned opphøyde latinske 

bokstaver (fig. 7b). Det er altså et forholdsvis bredt, kraftig huggsverd, laget ved 

et ron1ersk verksted, antakelig ved grensen, men o1n i vest eller øst vet vi ikke. 

Fra Norge kjenner vi i alt 8 sverd som 1ned absolutt sikkerhet er laget i en 
ro1nersk våpenfabrikk: Fire sverd 1ned r01nersk fabrikksten1pel og fire son1 har 

innlagte figurer, tre med Mars og/eller Victoria. (Rygge 1967/68. I tillegg til de 

tre sverd med figurinnlegning som her omtales, oppdaget stud. 1nag. art. Heid 

Gjøstein Resi et fjerde fra Egge, Steinkjer, Nord-Trøndelag, fra den fine graven 
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Fig. 7a. C 15671-79: Sverdgraven fra Bråtehagen. 
Fot.: Universitetets Oldsaksamling. Ca. 1/3 størrelse. 

3- Viking 1971 33 
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som_ ble publisert av Møllenhus 

i Viking 1963. På klingen der så 

hun spor av pahne. Sverdet vil 

senere bli publisert.) Alle åtte 

sverd er fra graver. Av de fire 

sverd son1 <<bare» har sternpel, er 

tre fra det vestre dalføret i V al

dres: det her diskuterte fra Slidre

åsen, ett fra Arnelund av Stee, 

Lorne, V es tre Slidre (B 5399, 

Shetelig 1903) og ett fra Røllång 

(Rudlang), Ulnes, Nord-Aurdal 

(C 7713-25, Grieg 1925, fig. 44-

45). Det fjerde er fra By, Hole, 

Ringerike (C 808-17, Grieg 1925, 

fig. 55). Av disse er sverdet fra 

Stee nænnest det fra Bråtehagen 

i størrelse (81 cn1 langt, derav 

tangen 11,5 crn, bredde øverst på 

klingen 5 e1n). Men klingen synes 

ikke å ha hatt furene, og sternp-

1et, et litt uregeln1essig, rundt 

hjulsternpel, sitter her på tangen. 

Det uregehnessige hjulsternplet 

på det ene av de to sverd fra By 

i Hole, det er en brent dobbelt

grav, er slått inn på begge sider 

av tangen (Virnose s. 18, fig. 20). 

På den ene siden virker det son1 

et feilslag. Dessuten sees øverst 

Fig. 7b. Detalj av sverdet med stemplene. 
Noe over full størrelse. 



Fig. 8. B 5399: Spannformet leirkar fra Arnelund under Stee, L01nen, V. Slidre. 
Fot.: Historisk Museum_, Universitetet i Bergen. Ca. 2/3 størrelse. 

på klingen spor etter enten et sten1pel eller tegning til figural innlegging. 

(Dette er sett av preparant Per Mathisen, Universitetets Oldsaksan1ling, og skal 

publiseres senere.) Bysverdet har en 72,5 cn1 lang klinge, son1 øverst er 4,2 cn1 

bred. Tangen er 15 cn1lang, 1,9 cn1 bred ved roten.- Sverdet fra Røllång (C 7717) 

har et rektangulært stetnpel øverst på klingen, litt asentralt plassert i forhold til 

klingens n1idte. I dette stetnpel står det, tneget vanskelig å se: SACIRSR( ?)ICI 

med latinske bokstaver. (At den gatnle lesningen var gal, er sett av Per Mathisen. 

Den nye lesningen gjorde professor Leiv Atnundsen, sotn vennligst tok arbeidet 

med å studere disse stetnplene.) 

Lansen fra Bråtehagen er katalogisert son1 R 208 (den ene fra Røllång), tnen 

tned svungne egger. Fra en annen grav fra Bråtehagen, C 15680-82 (fig. 11), 

finnes en parallell, tnen bedre er lansen fra en n1eget velutstyrt tnannsgrav fra 

Vøien, Gran, Hadeland (Grieg 1925, fig. 49, vevskjeen hører ikke til n1anns-
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graven). I Universitetets Oldsaksalliling finnes en lanse fra Strande av Jørstad i 

Volbu (C 26995, Østre Slidre), SOlli står den fra sverdgraven llieget nær. Den er 

dessverre uten ledsagefunn. En lliellom_fonli n1ell01li denne lansefonli og R 206 

sees i funnet fra Skiåker, Austsinni, Nordre Land (Grieg 1925, fig. 48). 

Hakespydet har flere gode paralleller, de fleste fra yngste rolliertid 

(Slomann 1959b). Viktig her er at fonlien finnes i iallfall to Valdresfunn, SOlli 

også ellers har gjenstander felles llied sverdgraven. Fra Fjellberg under Slidre 

(Prestegården, gnr. 44, bnr. 20), nede i dalen har vi et brent lliannsgravfunn 

(fig. 9), som foruten hakespydet også har bule og håndtak til skjoldet, syl og 

den fine rellispennen av jern felles llied sverdgraven i åsen. Lansen fra Fjellberg 

er meget skadd, llien synes å ha stått lliellonl R 208 og 209. Endelig inneholder 

Fjellbergfunnet beltestein og <<syl», altså kon1plett ildtøy. Det andre parallellfunn 

er fra Gøe, Ulnes, Nord-Aurdal (C 26192, fig. 10), son1 foruten hakespydet, bule 

og håndtak til skjoldet, kniv og syl, like de fra sverdgraven og Fjellberg, har en 

rellispenne av jern med svungne sideanlier på ramllien, ikke helt lik ren1spennene 

fra Bråtehagen og Fjellberg, da den er vesentlig bredere enn høy, n1en nærstående. 

Lansen her er klart en lliellmliting lliellom R 208 og 209. 

Skjoldbulen og håndtaket til skjoldet fra sverdgraven er av helt vanlige forn1er, 

kjent fra mange funn fra yngste rmliertid og tidlig 400-tallet. V ed siden av de to 

allerede on1talte funn fra Gøe og Fjellberg, kjennes de også fra det andre våpen

funnet fra Bråtehagen C 15680-82, og i V øienfunnet. 

De beste paralleller til den fine rellispennen n1ed svungne sidearn1er er allerede 

nevnt fra Fjellberg og delvis Gøefunnet. Det er faktisk de eneste norske paralleller 

jeg kjenner. Også ellers i Norden synes den sjelden. Foruten fra Nydallifunnet 

(Pl. IX:57, 59) har jeg sett en parallell i grav I fra Sanderumgaard, Fyn (Albrect

sen 1968, Tavle 21 :B) og fra en av gravene på den store gravplassen Vallstenarmli 

på Gotland (AEG nr. 399, fra funn nr. 296). Både den danske og den gotlandske 

graven synes å lliåtte dateres til tiden on1kring eller like etter 300, det vil si sen 

C:2. (Eggers 1951.) 

De norske parallellfunn til sverdgraven jeg har nevnt, ligger alle i yngre romer

tid. Eldst er noen av gravene n1ed sverd llied figural innlegning, son1 Stabu, Egge 

og Jevnaker fra overgangen eldre/yngre rmliertid (B :2/C :1). V eldrefunnet deri

mot må plasseres godt opp i 3. århundre. Av gravene med sverd llied «bare>> 
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Fig. 9. C 25197: Fjellberg, V. Slidre. Fot.: Universitetets Oldsaksamling. 
Ca. % størrelse. 



Fig. 10: C 26192: Gøe, Ulnes, N. Aurdal. Fot.: Universitetets Oldsaksamling. 
Ca. % størrelse. 



fabrikkste1npel er den fra Røllång eldst. Hele våpensettet plasserer den i C :1, eller 

tidlig yngre rom_ertid. Dobbeltgraven fra By i Hole 1ned to lanser son1 R 206 og 

en østlandskjel hører derim_ot hjem_n1e mnkring 300, sen C :2. Graven fra Arne

lund av Stee n1ed et spannfor111et leirkar (fig. 8) har et våpensett fra tidlig C :3, og 

også V øienfunnets sølvbeslag til sverdhjalt og belte plasserer den begravelsen 

før 350. Den san1n1e datering 1nener jeg 1nå kunne gjelde for funnene fra Gøe, 

Fjellberg og Bråtehagen, særlig på grunn av den fine rem_spennen. Det er ikke 

arkeologisk m_ålbar tidsforskjell 1nello111 dem_. Gravlegningen i Bråtehagen av 

m_annen n1ed det fine sverdet skulle da ha funnet sted ikke før 325 og ikke etter 

350 e. Kr. Denned blir de to gravene fra V es tre Slidre n1ed sverd n1ed rmnersk 

ste1npel de yngste vi kjenner i Norge 1ned slike sverd. 

Med lanse og skjoldbule lik de fra sverdgraven 111å våpengraven C 15680-82 

(fig. 11) også ligge i tidlig C:3. Denne graven lå ikke sentralt i den 111idterste av 

de tre røysene på Bråtehagen, n1en i vestre del. Skjoldbulen fra 111idten og lansen 

fra østre del er begge tapt. 

Ennå to gravfunn har funnsted Bråtehagen: graven Bugge lot undersøke, og 

en brent <<lauvkniv» fra en gravhaug på Bråtehagen. Bugges gravning har gitt 

oss de eneste 1nål vi har på disse røysene. Røysen var 131j4 alen N-S, 16 alen Ø-V 

og 21 ton11ner dyp 1not vest, grundere nwt øst. (Ca. 8,35 111 N-S, vel10 n1 Ø-V 

og ca. 0,5 n1 dyp, 1ned en alen = 63 cn1.) Fe111 alen (3,15 111) fra randen i SV 

støtte n1an på flate heller, satt på kant noenlunde parallelle. Spydparet (C 5921-22) 

lå ca. % alen (vel 30 e1n) dypt 1nell01n hellene. I haugen forøvrig var også ild

skjørnet stein (Ab. 1872, s. 82, Universitetets Oldsaksan1lings hovedkatalog). 

Begge spydene er brent (fig. 12). Lansen er en typisk R 209, velkjent fra yngste 

ro1nertids funn, 1nen ikke helt fra begynnelsen (Slmnann 1959 b, Grieg 1925.) 

Fonnen kjennes også fra 5. århundre og finnes f. eks. i Evebøgraven fra Gloppen 

(Straun1e 1961). 

Hakespydet virker også sent, selv 0111 111an n1uligens kan se en viss likhet 

1nellmn det og de to fra Røllång. Det står allikevel nænnere f. eks. spydet fra 

Æråker, Lærdal, (B 8447, Per Fett 1938-39, fig. 46) og ett fra Øvre Væn1estad, 

Lyngdal (Grieg, fig. 57), begge funn som_ går ned i 400-tallet. En datering for 

Bugges funn til ca. 400 eller tidlig 5. århundre, blir neppe 1neget feilaktig. 

«Lauvkniven» B 3664 (fig. 13) 1ned sitt svungne blad, den lange tange og en 
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Fig. 11. C 15680-82: Fra Bråtehagen. Fot.: Universitetets Oldsaksamling. 
Ca. Yz størrelse. 



liten øsken på bladet n1ot eggen, er deri1not av en fonn smn tidligst 

hører hjen11ne i vikingtiden. Fonnen er ikke vanlig, 111en Jan Petersen 

nevner 10 stk. (1951, s. 155). Dessverre er alle funnet uten ledsagende 

oldsaker, og Petersen regner 1ned at iallfall fire av den1 ikke er for

historiske, n1en fra 1niddelalder eller senere. Svungne eggredskaper 

1ned eggen langs den konvekse siden er sjeldne, og vi vet ikke riktig 

hva de har vært brukt til. Fra et stort 1nerovingertidsgravfunn fra 

Øverby, Hunn i Vardal (Oppland, C 26524) kjennes en n1er sigd

liknende, også 1ned eggen langs yttersiden. Her er den funnet 

sanunen 1ued en vanlig sigd og n1ange andre 

redskaper, for en s1ned og kanskje også for en 

treskjærer. Funnet bør dateres til ca. 700. I det 

hele er landbruksredskaper i en grav vanligst 

1nellon1 700 og 900, og <<lauvkniven>> fra Bråte

hagen stan1n1er fra en grav. Den har vært på 

likbålet. 

Bortsett fra denne «lauvkniven» er den vesle 

serien av funn fra Bråtehagen kronologisk 

hmnogen og kan son1 helhet dateres n1ellmn, 

skal vi si 325 og tidlig 5. århundre. 

Fra Gardberg, n1en nær den haugen sverd

graven lå i, er ko1nn1et en forbrent, fm·bøyd og 

skadet kniv 1ned tykk rygg (C 15149, fig. 14). 
Ryggen går i ett 1ned tangen. Tangen ender i 

en ron1bisk jernplate ytterst. San11nen 1ned 

kniven skal etter opplysningene være funnet en 

brodd av jern so1n R 591. Er dette riktig 1nå 

graven være fra yngre jernalder, helst viking

tid. Jeg kjenner ingen funn 1ned slike brodder 

fra eldre jernalder. 
Neste geografisk beste1nte funngruppe er den 

fra Nesjabråten. Dette var opprinnelig en hus

lnannsplass under Nes ja (gnr. 46) og er stadig 

Fig. 12: C 5921-22: Sophus Bugges 
funn fra Bråtehagen. 

Fot.: Universitetets Oldsaksamling. 
Ca. % størrelse. 
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Fig. 13: B 3664: «Lauvkniven» fra Bråtehagen. 
Fot. : Historisk Museum. Bergen. 
Full lengde 35 cm. 

et 111eget lite bruk, straks sør for runesteinsrøysen. 

Ethvert gravfunn herfra (46 :2) n1å stan1n1e fra en 

røys <<nær» runesteinen. Skal noen funn kunne an

tyde en nænnere datering på runeinnskriften, 1nå 

det være disse og eventuelt følgende gruppe, og ikke 

funnene fra Bråtehagen vel 1;i kn1 nordenfor røysen 

n1ed runesteinen. Uansett hvordan 111an stiller seg 

prinsipielt til å bruke dateringer på funn fra andre 

røyser for å findatere runeinnskriften, - jeg er per

sonlig ganske tvilende - så er det klart 1nan 1nå velge 

funn fra de nænneste røyser. 

I en røys på N esjabråten, litt sydvest for rune

steinen, fant Lorange seks skår av dekorert, spann

fonnet leirkar (C 15683, fig. 15). Røysen lå på kal

berg, var ca. 35 fot i dia1neter og neppe 4 fot høy 

(vel 11 n1 i dian1eter og neppe 1,25 111 høy). På 

berget var et tykt kullag 1ned brente bein og potte

skårene, son1 hadde vært på likbålet. Skårene er 

sterkt sekundært forbrent. Godset er asbestblandet. 

Krukken har hatt ten11nelig loddrette sider 1ned ut-

brettet 1nunningsrand. Den er dekorert n1ed kraftige 

rundtløpende vulster, skråskravert n1ed en pinne. Vulstene er ikke pålagt. Smn 

Shetelig sier (1914) er dekorasjonsskjen1aet ikke vanlig på spannforn1ete leir

kar. Det har ikke lykkes n1eg å finne bedre paralleller enn de Shetelig selv 

henviste til, Shetelig 1904, fig. 1 og 2 fra henholdsvis Slinde, Sogndal og 

Øvre Lysne i Lærdal (R 357), begge Sogn og Fjordane. Av disse er Lysnekaret 

uten ledsagende oldsaker, n1ens Slindekarct hører til en rikt utstyrt nunnsgrav 

son1 er noenlunde salntidig n1ed Sætrangfunnet, det vil si fra annen halvpart av 

4. århundre. (Shetelig 1912, fig. 141-43, Slon1ann 1959b.) 
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Fig. 14: C 15149: Kniv fra Gardberg, nær sverdgraven. 
Tegning: Universitetets Oldsaksamling, ca. 2/3 størrelse. 

Fra Nesjabråtens innn1ark stan1n1er en gull fingerring (C 20299, fig. 16), 

funnet ca. 12 ton1n1er dypt (vel 30 c1n) under en flat helle nær runesteinen. Gull

ringen er båndformet 1ned tre vulster. Mellon1ro1n1net 1nell01n disse er uten 

dekor. (Det son1 på fotografiet kan synes son1 halvbuer er i virkeligheten 1ner 

tilfeldig innslåtte hakk på en liten del av ytterkanten.) Ringen er tung i forhold 

til sin størrelse (15 gr.). Den har en indre dia1neter på ca. 2 cm, noe s01n antyder 

en kvinnehånd. Hovedtypen er R 305. De eldste norske funn 1ned ringer av 

denne typen er fra C :3 (Grav 2 fra Kjorstad, Fron, Gudbrandsdalen (C 7443-46) 

eller Sætrangfunnet (Slon1ann 1959b, Pl. IV) ) , n1en fonnen var enda i bruk på 

400-tallet, n1uligens helt opp n1ot 500. Hvor ringen fra Nesjabråten skal plasseres, 

er vanskelig å si; den store tyngden kan tilsi r01nertid. 

I den store utgaven av den nye 1natrikkel fra 1888, der både den nye og den 

gamle n1atrikulering står, viser et notat fra Oluf Rygh at kru1nkniven C 19327 

(fig. 17) er fra Nesjabråten (gnr. 46, 2). Krun1kniven er ganske liten 1ned 1neget 

sterk krun1ning, så tangen står nesten loddrett på bladet, nænnest som Rygh 144. 

Noen riktig god parallell kjenner jeg ikke. Krun1kniver er oftest fra ron1ertiden, 

1nen de går ned i 5. århundre. (C 32352, Forset, Vestre Gausdal, C 19864, Sør

Skjønne, Nore, Nu1nedal). De sene er i1nidlertid aldri særlig krun11net, og tangen 

bøyes bakover n1ot eggen i en spiral. Jeg skulle derfor finne det 1neget ri1nelig at 

denne kniven er fra yngre r01nertid og ikke særlig sent der. Typeekse1nplaret, 

R. 144, er fra Bråten, Norderhov, Ringerike, funnet 1ned blant annet R. 158, en 

tidlig, usan11nensatt beinkan1 og R. 173, «synål» av jern. 

So1n siste funn fra Nesjabråten 1nå nevnes et e1nne til en jernkniv, 23,3 cn1 

langt, der eggen ennå ikke er uthanlfet og ryggen er svakt bøyd (C 29885). Den 

er funnet etter planering 1ned bulldoser av et areal ca. 150 n1 syd for tunet og 
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Fjg, 15: C 15683: Spannfonnet leirkar fra Nesjabråten. Utgravet av A. Lorange. 
Tegning: Universitetets Oldsaksamling, ca. 2/3 størrelse. 

75 111 vest for nyveien. Etter den daværende eier, Ola Olsens opplysning lå det 

steinsa1nlinger her 1not bekkeleiet før bulldoseren kmn. 01n denne kniven er 

forhistorisk, o1n den sta111111er fra et gravfunn, 0111 røysene var gravrøyser, lar 

seg ikke avgjøre. Kniven er udaterbar og synes ikke å ha vært brent. - De to-tre 

sikre gravfunn fra Nesjabråtens inn1nark kan al1e ligge innen yngre ro1nertid. 

Kru1nkniven bør være eldst. 

Innen følgende gruppe blir funnenes kronologiske spennvidde atskillig større. 

Det er de funn son1 er oppgitt å stan1111e fra røyser «nær» eller <<nedenfor» rune

steinen (fig. 4). Er opptegnelsen riktig, n1å de enten være fra Gardberg e1ler Nesja. 

De er alle fra Loranges privatsa1nling eller kon11net til Bergens Museun1 i Loranges 

tid der. Det er ved disse funn usikkerheten n1elder seg: On1 Lo range betalte 

bedre for funn fra røyser <<nær runesteinen»? 

I blant har funnet tilføyet gårdsnavnet også, f. eks. Gardberg. Det har B. 3412, 

en ukon1plett, bøyd, brent lansespiss (fig. 18) og en brent og bøyd liten kniv. 

Dette funnet kon1 til Lorange i Bergen før 1879. Sakene skulle sta1n1ne fra en 

flat rundhaug 1ned steinkrets rundt, smn lå nedenfor runesteinen. De var funnet 

1ned kull og brente bein. Kniven 1ned den tykke, bøyde ryggen kan være rmner

tid, noe haugens ytre fonn også antyder. Men fonnen kjennes fra yngre funn 

helt fren1 til første halvdel av 7. århundre. (C 23971, Døliseter, Einunddalen, 
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Foldal, Hedtnark.) Lansen skiller seg fra 

romertidslansene. V ed katalogiseringen ble 

en parallell nevnt, funnet i det store danske 

mosefunn fra Nydam (Nydatn, Tavle 

XI:41). Den kunne antyde at funnet er 

romertid, eller tidlig folkevandringstid. 

Men lansen har trekk son1 burde plassere 

den senere i tid. De høytsittende, ganske 

skarpt markerte egghjørner tninner f. eks. 

tner om folkevandringstidstyper, sotn Per 

Fett, 1938-39, fig. 25, 28-29, type G eller 

J. At falen synes å fortsette sotn et hulron1 

et stykke oppover bladet, er også et sent 

trekk, sotn oftest forekomtner etter 550 e. 

Kr. I en artikkel i Bergens Museums Årbok 

1916/17 avbilder Shetelig et par lanse-
spisser som denne kan tninne noe om_, De 

Fig. 16 : C 20299 : Gull fingerring 
fra Nesjabråten. 

Fot.: Universitetets Oldsaksamling. 
V el1/1 størrelse. 

hører til manns graver fra 500-550 e. Kr. (Fig. 46, fra Vikøy, K vatn i Hordaland, 

fra en grav anlagt otnkring 550, og fig. 73 fra Rogahaugen, Voss, fra en grav 

sotn bør plasseres on1kring 500 e. Kr.). Etter n1in n1ening daterer dette lansen 

til 6. århundre, og neppe for tidlig der. 

Fra <<en av de lave rundhaugene nedenfor Einangsteinen i V es tre Slidre» 

statnmer B 3660, en av de få kvinnegraver vi har fra gravfeltet. Også den har vært 

brent (fig. 19a og b). Viktig i funnet er kmnbinasjonen ringspenne, nålehus og 

remdopp, som den graven har felles med noen få, rikere utstyrte kvinnegraver fra 

yngste rotnertid (to skjelettgraver: Vestby under Evang, Østre Toten, Oppland, 

Eg 57, Herteig 1955, fig. 24-25; og en n1eget ødelagt dobbeltgrav fra Leirol, 

Vang, Valdres, C 10185-92, og to branngraver n1ed forløper til vestlandskjelen 

som urne: Hanum, Vang, Hedn1ark (C 15693-700), og den kjente graven fra 

Vinje, Stranda, Møre og Rmnsdal (B 5856, Shetclig 1912, fig. 71 til fig. 81) ). 

I dette selskap er graven i Slidreåsen den enklest utstyrte, tnen den har da ytter

ligere fingerringen felles med både Vinje og Evang, og krumkniv og de to tråd

ringene uten perler felles med Hanum. 
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Fig. 17: C 19327: Liten krumkniv av jern fra Nesjabråten. 
Fot.: Universitetets Oldsaksamling. 1/1 størrelse. 

Evanggraven har et tneget stort fibelutstyr, der

iblant en firarmet hakekorsfibel, en type kjent fra 

tidlig yngre rmnertid til midten av 4. århundre. To 

enkle småfibler derimot hører bare hjemme i yngste 

romertid. På dette grunnlag bør graven plasseres i 

yngste romertid, men tidlig der, også fordi hanke
karet har sin nærm.este parallell i et fra Hunstad, 

Hole (Hougen 1929, fig. 11c) der funnet med blant 

annet en fibel med høy skjede. Tidlig C :3 kan også 

passe for gravene fra Vinje, Hanum og Leirol, som alle kan ligge før 350. Det 

skulle ikke være noe i veien for også å datere kvinnegraven fra Slidreåsen til 

tidlig C :3, og den gravleggelsen kan da være noenlunde satntidig med f. eks. 
sverdgraven fra Bråtehagen. 

I Universitetets Oldsaksamling finnes en fingerring av gull C 16301 (fig. 20) 

tned oppgitt finnested: Gard berg. Det er sagt at den er funnet tned <moe son1 er 

sendt til Bergen>>. Alt O. Rygh tenkte seg muligheten av at den hørte til det 

nettopp omtalte kvinnegravfunn. Den har en indre diatneter på 2 ctn (vekt 

6,74 gr) og kunne derfor vel ha tilhørt en kvinne (Bøe 1926, nr. 33). 

Det er en båndformet gullring med en smal vulst oppe og nede, og tnellotn
rommet er dekorert tned rundt1øpende smale rygger skilt med riller, en i og for 

seg enkel fonn sotn har lang levetid. Den nænneste parallell er vel sølvfinger

ringen fra B 3660 (fig. 19b), men det eldste norske funn er nok stadig ringen fra 

det før mntalte funn fra Hunstad i Hole på Ringerike (Bøe 1926, nr. 35, Hougen 

1929, fig. 11a-c). Hunstadfunnets fibeltned høy skjede henfører det til C:2, men 

både glasset (Eggers 230) likt det fra Sætrang, og sølvblikkfibelen trekker det 

langt ned i fasen, det vil si omkring eller kort etter 300 e. Kr. Den yngste av disse 

ringene i Norge ligger mnkring eller litt etter 400 (Bøe 1925, nr. 41). Selv om 

typen på Kontinentet og i Danmark synes å ha vært i bruk i hele yngre romertid, 

og også kan gå tilbake til eldre romertid (Christmaria Becktnan 1969), er det 
ingen grunn til å tro at denne ringen fra Gardberg har en annen datering enn 
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Fig. 18: B 3412: Lanse og kniv, funnet «nær»runesteinen. 
Fot. : Historisk Museum, Bergen. V el halv størrelse. 

fonnen forøvrig i Norge, det vil si 4. år

hundre. Ringen kan altså høre til B 3660, 

og det er ikke umulig at funnet skulle ha 

hatt en fingerring av sølv og en av gull, 

selv om. det er påfallende i Slidreåsen. Det 

er heller ikke 1nange andre funn smn her 

kunne kmn1ne på tale. Til Bergen ble sendt 

B 3412, fra 6. århundre, B 3665 og B 

3666, so1n vi skal se, også synes å måtte 

dateres for sent. Både B 3412 og B 3665 

er n1annsgraver. Den kan teoretisk være 

det eneste funn fra en hypotetisk sentral

grav fra en røys 1ned ett av disse funn son~ 

sekundærgrav. B 3276 eller 3277 kunne 

kmn1ne på tale, 1nen her er opplysningene 

ennå 1nere 1nangelfulle enn vanlig. Som 

funnsted er bare oppført Einang, V es tre 

Slidre, så de to funnene sta1nmer sann

synligvis fra Einangs gravfelt nede ved 

fjorden. Proble1net o1n denne ringen vil 

sikkert aldri kunne løses, og det er selv

følgelig ikke så stort. Det kan i første 

on~gang bare diskuteres on~ vi har funn 

fra en eller to kvinnegraver fra eldre jernalder fra den del av feltet son~ ligger 

<<nær runesteinen». 

Ytterligere to funn er oppgitt å kon~1ne fra røyser nær eller nedenfor rune

steinen. B 3665, en lansespiss, ble funnet 1ned brente bein i en gravhaug nedenfor 

runesteinen (Ab. 1880, s. 271, nr. 241). Lansen eksisterer ikke lenger nå og kjennes 

bare i en skisse av Bøe fra 1925 (fig. 21). Bøe sier at den var 1neget forrustet da. 

47 



l 
l 

Fig. 19a: B.3660: Kvinnegraven, funnet <<nær>> runesteinen. 
Fot.: Historisk Museum, Bergen. Vel1/1. 

Son1 type skiller den seg ut fra vanlige eldre jernaldersforn1er n1ed sin lange fal og 

sitt korte, brede, flate(?) blad. Jeg kjenner bare et par ikke helt gode paralleller, 

alle fra Valdres. En har jeg selv gravet ut i en gravhaug på gravfeltet Solbu-Sebø 

av Rogne ved Volbufjorden (C 29065). Den statnmer fra sentralgraven i røys VIII 

og ble funnet tned en saks, en jernten, et jernstykke og brente bein. Den eneste 

forskjell på de to lanser er at den fra Solbu har splittet fal og svakt tnarkert midt

ribbe. Katalogbeskrivelsen av lansen fra Slidreåsen er dessverre så dårlig at slike 
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a. 3660 h 

a. 3660e 
Fig. 19b: B 3660: Krmnkniv og fingerring av sølv fra kvinnegraven. 

Etter skisse fra Historisk Museum, Bergen. 1/1 størrelse. 

detaljer ikke fremgår. Forrustning før Bøe tegnet lansen, kan ha ødelagt den1. 

En annen lanse n1ed splittet fal kjenner jeg fra en tidlig 1nerovingertidsgrav (tid

lig 600-tallet) fra Leir o l, Vang, Valdres (C 2563-68). Her er bladet lenger enn 

falen. Av disse er bare den fra Leir o l funnet 1ned andre da ter ende gjenstander, 

og da typen synes ensartet og har en sterkt konsentrert geografisk utbredelse, er 

det sannsynlig at de andre også hører hjen11ne i tiden fra sent 500-tallet til tidlig 

600-tall, det vil si overgangstiden folkevandringstid-lnerovingertid. 

Det siste funnet, oppgitt å være fra en «gravhaug nær runesteinen», også det 

fra Loranges sa1nling, er en rektangulær, uko1nplett bronsespenne, skadd ved 

brann (C 16112, fig. 22). Den er ornert 1ned rankedekor, son1 ved den ene full

stendige tverrside avsluttes 1ned en slange hvis kropp og hale holder ranke

løkkene sa1nn1en. 

Rektangulære spenner dukker opp i det nordiske sn1ykke1nateriale on1kring 

650 e. Kr. De kan være mndannete beslag, 1nen er ofte, og særlig etter 700 laget 

son1 s1nykke, slik den fra Slidreåsen er det. De holder seg i bruk et stykke ut på 

800-tallet. Bortsett fra en dansk fra vikingtiden, er alle dekorert 1ned nordisk 

dyreorna1nentikk. Den ene unntagelsen har rankedekor, 1nen av en helt annen 

type enn vår (Ra1nskou 1946, fig. 17, Slo1nann 1952). 

Rankedekor opptrer ikke ofte i vikingtiden i Norden. Den såkalte tangerende 
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Fig. 20: C 16301 : Gull fingerring, 
funnet «nedenfor» runesteinen. 

Fot.: Universitetets Oldsaksamling. 
Vel 1/1. 

ranke, son1. sees her, er n1.eget sjelden. Uten 

slangen kjenner jeg den bare fra ett annet 

norsk funn, en trefliket spenne fra Mosnes, 

Hjeln1.eland i Rogaland (B 4342, Petersen 

1955, nr. 114). Også der finner vi den på 

en nordisk s1nykkeforn1.. Mosnesspennen 

dateres oftest til 1. halvdel av 9. århundre. 

Professor Friis-Johansen diskuterer tnotivet 

i sin artikkel fra 1912 mn Terslevskatten 

(Aarb. 1912, s. 245 f. og fig. 20-21. Jeg 

skylder stud. n1.ag. art. fru Signe Nord

hagen, Bergen takk for henvisningen og 

for all annen hjelp i forbindelse 1ned denne 

spennen). Friis-Johansen hevder at denne 

rankekotnposisjonen er nådd Norden via 

Frankerrike, og både han, fru Nordhagen 

og professor David Wilson, London (tnunt

lig) plasserer funn dekorert 1ned denne ranken til første halvdel av 800-årene. 

Selv o1n derfor den rektangulære spennen fra Slidreåsen synes enestående, bør 

den både på grunn av sin forn1. og sin dekor være laget en gang mellon1. 800 og 

850. Gravlegningen kan ha funnet sted mnkring 850 e. Kr. On1. den er et nordisk 

arbeid dekorert i fren1.n1.ed s1nak, eller et fren1.n1.ed arbeid tilpasset en nordisk 

forn1., lar seg ikke avgjøre. Men fra eldre vikingtid kjennes enkelte stnykker smn 

f. eks. den allerede nevnte fra Mosnes, eller ringspennen R 688, hvor liknende 

blanding opptrer, i siste tilfelle har vi et nordisk ornament på en fre1n1ned forn1.. 

De kan tenkes å ha vært laget innen en eller annen vikingbygd i Vest-Europa. 

For denne spennens vedkotnmende bør nok Irland utelukkes, siden den ikke 

viser spor av den irske dekoren. 

Med dette siste funn i denne gruppen er vi kon1.1net inn i vikingtiden. Funnene 

skulle derfor antyde at tnan har gravlagt n1.ennesker «nær runesteinen» fra ca. 

325/50 (C :3s begynnelse) til iallfall on1.kring 850. Det er ikke det eneste on1.rådet 

innen feltet hvor tnan har antydninger mn så lang brukstid, 1nen det er fore

løpig det beste. 
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Fig. 21.: B 3665: Lanse av jern. Etter skisse av Johs. Bøe, 1925. 
Ca. 2/3 størrelse. 

Kartet og 1nålingen har vist at gravfeltet strekker 

seg lengre sydover enn Bråtehagen, Gard berg og 

Nesjabråten. Det er derfor all grunn til å legge til 

noen få funn utover de jeg alt har omtalt. Til Bergens 

Museun1 og Lorange kmn i 1878 to pilespisser med 

langstrakt blad og flatha1nret tange fra Jarstadstølen 

i V es tre Slidre (B 3413). Det var ikke flere opp

lysninger 1ned funnet, 1nen den eneste av stølene til 

Jarstad smn heter Jarstadstølen er hei1nstølene i Slidre

åsen (gnr. 47). Fjernstølene ligger på Gjaslangen vest 

for Slidrefjorden. Pilespissene er av sa1n1ne type som 

B 3411 fra Lome, Lmne sogn, V es tre Slidre (Shetelig 

1916/17, fig. 76). Det er en fonn son1 er kjent i 

folkevandringstiden og bare da. Shetelig mener bare 

fra 400-tallet, og det er vel sannsynlig, selv on1 n1an 
ikke kan utelukke enkelte funn fra tidlig 500-tallet. 

Fra Hande1nyren, gnr. 48:6, et lite bruk hvis inn- B. 3665 

1nark i sin helhet ligger innenfor gravfeltet, har 

Universitetets Oldsaksa1nling to jerncelter (C 13919, 

C 14034, fig. 23). De er svære, 24,5 og 25 c1n lange, 

og eggpartiet er 7,3 og 7,5 cm bredt. De skal være funnet i en haug n1ed brente 

bein og kull mellom to heller. Jan Petersen omtaler funnet og n1ener det er et 
depotfunn (1951, s. 167, fig. 96 er et bilde av C 14034). Det er det etter n1in 

1nening ingen grunn til å tro. På det omtalte gravfelt på Solbu av Rogne ved 

Volbufjorden fant vi fire slike i røys XV (C 29068). De lå pent lagt sa1n1nen 

over hverandre to og to, 1ned et jernbeslag, en liten jernkrok og brente bein i 

en sekundærgrav i røysen. Der var det iallfall et gravfunn. Jan Petersen regner 

denne typen celter so1n et jordbruksredskap, 1nens 1nine venner i Valdres 

kalte de1n isbiler. Det er mulig at den store diskusjon on1 denne typens funksjon 

i virkeligheten er litt omsonst. De kan selvfølgelig ha vært brukt til begge 
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Fig. 22: C 16112: Rektangulær spenne av bronse, 
funnet «nær» runesteinen. 
Fot.: Universitetets Oldsaksamling. 1/1 størrelse. 

deler, 1nen et slikt redskap vil få ganske skjemt egg hvis den ble brukt m_eget 

son1 hakke eller grev i jorden, og en isbile n1å være skarp. Det er vel1nest sann

synlig at fonnen i og for seg kan være brukt til begge deler, n1en at den enkelte 

gjenstand har vært forbeholdt den ene eller den andre funksjon. En ting er iall

fall sikkert, både de to store fra Hande1nyren og de fire fra Solbu n1å ha rep

resentert ganske stor verdi i råjern. Dateringen n1å ligge innenfor yngre jernalder, 

typen finnes i 111erovingertiden, iallfall på 700-tallet, da oftest 1ned lukket fal. 

En vikingtidsdatering for disse to er nok det rin1eligste, uten at vi kan si noe 

sikkert. De fire fra Solbu ble dessverre ikke funnet 111ed andre daterende 

oldsaker. 

Fra san1n1e bruk Handen1yren finnes i privat eie en spissoval beltestein av 

kvartsitt son1 R 155, en ildslagningsstein 111ed opphengningsrille langs sidene og 

slitespor på flatsidene etter <<sylen». Den ble funnet i 1900 under gravning i en 

gravhaug. I et steinsatt hull i haugen fantes foruten beltesteinen stykker av «en 

sabel» (sverd?), flere pilespisser, en rund perle og «eit lekkje son1 truleg sabelen 

hadde hænge etter>>. Etter lenge å ha vært oppbevart på gården, ble alt tøn1t på 

en røys, og bare beltesteinen ble gjenfunnet. (S. Grieg notat, 1934). Både steinens 

form og beskrivelsen av funnet tilsier en datering innen folkevandringstiden. 

Pilespissene antyder 1nuligens 500-tall. 

Fra Handestølen, eller rettere fra Trygve O. Bråtens nybrott av Handestølen 

(gnr. 48: 17-18) har vi et par kniver, san1t noe 111er ubesten1n1elig jern, son1 kom_ 

for dagen etter at bulldoseren hadde brutt et jorde for han1 øst og opp for ny

veien (C 29884 og C 30115). En av knivene har en forn1 son1 kunne tyde på en 

eldre jernalders datering, den andre er udaterbar. På dette jordet lå s1nårøyser 

før bulldoseren arbeidet, og etter Trygve Bråtens utsagn lignet de fullstendig 

den jeg gravde i 1959 for hans låve, dessverre uten funn, og på de røyser son1 

ennå ligger igjen nedenfor veien. 
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Fig. 23: C 13919 og C 14034: To celter av jern fra Handem.yren. 
Fot. Universitetets Oldsaksamling. Vel %størrelse. 
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Vi er nå sørligst i feltet, og det er noe n1.ere usikkert on1. de gamle funn vi har 

fra Handestølen, uten gårdnun1.n1.erbetegnelse, hører til gravfeltet. De kan også 

være fra gnr. 49, hvorfra vi fra bruket Skoghei1n syd for Trygve Bråten har en 

beltestein, en naturlig rullestein av kvartsitt 1ned opphengningsrille fra eldre 

jernalder, helst rmnertid (C 31292). Den ble funnet ved jordarbeide. På san1.n1.e 

måte kan den ukomplette lyster (C 15148) son1. ble funnet i en ten1.n1.elig vid, 

flat gravrøys 1ned fotkjede på Handestølen, være fra gnr. 49, n1.en den kan også 

være fra gnr. 48. Beskrivelsen av røysen kunne tyde på en storrøys. Vi kan da 

stå overfor et funn fra ennå en slik, so1n kan ha ligget sønnenfor den sørligste vi 

kjenner. Lyster er kjent fra andre gravfunn i Valdres (Hougen 1930, s. 51 f). 

Fra Frikstad, på vestsiden av Slidrefjorden, kjennes en, funnet 1ned blant annet 

pilespisser fra folkevandringstiden (C 7116). Bedre kjent er lysteren fra det store 

gravfunnet fra Lofoss i Lon1.e, Vestre Slidre (C 24607, Hougen 1930, fig. 5) fra 

6. århundre. Endelig kjennes en fra Sete, Hænsåsen, Vang (C 25881), 1nuligens 

et depotfunn fra n1.erovingertid eller tidlig vikingtid (Petersen 1951). Lyster

funnet fra Handestølen blir denned ten1.1nelig usikkert datert, en gang 1nellmn 

6. og 9. århundre. Skulle det virkelig sta1nn1.e fra en storrøys, d.v.s. fra en av de 

store, vide, flate røysene 1ned fotkjede, kan 1nan 1nistenke en sekundærgrav, 

eller et bortgje1nt lyster i en allerede eksisterende gravhaug. 

Også den vesle jerncelten C 15151, bare 10,5 cn1. lang, 1ned 5,2 cn1. bred egg, 

funnet ved åkergravning, er usikkert 0111 kon1n1er fra gravfeltet, når vi bare har 

fått oppgitt Handestølen. Den har helt lukkete fliker og burde være tidlig 

n1erovin gertid eller sen folkevandringstid. 

Ytterligere to funn kunne vært diskutert her, siden beskrivelsen av røysen 

det ene kon1 fra, helt svarer til den vi ellers får fra feltet «en lav, vid røys n1ed 

fotkjede>>. (B 3276 og 3277.) Men da funnstedet er oppgitt Einang, ikke Gardberg 

- og da Einang har sitt eget gravfelt ved Slidrefjorden - vil de bli mntalt der. 

Son1 siste gruppe 1nå mntales 1nine undersøkelser i 1959, for nyveien langs 

Slidreåsen i nordre del av hovedfeltet og for Trygve Bråten helt sør i feltet. De 

ga ingen funn, skjønt s1nårøyser av den typen jeg grov, ikke var plyndret. 

Slik funnene foreligger, er gravfeltet blitt benyttet iallfall fra tidlig i C :3 til 

tidlig vikingtid, det vil si fra ca. 325/350 til ca. 850 e. Kr. Vi har naturligvis ingen 

garanti for at vi har funnet eldste eller yngste grav. Vi har ingen funn fra det 
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1nindre, høyereliggende, nordre gravfelt, så dette kan overhodet ikke dateres. 

Heller ikke fra hovedgravfeltet har vi funn son1 dekker hver generasjon, ikke 

en gang 1ned sikkerhet funn fra hvert hundreår av de nesten 600 år vi vet feltet 

var i bruk. Fjerde århundre er godt belagt, ett funn kan gå ned i 5. århundre. 

(C 5921-22). Et par tror vi er fra folkevandringstiden, og fra n1erovingertiden 

og vikingtiden har vi et og annet funn son1 viser den fortsatte bruk av feltet. 

(Det tapte folkevandringstidsfunnet fra Hande1nyren, lansene B 3412 og 3665, 

celtene C 13919 og 14034, lauvkniven B 3664 og den rektangulære spennen 

c 16112). 

Vi har yngre rmnertid og vikingtid to steder innen feltet, <<nedenfor rune

steinen», og fra Bråtehagen, tidligere Slidres eiendon1. Det er en 1nulighet for at 

knivene fra Trygve Bråtens eiendon1 og beltesteinen fra Skoghein1 helt sør i 

feltet, også er fra ron1ertid, 111ens Hande1nyren har gitt folkevandtingstid og 

yngre. Etter ytre utseende bør både de to storrøyser n1ed bautastein langs ny

veien og de store, flate, steinfylte ringene en etasje høyere opp (105 og 104, 902 

og 849-50), alle fire på Gard berg, være fra ron1ertiden, noe son1 også kan for

nlodes for den hittil største røysen (15) nedenfor runesteinen. (Intet er n1ere 

usikkert enn å datere gravn1inner på ytre utseende, 1nen her er indikasjonene 

ganske sterke.) 

For øyeblikket er det derfor en viss sannsynlighet for at gravfeltet ikke er 

grodd fren1 etter noen fast plan, slik at f. eks. de eldste røysene ble plassert helt 

nordligst eller helt sydligst, de yngste i andre enden. Tvert i1not, hvis det i det 

hele tatt har vært noen plan, så har storrøysene vi kjenner til, fulgt det so1n ble 

kjerre/ridevei langs åsen, en trase son1 delvis nyveien følger, iallfall fra Jarstad

stølen i sør fren1 til Gardbergs innn1ark. Men også en slik plan er helt hypotetisk, 

avhengig av storrøysenes innbyrdes daterjng. 

Vurdering av gravfeltet: 

Prøver vi å san11nenlikne feltet 1ned hva vi kjenner fra andre deler av Vestre 

Slidre og Valdres, faller det noenlunde godt inn i det bilde Hougen tegner av 

forholdene der (1958). Det ytre grav1ninne, røys en, kjennes over alt, naturlig 

nok, stein lå hendig til, jord var kostbarere. Jeg tror ikke det er en tilfeldighet 
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at de få røyser 1ned svær jordkappe vi kjenner til, alle finnes i dalen (Reien, Einang, 

Slidre, Hausåker), og at de alltid der er knyttet til et røysgravfelt. Det virker 

smn 1nan 1ned den tykke jordkappen på sentralrøysen har villet uttnerke enkelte 

individer innen den gruppen son1 hadde rett til å bli begravd på feltet. Denne 

uttnerkelse er på feltet i åsen blitt gjort ved særlig røysstørrelse og ved bauta

stein 1ned eller uten runer. 

Også storrøysene 1ned og uten fotkjeder kjennes fra dalen, fra Einang, hvis 

B 3277 er derfra, og fra Hausåkerfeltet. Bautastein har stått på Frikstad, på vest

siden av Slidrefjorden, og står enda på en gravhaug på Strand i Nord-Aurdal. 

De tre vide, fylte steinringene har paralleller iallfall i Vang (Leine, nede ved 

Vangsm.jøsi) og er forøvrig kjent ellers i landet. 

Sn1årøyser er bevart 1nange steder i Slidre son1 i Valdres forøvrig. Jeg kjenner 

den1 fra Uppslidre, Solhein1 og Hausåker i Slidre sogn, Egge i Lon1e, Vinding

stad og Løken i Volbu og Sebu/Solbufeltet i Rogne, Volbu, for bare å nevne 

noen. 

Ett Inerkelig fortidstninne ligger på en Inorenehaug mntrent tnidt i hoved

gravfeltet i åsen, en svær flyttblokk hvis øvre, noe skrånende flate er helt 

dekket av skål groper (fig. 24). Slike skålgroper kjennes flere steder i Vestre Slidre 

og Vang, fra Tyinkrysset til Snortheitn, Røn i syd og stølsgrendene ved Fly

vatnet i vest. De regnes smn et innslag vestfra, fra Sogn (Hougen 1958). 

Skålgropsteinen ligger i god kontakt 1ned graver. Det gjør også «hellerist

ningen>> på Solheitn, smn ved siden av skålgropene også har noen linjer, og det 

san1n1e gjør grop es teinene på Ulv es tad og Snorthein1 (Hougen 1936). Muligens 

har den bortsprengte gropesteinen på Hanue i Vang ligget likedan, 111en der er 

både gravhauger og stein borte. Fra andre steder i Norge, og fra Sverige, kjennes 

også kmnbinasjonen gravfelt-gropestein, oftest fra gravfelt anlagt i eldre jern

alder (f. eks. gropene på en berghelle inne i gravfeltet på Ekebergsletta ved Oslo). 

Men iallfall en gang i Sverige har vi kon1binasjonen på et rent vikingtidsfelt 

(Hen1landet på Bjørkø i Malaren. For opplysning 0111 de svenske forhold takker 

jeg professor Greta Arwidsson, Stockhohn). På gravfeltet i Slidreåsen kan vi selv

følgelig ikke bevise at skålgropstein og gravfelt hører san11nen. Skålgropene kan 

også høre san1n1en 1ned den forhistoriske gården vi tror har vært der, eller 111ed 

heitnstølene, n1en da 1nå gropene vel være hugget i historisk tid. 
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Fig. 24: Skålgropstein fra gravfeltet, på Gardberg. Fot.: L. Smedstad. 

Alle funn vi har opplysning on1, er fra branngraver. Den døde er blitt kretnert 

1ned sitt gravgods, bare gullringene har sikkert ikke vært på bålet. Trolig har 

heller ikke sølvtingene fra B 3660 vært brent. Oftest er det brannflak son1 er 

funnet -lag av kull og brente bein 1ned brente gjenstander. Slik grav beskrivelsene 

foreligger, virker det in1idlertid son1 vi helt n1angler graver der den døde er blitt 

brent på stedet. Jeg fant ingen slike, og heller ikke andres opplysninger antyder 

noe slikt. Selv ikke det tykke kullag 1ned brente bein son1 Lorange skriver on1 

fra Nes ja bråten, der bare seks potteskår av hele krukken var til stede, antyder at 

bålet har vært der. Dette igjen betyr at vi ikke vet hvor selve krem.asjonsplassen 

har vært. 

To påfallende forhold ved n1ine gravninger i 1959 n1å betnerkes: 1nangelen 

på funn, skjønt røysene ikke var plyndret, og n1angelen på kull og brente bein 

i de aller fleste. Ingen av de 15 røysene jeg grov var over 7 111 i dian1eter, n1en i 

V aldres bør ikke størrelsen være avgjørende for on1 vi får funn eller ikke. Fra 

Snorthein1 i Røn (fig. 28) og fra Fjellberg i Slidre (fig. 9) har vi fine gravfunn fra 
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røyser son1 var n1indre enn disse. En liten røys er naturligvis ec 1nindre dolniner

ende ytre 1ninne enn en storrøys. Man kan tenke seg at her i Slidreåscn fikk folk 

av lavere rang og 1ned 1nindre økonmnisk evne, tjenestefolk f. eks., også en 

1nindre gravrøys enn folk son1 hørte til husbondsætten. 

En annen n1ulighet er at røysene kan være anlagt i en periode da vi fra andre 

steder vet at gravskikken var uhyre enkel. Jeg tenker på den såkalte <<fattige>> 

folkevandringstid i det indre Øst-Norge. Går 1nan systen1atisk gjennmn grav

funnene fra f. eks. de store gravfelt son1 Veien-Bråten på Ringerike, By i Løten, 

Hedn1ark, gjennon1 Sigurd Griegs arbeide over Hadeland, Asbjørn Herteigs over 

Toten, Bjørn Haugens for Valdres, er det påfallende hvor rmnertid og sen 

lnerovingertid/vikingtid don1inerer, og i alle er det egentlige folkevandringstids 

utstyr lite representert. 

En kmnbinasjon av disse to teorier er selvfølgelig n1ulig, n1en spørsn1ålet er 

vanskelig. Selv er jeg 1nest sten1t for den første teorien. Også på Solbu under 

Rogne ved Volbufjorden gravde vi en rekke røyser uten, eller nesten uten funn. 

Her virker funn1nassen i sin helhet yngre. Der er det bare lansen C 29065 son1 

kan gå tilbake til sen folkevandringstid, alle andre funn fra feltet er fra sen ( ?) 
1nerovingertid og vikingtid, det vil si fra de århundrer son1 ved siden av yngre 

ron1ertid norn1alt gir de beste funn i Valdres (Hougen 1958). Når det da her også 

er en rekke røyser son1 er funnton1n1e, skyldes det sannsynligvis ikke perioden, 

1nen andre forhold. (C 29059-69 og 29541-52, Se bu C 28023. Rognefeltet er 

bare on1talt hos Hougen 1958 - og i en avisartikkel av n1eg i <1Valdres», i jule

nunlnleret 1954.) 

Det andre påfallende forhold ved 1nine gravninger i 1959 er at de fleste av grav

røysene jeg undersøkte, var helt ton1n1e. Det var ikke bare gjenstander jeg ikke 

fant; jeg fant heller ikke spor av brente bein eller kull. Det gjaldt røyser 1narkert 

ved en enkelt, litt bedre lagt steinring, og røyser son1 lå i så tett klynge at det 

ikke kan være tale on1 at de kan være annet enn gravrøyser. Det var ingen plass 

til å rydde 1nellmn den1. Det gjaldt ikke bare de røyser jeg gravde for veilinjen, 

1nen også den jeg tok helt sørligst i feltet, på Trygve Bråtens eiendon1. 

Det er vanskelig å forklare hvorfor n1an i gravrøyser son1 presun1tivt har inne

holdt brente bein og kull, ikke en gang finner spor av dette. Det er ellers av den 

type 111aterialer so1n holder seg gjenno1n århundrer. Det ser i1nidlertid ut til at 
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det kan forsvinne sporløst i Valdres. Ved n1ine gravninger på Solbu av Rogne, 

Østre Slidre, son1 var avsluttet året før jeg begynte i Slidreåsen, fant jeg iallfall i 

et par røyser graver 1ned gjenstander so1n lå pent san1n1en og hadde vært utsatt 

for brann, 1nen hvor det ikke var spor av trekull eller brente bein. En røys inne

holdt f. eks. en grav bare lned gjenstander og en grav der kull og brente bein 

også var til stede, 1nen kullet helt oppsn1uldret, son1 svart, farget støv og de 

brente beinene veldig 1nyke og ødelagte. (C 29059-69, C 29541-52, Universi

tetets Oldsaksa1nlings årbok 1954/55, s. 156 ff. og 1956/57, s. 274 f. Perlene 

C 29061lå ikke i klu1np, 1nen over et areal på ca. 11n, øverst i haugen. Der var 

heller ikke spor etter kull eller brente bein.) Jeg kan ikke gi noen ri1nelig for

klaring på dette, 1nen iallfall på Rogne kan det neppe skyldes bare jords1nonnet 

eller vannsig. Så forskjellig var ikke dette innen en og sa1nn1e røys. 

Den kronologiske fordelingen av funnene fra gravfeltet i Slidreåsen svarer så 

noenlunde til den vi kjenner fra andre gårder i vestre dalføre av Valdres. Der 

yngre ron1ertid er vel representert, er det oftest lite yngre jernalder, og egentlig 

folkevandringstid er sjelden belagt 1ned typiske funn. De rike lnerovingertids

funn kon1n1er oftest fra grender opp 1not høyfjellet: Filefjell, Slettefjell eller 

Jotunheilnen. Når vi har den1 fra gårder lenger ned i dalene, har disse son1 regel 

ikke gitt ron1ertidsfunn. Bare sjelden forekmnn1er begge grupper fra en gård 

(Bø i Ulnes, C 6344-46 fra yngste ron1ertid og C 6729-38 fra n1erovingertiden). 

Oftere kan vi ha helt tidlig n1erovingertidsfunn fra en rmnertidsgård, son1 

C 16000, et s1nalt enegget sverd fra tidlig 600-tall, funnet nede på Einang, eller 

de to on1talte funn fra Leir o l i V ang: C 10185-92 fra yngre ron1ertid og C 2563 

-68 fra tidlig 111erovingertid. At denne kronologiske fordeling av funn 1nellon1 

gårdene nok 1ner skyldes at de fleste funn fra Valdres er kon1n1et fre1n ved til

feldig gravning, enn en refleks av et virkelig ~forhold, antyder nettopp Leirol, 

son1 også har gitt bra vikingtidsfunn. Men også denne tilfeldighet har funnene 

fra åsen felles 1ned de øvrige funn fra Valdres. 

Sa1nlet n1å n1an derfor si at både i ytre anlegg og i innhold er det ri1nelig god 

overenssten1n1else 1nellon1 forholdene ved gravfeltet on1 Einangsteinen i Slidre

åsen og forhold ellers i vestre dalføre av Valdres. Bare på tre punkter skiller det 

seg ut: ved runesteinen, ved størrelsen og ved eierforholdene. Her oppe er grav

feltet delt n1ellmn 5 navnegårder i dalen med i alt 32 brukere. 
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Runesteiner er over alt 1neget sjeldne. Gravfeltets størrelse lar seg lett forklare 

ved den svake dyrkningsintensitet i heim.stølstrakter, san1n1.enliknet 1ned den ved 

gårdene. Eierforholdet er vanskeligere å forstå. 

Hvor bodde de? 

Gravfelt, funn og runer byr på nunge ubesvarte spørsn1.ål og uløste problen1.er. 

Det første og største er: Hvor levde og bodde de son1. er begravet her? 

Både for arkeologer og runologer er beliggenheten av fortids1ninnene her i 

Slidreåsen n1.erkelig; en 300 111 høyere enn fjorden og gårdene i dalen, i et hein1.

stølsolnråde, isprengt hustnannsplasser, og i dag sn1åbruk, det er ikke der vi 

venter et stort gravfelt, bautasteiner, hvorav en har innskrift 1ned de eldre runer, 

og fine funn. 

Nå, og så langt de historiske kilder rekker, ligger gårdene tned gan1.le navn 

på rekke og rad nede i dalen, litt opp for Slidrefjorden. Her finner vi i hoved

sognet fra nord: Kvåle, Hjelle, Hakkestad, Hausåker, Ølken, Fylken, Slidre 

(Prestegården), Haugo, Tvenge, Einang, Nesja, Hande og Reien (fig. 6). Av 

disse var Hakkestad, Hausåker, Ølken, Haugo og Tvenge under Slidre i historisk 

tid, 1nen navnene er eller kan være gan1.le. Etter Rygh: Norske Gaardsnavn, 

Kristians Allit II, er dette i alt vesentlig naturnavn, usallilliensatte eller sallilliensatt 

llied etterledd SOlli -vin (eng, Ølken, Fylken, Reien), -åker (Hausåker, åkeren ved 

den runde kollen), -angr (fjord, Ein-angr). Slike satlin1.ensetninger burde være 

n1.eget ga1lile. De usa1lin1.ensatte naturnavn deritnot, er i seg selv ikke daterbare, 

de brukes i ga1lin1.el son1. i ny tid. De fleste her er i dativforn1. (Haug o, K våle, 

Hjelle, Nesja). Påfallende tnange er vanskelige å gi en overbevisende forklaring 

på: Slidre, forleddet i Einangr, Tv enge eller Hande. Andre er usikkert forklart 

(Ølken, Fylken. Det siste kan være Folkvin). Bare Hakkestad og Jarstad skiller 

seg ut, -staoirnavn san1.n1.ensatt n1.ed lliannsnavn: Haki og Jaoarr. Det er en 

navnefonli SOlli bør høre hjen1.llie i yngre jernalder, helst vikingtiden. Men 

bortsett fra disse virker serien av de gårdsnavn alderdonulielig, son1 en gang kon1. 

til å eie gravfeltet i åsen. Det Iliotsatte forhold er tilfelle der oppe. Her har vi en 

n1.eget ung navneskatt, navn på Slliåbruk, tatt opp av huslliannsplasser og/eller 

heillistøler, noe son1. jo også gjelder for de fleste (Finnebergo, Lensn1.annsbråten 
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(tatt opp 1680-90), (kalt Bråten), Nesjabråten (tatt opp ca. 1710), Nesjastølen 

(Harald Kårstad, tatt opp i 1940-årene), Jarstadlnarken, Solvold (fra 1926, tatt opp 

av Jarstadstølen), Hande1nyren, Handestølen (Trygve Bråtens bruk, tatt opp 

1955-60) og Skoghei1n av Handestølen, gnr. 49 (tatt opp i 1923) ) . 

Sophus Bugge antydet da også at de smn lå begravd i haugene on1kring rune

steinen, hadde bodd på gårdene nede i dalen. Han n1ente tunene der i gan11nel 

tid lå høyere enn nå. Vi vet lite o1n flytning av tun i Vestre Slidre. Jeg kjenne 

det fra Bø i Ulnes og Søre Kvam i Vang, som begge er flyttet i n1eget sen 

historisk tid. Her var flytningene betinget av on1legning av veitraseen. Tradi

sjonen vil hevde at Slidres (Prestegårdens) tun er flyttet 3 ganger før 1800, og 

det fonnodes at tunet for 1niddelalderens Uppslidre lå høyere enn det tun son1 

ble bygget da det igjen ble egen gård her i siste halvdel av forrige århundre. On1 

de andre tun vet ikke en gang tradisjonen noe. Hausåker og Ølken har nå tun 

bygget on1trent sa1ntidig n1ed det nåværende på Uppslidre, og hvor tunene fra 

1niddelalderen lå, er ukjent. Rakkestad, Tvenge og Haugo var husn1annsplasser 

under prestegården, n1en mn de ligger i kontakt 1ned eldre tun, vites ikke. 

Fylken og Nesja har sine tun en 20 1n høyere opp enn Slidre og Einang, så store 

variasjoner er det ikke. Hva Einang angår, og delvis Nesja, tillater heller ikke 

naturen store forflytninger oppover. Personlig har jeg liten tro på større for

flytninger av tunene, selv on1 frostskodden høst og vår legger et isbelte på alt 

nedenfor Solhein1s høyde. Bare få av brukene har naturlig plass for tun ovenfor 

den høyde. 

Viktigere for problen1et er at vi ennå har rester av gravfelt i dalen på alle de 

navnegårder son1 nå eier gravfeltet i åsen, og på gårdene nordenfor og sønnen

for, fra Kvåle til Reien. På Reien er ennå noen hauger og et 1nindre røysgravfelt 

ved tunet. På Hande ligger hauger ved fjorden, ved Jarstad ligger hauger og på 

neset n1ot Einangsundet, son1 i alt vesentlig tilhører Nes ja, ligger røyser. På 

Einang selv ligger resten av gravfeltet 1nellmn tunet og fjorden, 1nens restene 

av gravfeltet på Slidre, prestegården, i sin helhet ligger ovenfor det nåværende 

prestegårdstunet. Det består av storhaugene opp for Slidretun 1ned tilknytning 

til et gravfelt av 1nindre og til dels s1nå røyser, son1 strekker seg nordover i 

kalvebeitet og har sa1n1nenheng 111ed røysene på Solhei1n, et nyere bruk utskilt 

fra Uppslidre, so1n igjen er utskilt fra prestegården. Både Fylken og Ølken har 
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røyser på bergknaller opp for fjorden, og på Hausåker ligger 3 store hauger i 

kontakt med rester av et røysgravfelt. Funnene fra Fjellberg og Ule (Uren) synes 

geografisk å n1åtte høre til dette felt - ikke til Slidre. Endelig ligger det s1nå 

rester igjen av gravfelt på Uppslidre og Kvåle. 

Fra de fleste av disse gravfelt har vi funn. Fra Reien sta1nmer et trespann 1ned 

bronsebeslag og hank fra 4. århundre og en vestlandskjel, trolig fra 5. århundre, 

begge anvendt so1n urner (C 1751 og C 30223), fra Hande og Jarstad har vi bare 

yngre jernalder, 8.-10. århundre. Fra Nesja, i dalen, har vi ingen sikre funn. Fra 

Einang, Slidre, Hausåker (Fjel1berg og Ule) og Kvåle har vi både eldre og yngre 

jernalder. Fra Uppslidre og Hjelle bare yngre jernalder (Hougen 1958, funn

listen). Av disse er funnet fra Fjell berg helt sa1ntidig 1ned sverdgraven i åsen. 

Funnene fra Solhei1n (av Slidre) stan1mer fra <<slnårøyser» og dekker en periode 

fra 4. århundre til vikingtiden. Hankekaret C 17917 (fig. 25) settes av Bøe (1931, 

fig. 100 og s. 78, 1ned notene 94-96 under «hankebegre>>) san11nen1ned et hanke

kar fra Sau, Gran, Hadeland, som 1ned sin østlandskjel ennå hører hje1n1ne i C :2. 

A overføre denne dateringen uavkortet til Solhein1skaret er tvilsomt, 1nen at det 

hører hje1n1ne i tidlig 4. århundre er ikke umulig. Fra en annen røys på Solhei1n 

kommer en kniv og en lanse C 21340. Lansen er av uvanlig, men sikkert eldre 

jernaldersforn1, og funnet bør ikke være yngre enn ca. 550. C 19174 a-b, en kniv 

og en kru1nkniv, har ingennænnere funnopplysninger. Kniven er av yngre jern

aldersfonn, 1nen krmnkniven har en del paralleller i vestnorske funn fra 5. år

hundre. (B 8223, Stupulshaugen, Dale i Luster; B 9176, Fretheim, Flå1n, Aurland 

og B 11476, Døsland, Uskedalen, Hardanger). Fonnen er så vidt 1nerkelig at disse 

paralleller bør ha daterende betydning også for den fra Solheim. 

Fra Slidre, uten nænnere opplysninger enn <<funnet et steds i nærheten av 

prestegården» har Universitetets Oldsaksa1nling en merkelig og 1neget velbevart 

skjoldbule av jern (C 14251, fig. 26). Den eneste <<parallell» jeg har kunnet finne, 

er fra Finland (Kivikoski 1947, Abb. 273), der datert til sent 6. eller tidlig 7. år

undre, 1nen son1 professor Kivikoski, Helsingfors påpeker er likheten ikke 

slående, og bare n1ed stor usikkerhet kan dateringen overføres til bulen fra Slidre. 

(Brev 8/8-1971.) 

På gravfeltet på Einang gravde Lorange i 1870-årene en haug. Smn eneste ytre 

mål oppgir han høyden: 12 fot (ca. 3,75 1n). Det må ha vært en virkelig storhaug, 
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Fig. 25: C 17917: Hankekar fra Solheim, Slidre. 
Tegning: Universitetets Oldsaksamling. Ca. 2/3 størrelse. 

trolig av sam1ne type so1n de son1 ennå ligger øst og opp for Slidretun eller på 

Hausåker (gnr. 42). Etter Lo ranges beskrivelse bestod haugen av følgende lag: 

Under torven var et 4 fot dypt lag (1 ,25 1n) rullestein over hele haugen. Under 

det var et o1ntrent 2 t. tykt lag (ca. 5 cm) skarp gul sand, så et likeså tykt lag 

kull og svart jord, begge lag parallelle n1ed haugens ytterflate, sier han, det vil 

vel si at de dekket hele haugen. På kullaget fant Lorange to skår av spannfonnet 

leirkar, hvorav bare ett er bevart (C 15684). De lå mntrent i haugens midtakse 

mello1n store stein, stilt på kant 1ned flatsiden 1not hverandre <<son1 dannet de et 

gravka1nmer». Under det brente lag var sand og 1not ytterkantene knust skifer 

i omtrent 1% fot dybde ( mnkring 40 e1n), derunder var det sand, aur? Han nevner 

uttrykkelig at utgravningen ble foretatt ved å legge en grøft, 8 alen bred i vest, 

4 alen ved sentrmn gjennom haugen (5 m i vest, 2,5 1n ved sentrmn). 

På grunn av kullaget og av at det bare ble funnet to skår av en krukke, er dette 
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Fig. 26: C 14215: Skjoldbule av jern fra Prestegården, Slidre. 
Fot.: Universitetets Oldsaksamling. Ca. 3/5 størrelse. 

sannsynligvis en branngrav, selv om_ brente bein ikke omtales. De kantstilte stein 

son1 antydet en «steinkiste», kan san~m_enliknes n~ed de kantstilte heller Sophus 

Bugge så i en av røysene i Bråtehagen. 

Skåret av det spannforn~ede leirkar av kleberholdig gods, et randskår (fig. 27) 

viser kan~trukne linjebunter son1 innran1n1er et ste1nplet orna1nent, dobbelt

vinkler n~ed toppunktet opp og 1ned en sirkel over toppunktet. Orna1nentgruppen 

er plassert vel 1 en~ nedenfor selve randen, og det er on1trent like 1negen åpen 

plass nedenfor den nedre linjebunt. Et slikt skår lar seg ikke datere 1ner nøyaktig 

enn til folkevandringstiden, antakelig om_kring 500 eller tidlig 6. århundre. 

Etter Bøe (1931, s. 188) blir sten1peldekorert vare først vanligere omlring 1nidten 

av 5. århundre og har sin glansperiode i 6. århundre. Dette karet bør ikke ligge 

for sent; det har ennå ran1n1en av linjebunter og i den utstrekning vi kan be

dønllne det av skåret, har ornan1entfeltene vært adskilt 1ned udekorerte felt. 

Etter vanlig oppfatning bør slike svære, høye hauger, hvor torvdekket er så 

tykt at røysen ikke ses, høre til vikingtiden eller iallfall yngre jernalder. Loranges 

gravningsbeskrivelse kan tyde på at haugens kunstige høyde ikke var så svær 
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Fig. 27: C 15684: Skår av spannformet leirkar, funnet av A. Lorange i haug på Einang, Slidre. 
Tegning: Universitetets Oldsaksamling. Ca. 2/3 størrelse. 

son1 den virket før utgravningen, sanden kan være den naturlige overflate smn 

hellene ble satt ned i. Før brannlaget kmn og steinene ble satt ned, 1nå 1nan da 

ha gravet av en del sand, og for å få full vidde på haugen kan 1nan ha fylt opp 

med skiferlaget rundt ytterkantene, så er hele gravanlegget blitt dekket med det 

5 cn1 tykke lag gul sand. Over det ble den 4 fot høye rullesteinsrøysen lagt 1ned 

torv på toppen. Dette er selvfølgelig en fortolkning og ikke den eneste 1nulige, 

man kan også tenke seg at haugen opprinnelig er anlagt som en lav, vid røys over 

gravanlegget, og at den så ved en senere anledning er blitt forhøyet og forstørret, 

i så fall sikkert i forbindelse med en sekundærgrav smn kan være blitt helt ødelagt 

da de plyndringsskadene oppstod, smn Lorange mntaler. 

Også fra eldre jernalder, fra sent 4. eller 5. århundre, er de to graver 1ned 

potteskår, B 3276 og B 3277, so1n jeg så vidt nevnte i forbindelse med funn

gjennmngangen fra gravfeltet i åsen, B 3276 er skår av et hanke(?)-kar, mun

ningen smal og avrundet, de mnløpende dype linjer begynner noe nedenfor 

1nunningen og går ned til halsvekket 1not buken. Skårene stan1111er fra <<en rund

haug>>. B 3277 er stykker av nedre del av et spannfonnet leirkar av asbestblandet 

gods, funnet 1ned en forbrent grønn glassperle, små forbrente bronsebeslag og 

brente bein i en vid, lav haug nær B 3276. Skårene er sterkt sekundært forbrent. 

Denne rekken av gravfelt på gårdene i dalen og funnene derfra, son1 iallfall fra 

Slidre og Einang, Hausåker og K våle er noenlunde samtidige med de eldste funn 

5- Viking 1971 65 



fra åsen, er for 1neg det viktigste argun1_ent 1not at de døde på gravfeltet i åsen 

bodde nede i dalen. Dette er for så vidt de fleste arkeologer so1n har beskjeftiget 

seg 1ned feltet, enige mn (Hougen 1936 og 1944). Vi 1nener gården eller gårds

enheten lå nær eller innenfor det areal gravfeltet dekker. Et gårdsbruk her, hvis 

tun og 1narker antagelig har ligget n1_ellon1_ 600 og 700 n1_ o. h. (innen hovedgrav

feltet) skulle ha hatt de san1_n1_e n1_uligheter fra naturens side smn gårdene i ås

siden lenger sør. Berge, den første gårdsenhet sør for gravfeltet, n1_ot Røn, har 

blant andre funn også gitt en jernfibel (C 31297) fra ca. 400 e. Kr., smn kon1 

fre1n ved rydning av et mnråde ved Midtre Berge, der det lå nunge sn1årøyser. 

Fra Snorthei1n j Røn har vi det eldste jernaldersfunn fra V es tre Slidre, en brent 

våpengrav (C 24329, fig. 28) fra tidlig 3. århundre e. Kr., og fra Fystro finnes et 

«rmnertids>> sverd (Nor diska Museet, Hougens funnliste 1958). Både Berge, 

Snorthein1_ og Fystro ligger on1_trent i 600 111 høyde over havet, og den eneste 

forskjell1nellon1 disse gårdene og den postulerte gård innen gravfeltet mnkring 

Einangsteinen, er at de ennå eksisterer, og vel har gjort det siden de ble tatt opp. 

Dette har ført til to ting, vi har intet behov for å bevise at de er der, 1ned inn

nurk og utnurk og tun, og den lange bruksperioden har sikkert fjernet det 

n1este av de gravfelt, son1 1nå ha vært der. 

Med et postulert gårdsbruk innen eller n1_eget nær gravfeltet, reiser spørsn1ålet 

seg: hvor lå tunet eller tunene? Muligheten for flere fan1ilier underordnet et 

hovedbruk er selvfølgelig til stede. 

Jeg har tidligere en gang brukt uttrykket «gårdsenhet>> for å karakterisere den 

økonomiske og 1nuligens geografiske enhet son1 danner basis for de1n son1_ bodde 

i Slidreåsen og ble begravet på gravfeltene. (Slonunn 1970.) Vi vet uhyre lite o1n 

hva en gård var i jernalderen, on1 det var ett tun eller flere, 0111 det kunne ha 

underbruk smn ikke nødvendigvis var skilt fra gården, og hvis beboere kanskje 

fra først av hadde slektskap n1ed fa1nilien på hovedgården og iallfall hadde rett 

til å ligge begravet på gravfeltet, kanskje 1ned visse forpliktelser i forhold til 

hovedbruket, vel også nød den beskyttelse det var i å tilhøre en større enhet. 

Det er alt proble1ner son1 berører vårt syn på jernalderbosetningen i Norge, og 

son1 antakelig har hatt forskjellige løsninger de forskjellige steder. Muligens har 

vi en antydning o1n slike forhold her. Hvis det er riktig at det høyereliggende 

og 1nindre felt ikke har direkte san11nenheng 111_ed det store feltet o1n runesteinen, 
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Fig. 28a: C 24329: Gravfunn fra Snortheim, Røn, V. Slidre. 
Fot.: Universitetets Oldsaksamling. Ca. 5/13 størrelse. 



Fig. 28b: Leirkarskår fra Snortheimfunnet. Tegning: Universitetets Oldsaksamling. 
Ca. 2/3 størrelse. 

så kan det ha vært knyttet til et bruk utskiftet alt i forhistorisk tid. Slik utskiftning 

er skjedd i Slidre i jernalderen - trolig i 1nerovingertiden. Jarstad f. eks. har ute

lukkende funn fra 8. århundre og senere. Av hvilke gårder den er utgått, er helt 

uvisst, det kan være nabogårdene i sør og nord - Hande- Nesja -, 1nen Hande 

har bare like sene funn, selv 0111 navnet kan være eldre, og Nes ja har ikke gitt 

funn i dalen. Er også de sekundære i forhold til en pri1nærbosetning, 1nå vi regne 

1ned Reien og Einang i hvis utn1arker disse fire gårdene kan være opptatt. Lettere 

å bedøn11ne er Uppslidre, son1 er utgått av Slidre. Gravfeltet der og funnene 

viser at utskillelsen er foregått senest i 8. århundre. 

Hvis en brukerfa1nilie i åsen også har følt behov for et eget gravfelt, så har vi 

av de1n bare bevart dette. 

Vi har ikke funnet tufter so1n n1ed sikkerhet kan henføres til forhistorisk tid, 

skjønt tre av de innmålte tuftene skiller seg i forn1 og beliggenhet fra alle de 

andre innen feltet (nr. 488T, 520T og 909T). En ligger opp for Bråtehagen (fig. 5), 

straks sør for søndre Tvengestølssti, en ligger rett opp for selet og imunarken i 

Gardberg, og en ligger litt nedenfor og nordenfor skålgropsteinen, også i Gard-
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berg. De ligger alle på flater, synes alle å ha hatt ryddet 111ark 0111 seg, alle har 

rektangulær fonn n1.ed lengden langs åssiden, ingen har spor av grumu11ur av 

stein, bare lave voller innran1.n1er ron1.n1et. De er vanskelige å se. Vi har ingen 

datering på de111, de kan like godt være 1600-tall, eller fra 111iddelalderen, s0111 

forhistoriske. Med alle de tun til sn1.åbruk og hein1støler son1 eksisterer, og 111ed 

alle de tufter av tun etter nedlagte støler og husn1annsplasser vi har innen feltet, 

alle 111ed større og n1.indre inn111ark 0111kring eller 111ed spor av slikt, vil en søken 

etter det (de) forhistoriske tun bli n1eget vanskelig. Det (de) kan ha ligget under 

yngre tun eller blitt ryddet vekk. Men det bør søkes etter. Hvjs 111angelen på 

kontakt n1ell0111 hovedfeltet og det tnindre, høyereliggende i nord antyder en ut

skiftning eller utflytning av en brukerfa111ilie, da er det kanskje større håp on1 å 

finne tunet her oppe, selv on1. også der tun fra nedlagte heitnstøler kan ha fjernet alt. 

Rydningsrøyser son1 vi har ved de gjengrodde engene, særlig slike s0111 kunne 

kalles <<røysekast>>, bør sa111tidig sees på og åkerreiner bør skjæres igjenno111, for 

å se 0111 de kan antyde eng eller åkers brukstid, og endelig 111å i denne forbindelse 

pollenanalyse av de større 111yrene forsøkes. (I 1971 tok universitetslektor Kari 

Hennings111oen pollenprøver i Slidre111yren, Tvengen1yren og 111yren nedenfor 

nyveien ved Gardbergtunet.) Men selv 0111 intet av dette skulle gi det resultat at 

vi finner det (de) forhistoriske tun, åker, eng og/eller utslåtter, n1.å vi regne n1ed 

at de har vært der. 

Hvor 111ange 111ennesker har levet her? Det eneste sikre vi har er det store 

antall røyser, 616 bevarte, et tall son1 n1å ha vært større. I alle fall 20 ble tatt av 

bulldoser efter 111in kartlegging i 1958. Veien tok 3 eller 5 større røyser og et 

ukjent antall 111indre. Hvor n1ange røyser rydning i eldre tider har tatt, har 

vi jngen oversikt over. Vi er ikke vant til å ha så n1ange grav111inner fra noe som 

rent naturgeografisk bare kan ha vært en gårdsenhet. Men det er foretatt be

gravelser her oppe fra 0111kring 325 til on1kring 850, det vil si i vel 500 år. Utlagt 

på generasjoner, anatotnene regner nå helst 111ed fire eller fen1 generasjoner pr. 

århundre i forhistorisk tid (Hachn1ann 1970), blir det 20-24 generasjoner so111 

ligger begravet i åsen. Det skulle ved enkel arit111etikk bli gjenno111snittlig 30-33 

111ennesker pr. generasjon, ikke noe særlig stort tall, hvis n1an regner 111ed at alle 

so111 hørte til gårdsenheten, fikk en grav, og at barnedødeligheten har vært 

ganske stor. 
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Hva levde de atJ? 

De økonon1iske vilkår var ikke spesielt dårlige i åsen. Viktigst har nok fedrift 

vært, rnen åker er absolutt rnulig, selv uten de n1oderne frerneksperirnenterte 

kornslag og på tross av at rnodningssesongen er kortere der enn nede i dalen. 

Ved siden av dette har jakt kunnet spille en rolle, og her kon1n1er da inn eventu

elle undersøkelser av det vi har kalt «dyregraver». I tillegg har de nok drevet tre

kullbrenning og tjærebrenning. I alle fall for trekullbrenningen vil undersøkelser 

av disse groper kunne gi resultater, selv on1 vi ennå ikke har noen datering på 

gropene og derfor ikke vet on1 de er eldre, san1tidige eller yngre erm gravfeltet. 

Fiske har det ikke vært anledning til i åsen. Det har rnan n1åttet ned i Slidre

fjorden eller på andre siden åsen i Volbufjorden for å drive. Til dags dato er ikke 

sett spor av jernvinne. Det kan finnes - n1en bare sjeldent sees jernutfelling i 

bekkene. On1 gården her har hatt støl og rettigheter i vestfjellene n1ellorn Slidre 

og HallingdaljHen1sedal, vet vi naturligvis ingen ting on1. Det har alle bruk nå, 

og det er nok et rneget gan1111elt forhold; vi vet ikke hvor gan1rnelt. 

Veistrekket, veilinjen langs dalen, son1 vi så så godt n1arkert i funnene der, 

synes i ron1ertiden og folkevandringstiden også å ha fulgt den øvre linje, og 

denned har bruket kunnet ha de rnulige inntekter son1 gjennon1fart alltid har 

budt på. Dessuten n1å det ha vært et veidrag over åsen fra Slidre hovedbygd til 

Volbu, den eneste av Østre Slidre-bygdene n1ed rin1elig god ron1ertid, jevn

garnn1elrned funnene på vestsiden av åsen. (Vindingstad i Volbu C 28432, fig. 29, 

fra C: 1, ca. 200 e. Kr.) Det veis trekket n1å på en eller annen rnåte ha berørt denne 

eiendornrnen, så for så vidt kan n1an si at den ligger ved kryssende veilinjer, på 

sarnrne rnåte son1 Snortheirn rnå sies å gjøre det. Men det er også klart at hvis 

gårdsenheten ikke hadde rettighet i vestfjellene, ville den ha n1anglet adgang til 

de store jernrnyrene og både jaktn1uligheter og beiten1uligheter vil være svært 

begrenset, siden nærn1este gårdsenheter i øst n1å ha vært den eller de, funnene fra 

Vindingstad og Strande i Volbu antyder. 

Hva het gården? I n1in opprarnsing av gårdsnavn og bruksnavn fra åsen hoppet 

jeg over ett, navnet på Einangs heirnstøl. De andre stølene er lett å ta ut, Nesja

stølene, Jarstadstølene, Handestølene, Haugostølen, Laukebakke, Øynestølen, 

Tvengestølene etc. Slidrestølene ligger i sin helhet nordenfor og utenfor feltet, 
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ved ve1en over til Østre Slidre. 

Men Einangs hein1støl heter Gard

berg, og mnrådet mntales i dag 

son1 «i Gardberg». (I Gardberg slo 

4 a 5 1nann i 8 dager - Peder T. 

Einang ved Tora Einang.) 

Gardberg er det eneste steds

navn her oppe son1 kan være 

gan1n1elt. Rygh regner det som_ et 

tapt gårdsnavn. Det forekon1n1er i 

Hadeland Fogderis Jordebok i 

1595. (Min beste takk til arkivar 

Egil Øvrebø, Riksarkivet, son1 har 

gitt 1neg denne opplysning og for

øvrig også har vært 1neg behjelpe 

lig på annen n1åte.) Jordebokens 

opplysninger 0111 Gardberg synes 

å være tatt fra en skyldsetnings

forretning 4. august 1591- (Stltt

holderarkivet, DX, pk. 1). Her 

finnes «Gardeberriig» blant opp-
Fig. 29: C 28432: Vindingstad, Volbu, 0. Slidre. 

regning av navn under en over- Fot.: Universitetets Oldsaksamling. 

skrift «Rødninger erre Nu først Ca. 2/3 størrelse. 

optagne och her Schulle giffue 

frelse». (I denne gruppen son1 alle 

mnfatter gårder innen Slidre storsogn, er også gårder som_ nun ikke visste 

kunne betegnes so1n rydning, Skan1n1estein i Østre Slidre f. eks.) Gården er 

ikke knyttet spesielt til Einang. Etter 1607-8 forsvinner <<Gardeberrig», Grade

berrig, Graadeberg av jordebøkene, og det er vel da sannsynlig at den er gått 

inn under Einang. Notisen i Jordeboken av 1595 antyder at Gardberg var en 

nyrydning som_ da ble skyldsatt. Det n1å bety at 0111 Gardberg var navnet på 

den forhistoriske gården, så har den vært øde før 1590. Det er en 1nulighet for 
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at vi i gårdsnavnet Gardberg har bevart navnet på den tapte hovedgården. 

(Arkivar Øvrebø påpeker at den ikke er nevnt i skattem_anntallene fra 1590-

årene eller fra først på 1600-årene !) 

H v01ji'a kom de? 

Vi kan ikke n1ed sikkerhet si når de kon1, n1en vi vet de var der ved begynnelsen 

av 4. århundre, og at de hadde en viss velstand i eldre jernalder smn tillot grav

leggelser son1 sverdgraven og gullfingerringene og betaling av rune1nester. 

De to eldste jernalderfunn vi har fra Valdres, er lanser fra sen keltertid, ca. 

100 f. Kr., fra Nordland, Vang hovedsogn, ved nordsiden av Vangs1njøsi (C 23859) 

og fra Robøle, Hegge, Ø. Slidre (C 7176). Den fra Nordland ble funnet på et 

jordstykke like ved en liten gruppe gravhauger opp for fjorden. Den fra Robøle 

kon1 inn 1ned saker fra folkevandringstiden (C 7175-77). To lanser stan11ner fra 

eldre ron1ertid, 1. eller 2. århundre e.Kr., en fra Nystova på Filefjell, Øye, Vang, 

og en fra Li av Kjørlien, Hurun1, Vang, (C 29624, 27723). Alle fire har vært på 

likbålet, og i alle fall den fra Nystova kon1n1er fra en liten røys (n1ellon1 kafe

teria' en og B jørnegården). 

Ingen av disse fire funn vil jeg tolke son1 spor etter en jernaldersbosetning. 

På Nystova er det un1iddelbart usannsynlig, på Nordland og Li er det nesten et 

halvt tusen år til neste funngruppe kon1n1er, og hverken de gårdene eller Robøle 

er sentrale i bygdene. Helst ser jeg den1 son1 graver etter veifarende folk, for de 

tre funn fra Vang, langs Filefjellsveien, for Robølefunnet trolig et av veidragene 

1nellon1 Gudbrandsdalen og V aldres, her fra Ø. Slidre, under Skaget til Vinstra

vassdraget. Hvis denne fortolkning er riktig, blir de eldre og enklere paralleller 

til f.eks. graven fra Eltdalen i Trysil (Skjølsvold, Viking 1969). 

Men to funn av sekundært forbrente lanser av 2. århundres fonn tror jeg er de 

eldste spor vi har av jernaldersbønder i Valdres. De er begge fra Ulnes, ved nord

enden av Strandefjorden, den ene fra Stavenjord under Gøe, den andre fra Hippe 

(C 27826 og 25739). Både Gøe og Hippe er sentrale innen sin grend, og i alle fall 

for Gøes vedkom1nende, d.v.s. Ulnes sentralbygd, delvis også for Hippesbygden, 

begynner de neste funngruppene allerede i tidlig yngre rmnertid for så å fortsette 

uavbrutt gjennon1 3. og 4. århundre (Nordsvin, Ulnes selv, Bø, Ringisåk, Gøe, 
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Røllång, Sundhei1n og Hippe. Hougen 1958). Her synes derfor å være sentrale 

gårder og rim.elig kronologisk kontinuitet. V ed begynnelsen av folkevandrings

tiden n1å det ved nordenden av Strandefjorden ha vært en ganske tettbygd grend 

hvis eldste gårder går tilbake til 2. århundre. Alt on1kring 200 hadde den strukket 

seg videre oppover dalen til Røn (Snorthei1n, fig. 28, eventuelt Fys tro), kanskje 

også over åsen til Vindingstad i Volbu (fig. 29). Det son1 preger disse funn, er 

brente, til dels velutstyrte n1annsgraver. Når vi vet noe 0111 funnforholdcne, 

heter det «liten haug», funnene sa1nlet på 3
/ 4 n12 , ca. 30/40 cn1 dypt (Snorthein1), 

«sn1å røyser>> (Røllång). 

Funn beskrivelsen er også ganske lik den vi har fra Fjell berg av Slidre (takket 

være frøken Tora Einang). På stedet var en svak forhøyning, øverst lå jord, så et 

lag rullestein, så sakene san1n1en 1ned «n1orkne» d.v.s. brente bein. Altså igjen en 

ganske liten haug 1ned sakene forholdsvis høyt plassert. 

Knut Berge Hande, son1 ga funnene C 31217 til Universitetets Oldsak

salnling, hadde selv son1 sn1ågutt vært 1ned sin far da engstykket på Midtre Berge 

ble ryddet. Etter han1 skulle det ha ligget «n1ange s1nårøysa og røysekast>> over 

stykket, og flere steder hadde det vært «brent>>. Helt tilsvarende opplysninger ga 

Trygve O. Bråten fra Handestølen (C 29884, 30115). 

Noe yngre er de eldste spor av fast jernalder bosetning NV for Slidre, i Vang. 

Fra Han1re, på nordsiden av Vangs1njøsi, nabogård til Nordland, har vi et øde

lagt, n1en opprinnelig 1neget fint kvinnegravfunn, son1 p. gr. a. sine to krukker 

og sin rosettefibel (fig. 30), gullfingerring og ravperler bør være f1a on1kring 

n1idten av 3. århundre e. Kr. Ingen av sakene er brent, 1nen de skal være funnet 

n1ed kull og brent bein (C 21352). Det er det eneste sikre 3. århundres funn fra 

Vang. Fra 4. århundre kjennes en, tapt, lanse fra Kasa i Øye, under Filefjell, en 

ubrent kvinnegrav fra yngste rmnertid fra Bruflat under Bø, på sydsiden av 

Mjøsi, tre brente våpengraver fra hhv. Nordland (C 17638-42) fra yngste ron1er

tid, Ren11ne (C 13353) fra C :2 og Høverstad (C 5044-45) også fra C :2. Fra denne 

del av Vang stan1n1er også den ubrente dobbeltgraven, for 1nann og kvinne, fra 

Leirol (C 10185-92) so1n n1ed glass spillebrikker lik de fra Sætrang (Slmnann 

1959 b. Tvi. VIII:1) og en likeannet fibel1nå dateres til C:3. Nordland, Leirol, 

Remn1e og Høverstad ligger alle nord for Vangsn1jøsi, son1 Han1re. Det siste 

rmnertidsfunn fra Vang kmn1ner fra Hæn i Hænsåsen opp 1not Slettefjell (C 24137) 
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Fig. 30. C 21352: Ham.re-, Vang, Oppland. 
Fot.: Universitetets Oldsaksamling. Ca. 1/ 2 størrelse 

et hakespyd son1 R 212. Med disse funn kan vi si Filefjellsveien er belagt, 1nen 

bare ved nordsiden av Vangsm.jøsi er det grend. En del av funnene fra Vang synes 

å kmnm.e fra graver lik den1 vi kjenner fra Slidre og Ulnes, 1nen innslaget av 

ubrente graver, iblant i steinkister, slik det on1tales fra Bruflat under Bø, eller 

Leirol, slik jeg tror det n1å ha vært på Hanue, og slik vi ennu ser ligge åpen på 

Ren1n1e, det er fren1n1ed sør i dalen, og vi 1nener skikken er kon1n1et vestfra, 

over Sogn. Det heter da også at Vang fikk sin jernalderbosetnin g via Lærdal, 

1nens resten av Valdres fikk sin fra sørøst, fra de store flatbygder ved Rands

fjorden og Tyrifjorden. Selv om. grensene n1ellon1 innslagene fra vest og øst 

neppe er så skarpe son1 de oftest angis, er de vestlige trekk i Vangs rmnertids

funn klare. 

Her, hvor proble1net er gården i Slidreåscn, 1nå vi ha lov til å regne 1ned at 

den ble opptatt av folk fra Røn/Ulnes og ikke av folk son1 presset sørover fra 

Vang. Da blir den enten en naturlig fortsettelse av bosetningen lenger sør i Slidre

åsen og ved nordenden av Strandefjorden, eller n1an «fylte i» ton1ron1n1et 1nellon1 
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Vinclingstad og Snorthein1. Styrken i rotnertidsgrenden i Ulnes/Røn kan anes, 

når tnan tenker på at senest i 4. århundre, trolig før, ble dessuten f. eks. Reien, 

Slidre, Husaker og Kvåle, antagelig også Einang tatt opp langs Slidrefjorden. 

Så få og tilfeldige funnene er, er dette å presse den1 sterkt, rnen det kan være 

nyttig en gang å få presisert vår viten. Det viser bl. a. hvor n1angelfull den er. 

Men vi ser også i Slidre, i Ulnes og i gravfeltet i åsen vestlige innslag, selv 0111 

det der ikke virker prin1ært. Glasset og gullblikket fra Nordsvin i Ulnes (C 4001, 

4350-52, 4666, Slonunn 1958) fra ca. 300, vestlandskjelen fra Reien (C 30223) 

og de fine trespann n1ed bronsegjorder og hank fra Viste (C 27921) og Reien 

(C 1751) antyder forbindelsene vestover i 4. og 5. århundre. På san1n1e vis kan 

vi n1uligens si at hellene satt opp parallelt 0111 branngravene på Einang og i 

Bråtehagen (Loranges gravning, C 15684 og Bugges C 5921-22) kan vise inn

flytelse fra steinkistene for skjelettbegravelser på Leirol, Ren1n1e eller Bruflat 

av Bø, altså et vestnorsk innslag kon1n1et via Vang. 

Viktigere er kanskje keran1ikken. Keran1ikk er i det hele sjelden fra de indre 

østnorske brente våpengraver, og det er ikke tneget av den i Valdres heller. 

Eldst er skårene fra Snortheim_graven (fig. 28b), forutsatt det dreier seg om_ et 

sarnlet funn. De er katalogisert son1 «skår av spannfonnet leirkar», n1en de er av 

vanlig leirgods, der ganske grove kvartskorn sees. Trolig hører de heller til et av 

de enkle srnå kar son1 dukker opp i graver fra tidlig yngre ron1ertid, slik vi har 

dem_ bl. a. fra f. eks. Bø i Steigen (Slom_ann 1959a). 

Fra 2. halvdel av 3. århundre, er vel de to kar fra Han1regraven, rneget fin 

vare, og særlig er den vesle bollen uvanlig (fig. 30). 

Fra 4. århundre, fra C :3, har vi skårene av det spannfonnete leirkaret fra 

Nesjabråten, (C 15683, fig. 15), det nesten fullstendige spannforn1ete leirkaret fra 

Arnelund av Stee, B 5399 (fig. 8), n1erkelig å få i en branngrav, og hankekaret 

fra Solhein1 av Slidre (fig. 25), hovedtype velkjent både i øst og vest, tuen dette 

spesialutfonnet uten å ha særlig høy kvalitet. Skårene C 15684 av spannfonnet 

leirkar fra Einang selv (fig. 27), kan være tidlig 6. århundre, rnens skårene B 3226 

og B 3277 fra henholdsvis et hankekar og et spannfonnet kar kan være laget 

n1ellon1 350 og 450. Bundegraven fra Høre (C 22387), Vang, rned skår fra et 

hankekar og et spannfonnet tnå være 5. århundre. Sør for de diskuterte mnrådene 

- fra Soltun av Skrautvål i Nord-Aurdal - har vi til sist et spannfonnet leirkar 
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(C 24300) likt Shetelig 1912 fig. 240, funnet n1ed kull, altså igjen en branngrav, 

denne gang fra 6. århundre. Karene fra Hanue, det fra Solhein1 og Arnelund, 

Stee, har ikke vært på likbålet. Det har alle de andre. I to sakkyndig undersøkte 

graver, på Nesjabråten og på Einang, vet vi at det bare var hhv. 6 og 2 skår av 

krukken. Det 1nå bety at ikke alle skår ble plukket opp fra likbålet, i og for seg 

et østnorsk trekk ved gravskikken. Holder vi de tre leirkarene fra 3. århundre 

utenfor, har vi fra Valdresbygdene 9 leirkar fra 4., 5. og 6. århundre, alle fra 

bygder langs Filefjellsveien (Vang, V. Slidre og N. Aurdal). Av disse er 6 spann

forn1ete leirkar. Fra det øvrige innlandet i Hedn1ark, Oppland og Buskerud 

fylker kjennes bare ett: fra den rike ubrente kvinnegraven i steinkiste fra S. Kjor

stad, Fron, Gudbrandsdalen (Hougen 1929). Det kan her ikke være tale on1 annet 

enn et vestnorsk innslag i Valdresbygdene, et son1 også når gravfeltet i Slidreåsen. 

Gården oppgis og området deles 

Med en postulert forhistorisk gård i Slidreåsen nordenfor Berge, innen eller 

nær gravfeltets areal, oppstår problen1et: Når ble den forlatt, og når ble grav

feltet delt 1nellmn de 5 navnegårder i dalen? Vi n1å jo kunne fonnode at hele 

gravfeltet var eid av den gården hvis beboere ligger begravet i røysene. 

On1 disse problen1er vet vi 111eget lite. Alle skriftlige kilder 0111 forholdene her 

i åsen er fra etter-refonnatorisk tid og berører bare nordre del av hovedfeltet, de 

deler son1 nå eies av Prestegården, Einang og Nesja. On1 de deler Jarstad og 

Hande eier, kjenner jeg ingen arkivalia. On1kring 1700 n1å nordre del av hoved

feltet ha vært delt 111ellon1 Slidre, Einang og Nesja. Ca. 1695 anla Prestegården 

Lens1nannsbråten son1 husn1annsplass innen feltet. I oktober 1706 fant den 

grenseoppgang sted 1nello1n Einang og Nesja son1 on1taler Runesteinen so1n 

1nerkestein 1nellon1 de to gårdene, og ca. 1710 ble Nesjabråten tatt opp straks 

sør for steinen. 

I 1594 ble Gard berg n1atrikulert son1 rydning, og den on1tales i lensregnskapene 

fren1 til1608, n1en aldri so1n en del av Einang. Det er n1ulig at Einang først over

tok Gardberg etter 1608, 1nen før 1706. 

Så vidt de skriftlige kilder. 

Av forhold i de siste 150 år vet vi at det er, og særlig har vært, hein1støler innen 
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alle deler av gravfeltet, og vi har imunålt de tufter vi har funnet. Men vi vet ikke 

når stølingen i åsen begynte, og heller ikke 0111 en gård, som_ nå, tnåtte eie det 

otnrådet stølstunet og eventuell inngjerdet eng lå på. Hvis det bare gjaldt hus, 

kunne stølingen foregå i ahnenningen. Men mnrådet tnåtte neppe være eid av 

en annen gård. 

Vi vet at hustnannsplasser ble tatt opp fra ca. 1700 av, tnen ikke hvor m_eget før. 

Hustnannsplasser i dalen er mntalt alt fra 1660-årene. Her kan ikke være tvil on1 

at tnodergården måtte eie det området en hustnannsplass dekket. 

Undersøker vi forholdene i dalen, for de gårdene son1 ble eiere av gravfeltet, 

vet vi at Prestegården i første halvdel av forrige århundre var 1neget stor, tned 

eiendom fra Hjelle i nord til Einang i syd. Den hadde da «slukt>> gamle gårder 

son1 Rakkestad, Hausåker, Ølken, Uppslidre, Tvenge og Haugo. Fylken, en 

selvstendig gård, lå son1 en øy omgitt av Prestegårdsjord. 

Av disse gårdene var i alle fall Hausåker og Uppslidre selvstendige gårder i 

n1iddelalderen. Hausåker hadde kirke og «Hauksaker» kirkesogn nevnes siste 

gang i 1395 (DN V nr. 367). 

Uppslidre hadde egen oppsitter så sent smn i 1528. Ennå i det 16. århundre 

vokste altså Prestegården. (Norske Regnskaber og Jordebøger IV s. 161 ff. for 

Valdres. I 1nin artikkel i 1970 kjente jeg ikke til disse opplysninger 0111 Hausåker 

og Uppslidre, som arkivar Frøhohn, Statsarkivet, Hatnar, nå vennligst har tned

delt tneg.) I en innberetning fra presten Nils Andersen Spydeberg fra 1664 nevnes 

Hausåker, Ølken, Tvenge, men ikke Uppslidre, blant ødeplassene under preste

gården (Tore Ey, 1916, s. 513). I tnatrikkelen fra 1667 er ikke prestegården tatt 

1ned, og heller ikke noen av de nevnte gårder, og det 1nå vel si at da var det 

skjedd. Da var foruten Hausåker, Ølken og Tvenge også Rakkestad, Uppslidre 

og Haugo prestegårdsgrunn. Dette angår ikke direkte forholdene i åsen, men 

det viser at Prestegården var langt den største eiendmn i Slidre i etter-refornla

torisk tid, trolig også før. De andre gårdene kan vi ikke se har utvidet seg på 

liknende måte, selv om brukerantallet og denned oppdelingen har skiftet gjen

nom tidene. 

En eller annen gang før 1695 tnå grensene i åsen være blitt regulert. Det heter 

i bygden at Slidre, Einang og N esjas grenser «gikk snorrett over Asen fra fjord 

til fjord». Spor av slike rette grenser sees ennå på det økonomiske kartverk. 
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Naturlige grenser n1ellom_ gårder, oppstått ved arvedeling, kjøp, salg, bytte eller 

hevd blir ikke «snorrette», hverken i bygda eller i aln1enningen. Slike grenser n1å 

være oppstått ved overenskmnst og regulering. Når en slik regulering er foregått, 

vet vi ikke, 1nen det må være skjedd før 1700, trolig en god stund før. 

Lenger bærer ikke det n1ateriale fra arkiv og tradisjon jeg kjenner til. Det virker 

so111 0111 eiendon1sforholdene i åsen først er blitt avklaret på 1600-tallet, 1nen 

stølingen kan være eldre. Muligens vil pollenanalysene kunne antyde når n1an 

først ser spor av intensere beiting, når 1nan ser spor av dyrket eng. Kanskje kan 

1nan finne n1er i arkivene, skjønt plasser og støler sjelden o1ntales der. 

Konklusjon 

Vår foreløpige viten on1 gravfeltet i Slidreåsen kan oppsu1nn1eres slik: Geo

grafisk dekker det et stort areal, so111 nå er delt på fe1n navnegårder i dalen. De i 

alt 616 gravrøyser fordeler seg på to felt, et 1nindre, høyereliggende son1 i sin 

helhet har vært eid av Slidre (prestegården) og et større son1 alene har rekken av 

storrøyser 1ned og uten fotkjede og bautastein. Så vidt vi vet, sta1n1ner alle 

funnene vi kjenner fra denne større del av feltet. Det har ikke lykkes 1neg å finne 

kontakt 1nellmn disse to felt. 

Hovedgravfeltet har vært benyttet i vel et halvt årtusen fra ca. 325 til ca. 850. 

I hele denne tiden har 111an brent den døde. Funnene viser en viss velstand i 4. år

hundre, smn gjør det 1nulig at runesteinen ble reist da. 

I anlegg av gravene og i funnenes kronologiske fordeling svarer gravfeltet 

noenlunde til det vi ellers kjenner fra Valdres. 

Jeg n1ener det har ligget en gård nær eller helst innen gravfeltet, slik Bjørn 

Hougen også alltid hevder (1936, 1944, 1958). Den n1å være utgått fra Røn/Ulnes

grenden. Min hovedbegrunnelse for dette er at gårdene i dalen har sine egne 

gravfelt og fra i alle fall to har vi funn jevnga1nle 1ned dem_ i åsen. Gården i åsen 

kan snart, og trolig senest i yngre jernalder, være blitt oppdelt i bruk, hvorav ett 

anla sitt eget gravfelt. En eller annen gang 1nellmn 850 og 1590 er gård og bruk 

forsvunnet. Gården kan ha hatt navnet: Gard berg. 

Før 1700 er gravfeltet delt 1nell01n 3, trolig 5 navnegårder i dalen. Da ble hus

n1annsplasser anlagt innen feltet. 
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Nå er det også hein1støls0111råde, n1en hvor langt tilbake denne stølingen går, 

vet vi ikke. 

0111 skålgropsteinen hører til gravfeltet, til den forhistoriske gården eller til 

hein1stølene, vet vi ikke. Heller ikke kan «dyregravene» ennå dateres, hva enten 

de er til fangst eller til trekullbrenning. Derfor vet vi ikke 0111 de hører til den 

forhistoriske gårdens økon0111i, til senere tiders utnyttelse av on1rådet, eller til 

begge deler. 

Idag foreligger kart og beskrivelse over gravfeltet 0111 Einangsteinen i Slidre

åsen, så nøyaktig son1 det har vært 1neg n1ulig ved nunges hjelp å la det utføre. 

Skulle n1an noen gang planlegge en større vitenskapelig undersøkelse her, 

1nåtte den on1fatte 111enneskers virkson1het i åsen i forhistorisk så vel so111 i 

historisk tid. Det henger for nøye sanunen til at vi bør skjelne her. Den 1nå bli 

utført son1 et san1arbeid n1ell0111 folk fra forskjellige vitenskapsgrener ved for

skjellige fakulteter. Hovedvekten n1å legges på forhold i åsen, 1nen undersøkelsen 

111å også strekke seg ned i dalen, kanskje over fjorden innpå V estfjellene, forat 

bildet kan bli så fullstendig son1 n1ulig. Nå kan n1an ikke tenke seg et bruk uten 

langstøl i vest, og heller ikke on1 de1n vet 1nan når de ble tatt opp. Siden det 

geografiske on1rådet tross alt er n1eget begrenset, bør vidden i undersøkelsen bli 

så stor son1 n1ulig. Utgravningene 111åtte mnfatte 1ninner både fra forhistorisk og 

historisk tid, gravrøyser, tufter, åkerreiner, rydningsrøyser, «dyregraven> og 

annet, uansett alder. Geologiske studier, pollenanalyse, geokjen1iske fosfatana

lyser og andre jordanalyser 1nå utføres. C-14 laboratoriet i Trondhei1n bør få 

trekull til datering, eventuelle funn av brente bein bør anato1nisk undersøkes. 

Historikere og arkivarer 1nå trekkes inn, og etnologer bør lede studiene i folke

tradisjon og folke1ninner. 

Skulle en slik undersøkelse gi resultat, n1å vi tro den kan bli av betydning ikke 

bare for lokale forhold i V. Slidre, 111en også for større deler av Norge. Hvis vi 

bare kunne få et fastere grunnlag for vår vi ten on1 den forhistoriske jernalders

gården ett sted, ville 1neget være vunnet. A ha sjanser til å følge en utvikling helt 

fren1 til våre dager, det har vi ikke nunge steder. Men her skulle n1uligheten 

være tilstede. 

I sine to inspirerende artikler i Tidsskrift for Valdres historielag, Dags ætte

gård 1936, og Einangsteinen 1944, har Bjørn Hougen plassert runestein og 
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sverdgrav inn i det sa1ntidige Valdres1niljø og gitt den1 europeisk bakgrunn, 1ned 

Rmnerrikcts 1nektige kultur son1 utstrålingssentrum. I 1944 avslutter han 1ned å 

understreke den plikt vi, nålevende n1ennesker, har til å verne slike fortidsminner 

for kom1nende slekter. 

Vernetanken lå også bak det store kartarbeid som nå er, vi får si, foreløpig av

sluttet. Istedenfor 11 større røyser hvorav en med runestein og flere med bauta, 

er runestein og storrøyser føyet inn i et 1neget stort gravfelt på i alt vel 600 grav

røyser. Vi kan 1ned sikkerhet si at det har vært flere. Det 1nå ha vært et felt hvor 

alle de, som levde og arbeidet på gården i åsen i jernalderen, kunne bli begravet. 

På Universitetets Oldsaksamling ble i 1906 lagt plikt til å verne n1inner fra for

tid og middelalder i Østnorge. Her i Slidreåsen ønsker vi å verne ikke bare rune

stein og gravrøyser, skålgropstein og andre <<riktige fortidsminner». For meg 

synes det viktig at vernet blir utvidet til å onuatte minner om nlenneskers virke 

i åsen i etter-reforn1atorisk tid. Også de 1nå være av betydning for en forståelse 

av utviklingen innen samfunn og kultur i Slidreåsen, i dalen, i Valdres - i siste 

instans i Norge. 

Etterskrift 

I løpet av de snart 15 år jeg har arbeidet i Slidreåsen, og ved utarbeidelsen av 

dem1e artikkel, har jeg 1nottatt hjelp fra så mange at det er vanskelig å nevne hver 

enkelt ved navn, og ennå vanskeligere å finne dekkende uttrykk for den takk

nelnlighetsgjeld jeg står i til sa1ntlige, offentlige institusjoner såvel som privat

personer, i Valdres, i Oslo, i Ha1nar og Lilleha1n1ner og i Bergen. Enkelte er 

nevnt i artikkelen, tallrike andre burde ha vært det, enten der eller 1ned navns 

nevnelse her. 

Jeg håper det ikke er ofte at noen går til et stort oppdrag så teknisk ukyndig 

og 1ned så liten viten om det mnrådet det dreier seg 0111, som jeg gjorde i 1957. 

Uten den hjelp jeg har fått fra alle, ville neppe kart og artikkel blitt fullført. Når 

jeg her bare ko1nn1er til å nevne ved navn noen ganske få, betyr det ikke at de 

andre er glemt, hverken Vestre Slidre komn1une eller Oppland Fylkes Veivesen, 

Universitetets Geografiske Institutt eller Widerøe/Fjellangers kartkonstruksjons

avdeling, Flyvåpenets stasjon på Rygge, Riksarkivet og Landsarkivet og Opp-

80 



land Fylkes kartkontor, studenter og alle ansatte ved Universitetets Oldsak

samling, Ola Nesjabråten og Erik Lon1e, Knut Ringen og familiene på Lens

nlannsbråten og Finnebergo, alle som hjalp rneg å grave i 1959, Knut Hernlund

stad, lektorene Jørgen Bjørgo og Ivar Aars, Valdres Gyrnnas, Andris Hamre og 

Knut Hauge, Eyvind, Olav, Trygve og Øyvind, Roger Bennett og Olaf Dalen. 

-Jeg kunne bare fortsette. 
Men noen få må jeg få nevne og takke særskilt. Først og frernst professor 

Bjørn Hougen, son1 var Oldsaksamlingens sjef da jeg begynte. Jeg har bok
stavelig vandret i hans fotspor, og ofte nok opplevet at jeg har tenkt store tanker 

som han forlengst hadde både tenkt og satt på trykk. Den aktelse han nøt, og de 
vennskapsbånd han knyttet gjennom rnange års virke i Valdres, har kmnrnet 

meg til gode. Alltid er han villig til å stille sin store viten til disposisjon, en viten 

som selvfølgelig rekker langt ut over V aldres, men som også omfatter en nesten 

utrolig lokalkunnskap der, større enn noen annen nålevende arkeolog har. Alltid 

støttet han meg og presset på, sist i forbindelse med denne artikkel. Min takk 

kan aldri oppveie det jeg skylder harn. 
En vann takk går også til professor Thorleif Sjøvold, smn i lange arbeidsdager 

i tre son1re, med tråling, måling og tunge bører brakte kartet godt videre, og 

som gjennorn mang en samtale ved og i runesteinshuset eller på Oldsaksarnlingen 

fant praktiske løsninger, utdypet vitenskapelige problemer og vårt vennskap. 

Stud. rnag. art. Kurt Alterskjær skylder jeg også meget. Han sa straks ja til å 

hjelpe rneg rned målingene i 1969 og tok også regnskapene og skyssen. For første 

gang slapp vi å gå hver dag 6 kvarter opp og ned åsen, til og fra arbeidsstedet. 

Med alle kunne han sarnarbeide, alltid var hurnøret godt, og nitid og grundig 
som han er, har vel han den største æren for at kartet over gravfeltet nå 

foreligger. 
Uten å ha hatt fast tilholdssted hos fru Sigrid Eckhof og frøken Tora Einang 

på Husaker kan jeg vanskelig forestille rneg hvordan jeg skulle ha kunnet full

ført kartet og denne artikkel. Ikke bare sørget de for de rnaterielle goder, og det 

til alle døgnets tider, noe sorn også for arkeologer er høyst nødvendig, rnen den 

ånd som det er på Husaker, den interesse de viste for arbeidet, den overflod av 

kunnskaper og tradisjon sorn er så levende hos dern, det vennskap det ble rned 
dem, har beriket min tilværelse og mitt arbeide. Når de ikke selv kunne svare 
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på et spørsmål kunne de alltid sette meg i kontakt med andre som hadde svaret. 

I 100 år har folk knyttet til Oldsaksamlingen bodd hos presten Winsnes og hans 

slekt i Vestre Slidre. Det er ikke for intet at da jeg første gang reiste der, hadde 

jeg beskjed fra museet om å bo på Husaker. Jeg takker dem begge og alle på 

Husaker. 

Valdres/Oslo, 10. september 1971. 

W encke Slomann. 

SUMMARY 

On a burial cairn on the hillside up and above the Slidrefjord stands a raised stone 

with a runic inscription, the Einang stone (Fig. 1). The inscription, (EK Gu)oa

gastir runo faihido: (I Gu)dgjest tnade the runes, is datable to the 4th or 5th 

century A.D. by the forms of the runes, the language and the contents, as 

well as by finds from cairns in the neighbourhood. Thus the Einang stone 

may be the earliest known raised stone with a runic inscription in Norway, 

and one of the very few still standing in its original place. This and the find of a 

sword with a Roman factory mark (Fig. 7) in one of the cremated weapon 

graves have rendered the cemetery in Slidreåsen specially interesting to archaeo

logists as well as to philologists ever since it was first published, (Sophus Bugge 

1872. Anders Lorange 1873). The finds were more closely studied by Shetelig 

(1914). A revised and now generally accepted reading of the inscription was tnade 

by Erik Moltke in 1938. 

In 1955 Universitetets Oldsaksamling discovered that a new road was being 

constructed along the hillside. At least 3, possibly 5 large cairns had been de

stroyed and the planned road-line would take more. In 1958 a sketch map of a 

snull part of the cemetery was made, and in 1959 I excavated 15 small cairns to 

allow for the later completion of the road. 

During these years we gradually realised that the size of the cetnetery had 

previously been underestimated. To be able to enforce the Law of preservation, 

a map of the whole area on which cairns were found, would be necessary, but 

as the area was in some parts densely forested and very steep in others, and as 

many cairns were low and covered by vegetation, the registration of the cairns 
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as well as the measuring for the tnap proved to be unexpectedly difficult and 

time-absorbing. Several attempts for snuller parts were tnade, until finally in 

the summer 1969, the whole area was n1easured. The rough draft was constructed 

during the winter 1969/70 and controlled during the summer 1970. (The geo

grapher, Dr. Roger Bennett and a student majoring in archaeology, but with 

experience in tnap-tnaking, Mr. Kurt Alterskjær, took the measurements, and 

I nutnbered and described the monuments). 

The map was drawn at 1 :1000 without any topographical details, (Figs. 4 and 

5), and then transferred to the relevant sheets of the economic tnap of Norway 

in 1 :5000, on which topographical details such as curves, bogs, fields etc. are 

shown. (The folded tnap.) These sheets, B.T. 072/5/1 and 3 for V. Slidre are as 

yet not quite complete, and will not be in print until 1972/73. 

The cairns were found distributed within an area of approx. 2 km2 , lying 

between 600 and 900 m above sea level. In this large area there appear to be two 

cemeteries. The stnaller one consisting of about 55 cairns, is concentrated to the 

north, and on a higher level. To this the two cairns on N. Tvengehøgda must 

belong (Fig. 6). The main, larger cemetery of 560 cairns lies between 600 m and 

750 m above sea level. To this all large cairns belong that with the runic stone 

included, and as far as we know all finds said to be fron1 the cetnetery come 

from there. 

Large cairns, i.e. cairns between 9 111 and 20 min diameter, all with stone kerbs, 

some with a raised stone, are placed in small groups of 3 to 5 down the hillside 

(E-W) and these groups can be followed 1.8 ktn along the hillside (N-S), the 

line broken only by cultivated areas and by the absence of those cairns which 

the road construction destroyed. 

I see this line of large cairns as binding the cetnetery together, since between 

and around them we have small and very stnall cairns. Sometimes these lie in 

dense consentrations, sometimes more widely dispersed, but only where we 

n1eet with cultivation, with bogs or wettish areas, or where the hillside is too 

steep, do they lose contact. 

My excavations of 1959 brought no finds to light, and thus only two grave

finds fron1 the cemetery have been scientifically excavated. The remaining finds 

all came to light either accidentally or by the systematic plunder which took 
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place towards the end of the last century. The finds are either at Universitetets 

Oldsaksamling or Bergens Museum (Historisk Musemn, Universitetet i Bergen). 

They cover a period frmn c. 325 A.D. to 850 A.D., the fourth century finds 

being the 1nost nutnerous and best known. All are frmn cretnation graves, only 

the few gold and silver objects show no traces of the pyre. 

Roughly speaking, the burial custmns - cren1ation and cairns - the objects 

found and the tilne-span of the cetnetery (c. 325-850 A.D.) all correspond to 

what we know from elsewherc in Slidre and Valdres (Hougen 1958). But by 

virtue of the number of the cairns preserved, the size of the area over which they 

are found, the runic stone, and the sword of Ron1an fabrication, this cetnetery 

stands out a1nong the others. The nu1nber of cairns and their variation in size 

is no doubt due to the fact that here, up on the hillside, cultivation was less 

intense during later historical periods than down in the valley. Runic stones are 

rare everywhere, as are swords with Rotnan factory n1arks, though of the 8 in

disputably Roman swords found in Norwegian graves, 5 emne from the county 

of Oppland, 3 of these fro1n the western valley of Valdres alone. (Rygge 1967/68, 

Grieg 1925, Hougen 1958). But generally the oldest and best fin ds emne fro1n 

farms down in the valley. Not until the late 7th and the 8th century A.D. do we 

get 1nany and good finds fron1 the higher regions, and then fro1n those dose to 

the high mountains, Filefjell, Slettefjell and ]otunhein1en. Rmnan period finds 

rarely occur in what is now, and indeed has been as far back as historical sources 

go, an area of cottages for attending to the cattle grazing, or of crofts, now 

small-holdings. Thus the situation of the ce1netery den1ands an explanation. 

The area covered by the cemetery is now owned by five fann units, all of which 

have their 1nain farm land and houses in the valley. They all have old na1nes 

(Hande, Jarstad, Nesja, Einang and Slidre, the 1nanse). They have all their own 

cemeteries, two of which have yielded fin ds of earl y iron age date; all of thctn 

were in use until the co1ning of Christianity. There is no reason to suppose that 

the inhabitants of these farn1s should have buried their dcad high up on the hill

side. On the other hand, there is every reason to believe that those burying their 

dead on the hillside owned the ce1netery. Thus most archaeologists, myself in

duded, postulate an iron age farn1 within or dose to the cetnetery, a fann at 

son1e tilne deserted and destroyed, so that even its name has disappearcd. 
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We have existing fanns at this altitude just to the south of the cen1etery, one 

of which has a cen1etery dating back to the 5th century A.D., another to the 

beginning of the 3rd century (Snorthei1n, Fig. 28). 

Re1nains of this postulated fann, or rather of the houses, have not as yet been 

recognised. But, first in order to decide why certain 1ninor areas lacked cairns 

without an obvious explanation, and later with the further view of providing a 

basic n1ap for research into the problen1s of what had happened here fron1 the 

earliest fanner' s arrival until to-da y, we n1apped all traces of hu1nan activity 

observed, irrespective of date; several house sites, various traces of clearings and 

fonner cultivation, hoies dug either for charcoal burning or for hunting, wells, 

dan1s for 1nillbrooks down in the valley. S01ne were obviously recent, son1e 1nay 

possibly be very old, for instance the large schistous boulder, whose upper, 

flatish surface is covered by cup 1narks, a type of sacrificial stone fairly con1n1on 

in the western valley of Valdres, probably prehistoric, but not securely dated. 

The problems are nu1nerous. Where were the houses situated? How did the 

fields lie? How was a Ron1an period farn1 organised, what was its structure? 

How did it develop during the centuries? How to explain the s1naller upper 

ce1netery, as yet undated ?When, how and why did the fann disappear? How 

long before 1700 did the partition of the area take place? At that date we know 

that three of the fanns owned separate parts. These are only s01ne of the questions 

which arise. If by the help of natura! science, ethnologists and historians we suc

ceed in finding answers to only s01ne of these, it is to be hoped that they will 

add to our scant knowledge of the iron age settlen1ent of Slidre, of Valdres, 

perhaps even of other deep east-Norwegian valleys going up to the high nloun

tains, where cattle-breeding has always been n1ore i1nportant than corn growing, 

where hunting and fishing were econ01nic realities up to the present century, 

and where iron fron1 the bogs and lakes was produced also for sale at least during 

the Middle Ages, but probably n1uch earlier too. 

But at the 1noment the i1nportance of the cen1etery as seen fron1 an archaeo

logist's point of view lies in its size. This indicates a burial for everyone living 

and working on the farm., and also shows us how frag1nentary our knowledge 

of cem.eteries 1nust be, when only so1ne few large 1nounds or cairns are preserved. 
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Økonomisk Kartverk Bl.072/5 /1 og 3 
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--A'-- - "- m. gjerde. m~88888 Steinsamling, ras O. l. 
EJ Dyregrav, grop. 

Alle r0yser mindre enn 6 m i tverrmål er markert med 
en prikk. Av disse er ca. 1 O"!. usikre gravrøyser og rydnings

røyser (røysekast) 



Otto Blehr: 

NOEN. FORNMINNER OG SAGN 

FRA HARDANGERVIDDAS FANGSTLIV 

Tentative synspunkter på en periode av Hardangerviddas kulturhistorie 

Den del av Vidda son1 går opp in1ot Hardangerjøkulen er relativt kupert. Først 

når 1nan kon1n1er forbi Halnefjorden «blir fjeldene lavere og vidderne større, 

san1tidig son1 selve høisletten hæver sig sydover n1ot Norn1andslaagen» (Neegaard 

1911 :3). Men tiltross for dette er det nettopp denne nordlige og 1ner atypiske 

del av Vidda son1 har sa1nlet størst interesse hos den1 son1 har vært opptatt av 

Hardangerviddas forhistorie (se Bøe 1942 for en oversikt). 

Her ligger Sun1tangen n1ed sine beinhauger og store rektangulære steinbuer. 

Og her ligger også det alt overveiende antallet av de andre buene av denne 

typen vi i dag kjenner. Det er disse buene Negaard kaller <<bopladser>>. Foruten 

ved sin størrelse og on1liggende kulturlag er de karakterisert ved å ha inngang 

n1idt på den ene kortveggen og ildstedet ute på gulvet (1911 :14-5). 
Denne konsentrasjon av større buer i nærheten av Hardangerjøkulen har san1-

lnenheng 1ned 1) de spesielle terrengforhold her, og 2) reinens, særlig bukkenes 

årlige trekk. 01nrådet preges av vann og bratte fjell, og di~se o1nstendigheter har 

ført til at reinen - son1 innholdet i beinhaugene utenfor buene viser har vært 

byttedyret - her, i større utstrekning enn de aller fleste andre steder, har 1nåttet 

følge beste1nte veier på sine trekk fren1 og tilbake fra ornrådet ved Halling

skarven og på nordsiden av Hardangerjøkulen. Disse trekk 1nå ha onuattet et 

betydelig antall dyr. On1 Sun1tangen sier for eksempel Haukenæs at <<Hermn

kring er og har det vært det bedste Strøg for Jagt paa Rensdyr paa hele Hardanger
vidden, da Dyrene paa sine Vandringer 1nellen1 Filefjeldene og Hardanger- og 

Telen1arksfjeldene næsten bestandig kon11ner her forbi» (1884 :188, uthevelsen 

ved n1eg). Og av Hans Tveit fra Si1nadalen hører vi on1 den ga1nle reinsjegeren 

Oddmund Aasen son1 «lå inni fjellet her støtt. Han var fra Aasen i Si1nadalen og 

døde for et par år sia, (ca. 1937), mntrent 90 år ga1nn1el. Han fortalte ofte om 
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Smntangene sett fra syd. De store buene ligger innenfor den nærmeste tangen. 
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at det hadde vært et kolossalt dyredrag her. Det gikk gjennon1 Dyrskar ..... 

over Sunltangene og nord over Finsberggrobbe og gjennon1 Kjøyrsleslae. Over 

Surntangen og oppover lia til skaret gikk det nedtrarnpete stier etter dyrene. 

Og det var bogastille både på sør- og nordsida. Den1 fortalte han ofte on1>> (i Bøe 

1942:21). On1 vi går ut ifra at også de andre store buene, på sarnn1e rnåte son1 

på Surntangen, har blitt lagt der hvor reinen har trukket, kan vi rned utgangs

punkt i buene få et inntrykk av noen av veiene dyrene n1å ha fulgt på sine vand

ringer. Det fren1går da av buenes beliggenhet at trekkene sprer seg ut i vifte

fonn sydover fra Jøkulen. 

Buenes plassering ved reinens trekkveier er i og for seg ingen ny oppdagelse. 

Men ved å legge vekt på at det i 01nrådet ved Hardangerjøkulen blir flere flaske

halser dyrene rnå igjenn01n, kan vi forstå hvorfor vi finner en slik konsentrasjon 

av store buer nettopp her. Og uten å kon1n1e inn på Negaards «ulykksalige ur

folkteori» (Bøe 1942 :15), kan det antydes at nåt det også er nænnest Jøkulen de 

store buene er størst (kfr. Negaard 1911 :67), så behøver dette ikke å være uttrykk 

for noe annet enn at 01nrådet, siden betingelsene for fangst her var best, kunne 

gi utkomrne til flere fangstrnenn enn det son1 var vanlig lengre sør. 

La oss se på hva vi på det nuværende tidspunkt vet 0111 fangstrnetoden de har 

benyttet. S01n Negaard påpeker kan vi utlede rnye <<ved et studiurn av bopladsenes 

beliggenhet>> (1911 :62). Han frernhever spesielt at når vi finner alle de store buene 

ved vannene er dette ikke tilfeldig. Denne påstand underbygger han rned å vise 

til «bygdesagn og tradition 0111 hvorledes renfangsten i garnle dager i stor ut

strækning foregikk netop ved og paa vandene og son1 en varig bekræftelse her

paa har vi fangstanordningen ved Svaet>>. Og han fortsetter: <Jeg rnener derfor 

paa grund av bopladsens beliggenhet at kunne fastslaa, at det er paa vandene den 

største del av renfangsten er foregaat>>. (1911 :63). Bygdesagnet son1 Negaard 

nevner er det fra Svai (Svaet). Her fortelles at det n1ell01n vardene - sorn i dag 

karakteriserer dette anlegget på eidet n1ellorn Storekrækkja og Ørteren - var 

spent liner. Takket være linene ble det rnulig å drive dyrene ut i Ørteren hvor 

de så skal ha blitt <<stanset av flytende liner og stukket ned av folk i baater» (1911: 

60). Bendixen, son1 også har nedtegnet san1n1e sagn, nevner at linene i vannet 

var <<bøiede i fonn af en bue» (1892:35). 
Nu kan man, on1 ikke Svoi kan settes i forbindelse n1ed en stor bu, hevde at 
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anlegget ikke behøver å være illustrerende for fangstm.etodene ved slike buer. 

Her anser jeg det dog sannsynlig at senere undersøkelser vil kunne vise at det er 

et sammenheng n1.ellmn Svoi og Kristenbua (se Indrelid 1970:66-8 og 147-8), 

og dermed berettige bruken av dette anlegget so1n ekse1npel. Allerede stein

gjerdet ved Kristenbua, en parallell til det vi finner ved den nordre boplassen 

ved Storekrækkja (se Negaard 1911 :20-25), er med å peke i denne retning. 

Jeg vil med andre ord si 1neg enig 1ned Negaard, og ha so1n arbeidshypotese 

at anlegget på Svai er representativt for vesentlige sider ved en fangstteknikk for villrein 

som var vanlig den gang de store buene ble benyttet. Dette vil igjen si at vi også ved 

de andre av disse buene skulle vente å finne spor efter a) den del av anlegget so1n 

har ledet dyrene på vannet og so1n på steder uten svaberg antagelig har vært 

staur istedenfor varder, og/ eller b) den del av anlegget som har vært i vannet og 

smn jeg vil benevne «flytende liner». 

Når det gjelder Sumtangen kjenner vi to varianter av et sagn so1n forteller 

om et lignende anlegg også her. Den best kjente varianten, den Haukenæs har 

nedskrevet, legger anlegget til Gravskaret som 1ned urett hevdes å ligge <<ved det 

omtalte sn1ale Sund (dvs. Sumtangen)>> (1884:189). Jeg har inntrykk av at 1nan 

son1. følge av denne feilplassering av Gravskaret ikke har kunnet ta sagnet alvorlig, 

n1en har antatt at det opprinnelig må ha vært det sa1nme sagn so1n det so1n for

telles fra Svoi. Man har følgelig - N egaard tiltross - slått seg til ro n1ed at anlegget 

på Svoi har vært unikt. Dette ville man vanskeligere kunne ha gjort o1n også den 

sagnvarianten Nicolaysen i 1860 hørte på Garen hadde vært bedre kjent. Han ble 

ved den anledning fortalt <<at folkene .... hav de sat liner ud 1nelle1n de førnævnte 

nes (Sumtangene), og paa den maade fanget renerne, naar disse ko1n svømn1ende 

over vandet>> (1861 :23). Linene i vannet minner her on1 de flytende liner Negaard 

on1taler fra Svoi. Men kan vi på Sumtangen finne spor efter de1n? Eller av even

tuelt anlegg på land? Fristende er det å se en sa1n1nenheng 1nellmn funnene av 

taustumpen (Negaard 1911 :38)/tauverket (Bøe 1942:30-1), de seks notasteinene 

(kljåst-:inene) av kleberstein (Nicolaysen 1861:25, Negaard 1911:37 og Bøe 1942: 

52 og 87), og endelig båten(e) og/eller båtnaglene de tre sistnevnte sa1nt Bendixen 

(1893 :30) alle fant på Smntangen. Her vender vi tilbake til den hypotese Nico

laysen fremsatte på grunnlag av sagnvarianten han hadde hørt og båtnaglene og 

notasteinen han hadde funnet (1861 :25-6). 
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Notasteiner og taustump funnet på Sumtangen. 

Når det gjaldt disse steinene var ikke Negaard enig i at de var notastein, han 

lliente de lliåtte stallillie fra en oppstadvev (1911 :37-8). Bøe på sin side, uten å 

ta definitivt standpunkt, sier at de «visst snarere (er) notastein enn kljåsteim> 

(1942 :87). Denne uenighet kan synes av liten betydning for vår problellistilling. 

Men kan det - SOlli antas - påvises at det ikke var fisk i Fins(berg)vatn dengang 

buene var i bruk (Grieg 1911 :9-10), da blir disse klebersteinene viktige. Kanskje 

har de som. følge av strØlliforhold i sundet vært nødvendige for å holde linene 

1nello1li Sun1tangene under overflaten? Dette så ikke linene skulle skremllie 

reinen? On1 no tas teinene har vært brukt på denne lliåten, ville det ikke da være 

rimelig Olli vi fant slike steiner i sundet? Og når det gjelder linene, kan ikke 

Bendixens observasjon av at det ute «paa tangen (samllie side SOlli buene) ligger 

ved den ene bred no gle stene, som tydelig har været lagt sammen der, llien 

uvist i hvilken hensigt» (1893 :28) tyde på feste for en slik line? Og endelig, Olli 

dette er riktig, ville vi ikke da kunne vente å finne noe tilsvarende på Nordre 

Sumtangen? 

U avhengig av vår hypotese om flytende liner, blir det vesentlig å lete efter 
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tnulige spor av fangstanlegget på land. På sam.n1e n1åte sotn Barth (1971) har 

gjort for en annen type fangstanlegg i Rondane blir det viktig å påvise spor efter 

mulige ledegjerder. Enten fordi sundet var et naturlig overgangssted for dyrene, 

eller fordi det her kan ha vært relativt lett å drive dyrene ut på den nordre tangen, 

er kanskje ikke Sun1tangen her det beste anlegget for å lete efter slike gjerder. 

Men ser vi på forholdene ved tnange av de andre buene kan vi ikke forstå hvor

ledes dyrene har kunnet bli drevet på sjøen uten ved hjelp av gjerder. For å kunne 

finne svar på hvordan disse gjerdene kan ha gått, blir det viktig å vite hvilken 

vei dyrene har trukket under fangsten. Når det gjelder Smntangen son1 er den 

nord-vestligste bu i reinens trekkvei nevner Nicolaysen at her <<skulde være et 

godt renestrøg; naar flokken kotn fra Fins berg og hav de krysset elven, gik den 

ud paa det nordre nes og svøn11nede over til søndre, hvor stenhytterne ligger et 

kort stykke op fra vandet>> (1861 :20). Også Negaard tar son1 gitt at fangsten har 

vært drevet når dyrene har vært på sine vandringer sydover, og han legger til: 

«fra Jøkelens sne og isn1arker» (Negaard 1911 :33). De observasjoner son1 ligger 

bak både Nicolaysen og Negaards utsagn kan være av nyere dato. Det er netnlig 

en vanlig oppfatning selv i dag - som forøvrig underbygges av statistikk over 

felte dyr i de senere år (Skogheitn 1971) - at n1ange bukker holder seg for seg 

selv inne ved Hardangerjøkulen og Hallingskarven 0111 sotntneren. Disse trekker 

så tilbake til sitnleflokkene inne på Vidda like før parringstiden. Uten å n1otbe

vise fangst til andre tider, underbygger Griegs osteologiske undersøkelser av 

beinhaugene ved Storekrækkja, Halnefjorden, Ørteren og Finsevatn denne an

tagelsen on1 høstfangst. Han fant ikke hele uskadete horn, tnen <<av de fundne 

horns tykker fren1gaar det dog, at bopladsens ren n1aa ha hat svære horn>> (1911 :12). 
Det er tned andre ord bukkehorn han fant deler av, og det er on1 høsten disse 

horn er fullt utviklet. Hans funn av en kalveskalle (1911 :13) peker også n1ot jakt 

på denne årstid. La tneg nevne at Nicolaysen allerede hadde vært inne på det 

samn1e (1861 :26). 
Antar vi således at dyrene har blitt fanget under et trekk sydover, vil det 

følgelig være å forvente at vi under vår leting efter ledegjerder vil finne spor 

efter en rekke stolpehull med steiner rundt på skrått ut fra vannet. Disse vil da 

samtnen med strandkanten danne en spiss vinkel pekende tner eller mindre 

sydover (se skisse). 
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VILLREINFANGST MED «FL YTENDE LINER». MULIGE TEKNIKKER: 

ANLEGG VED SUND 

VANLIG ANLEGG 

Varde~ · 
eller stplpe 

Strandbredd---+ 
Vann 

Retning dyrene 
har trukket 

So1n det frem.går over, blir det naturlig å se på buene smn Jangststasjoner under 

villreinsjakten 01n høsten. Dette underbygges også av de arkeologiske funn som 

har sanunenheng 1ned buene. De viktigste av disse funn er pilespisser av yngre 

jernalders typer (se Negaard 1911 og Bøe 1942). Disse sta1n1ner fra en periode

merovingertid til tidlig 1niddelalder - da bygdene rundt Vidda hadde en fast 
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befolkning. I denne forbindelse vil jeg peke på at det på gården Fet i Sysendalen 

var funnet «40 stykker tildannede klæberstene, hvoraf en i 1846 indkotn til Uni

versitetets satnling» (Nicolaysen 1961 :16). Kanskje vil den innsendte sten ved en 

satntnenligning tned detn fra Sutntangen, vise seg å være fra satntne bruddsted 

sotn disse, og denned kunne være med å underbygge en antagelse om. at buene 

på Sun1tangen har vært benyttet av Sysendøler. Denne antagelse styrkes også av 

den muntlige tradisjon i Eidfjord on1 «at det budde folk ved Sumtangen on1 

sun1ro og ved Sysenvatnet on1 vintro» (Opedal1943:218). Sotn det fretngår over, 

vil jeg dog tro oppholdet på Smntangen var begrenset til høsten. En tnulig for

bindelse tnellotn Sun1tangen og Sysendalen åpner i alle fall vide perspektiver. 

På Fet er det netnlig også funnet spor efter utvinning av 1nyrn1ahn (Nicolaysen 

1861 :16). 

Det blir derfor fristende å fretnsette den hypotese at denne utvinning tnå sees 

i satntnenheng tned fangsttnetoden med flytende liner. Otn Ustedal, på østsiden 

av Vidda, sier Undås at det ser ut sotn om dalen «ikke ble busatt for jordbrukets 

skyld, tnen for jernvinnas skyld» (1960 :286). Denne bosetning daterer han efter 

Reinton (1954 :75-80) til yngre jernalder. Så arbeidskrevende fretnstillingen av 

jern var, tnå den nødvendigvis ha skjedd på bekostning av jordbruksproduk

sjonen. Ustedalen, Sysendalen og andre fjellbygder hvor man takket være rike 

forekon1ster av 1nyrn1alm hadde spesialisert seg på jernproduksjon, kunne der

for vanskelig ha vært selvforsynte tned jordbruksprodukter. Noe av det de 

trengte har de sikkert skaffet seg ved salg av jern i de omliggende bygder (Undås 

1960 :288). Men ritnelig vil det ha vært on1 de også beskattet de rike forekon1stene 

av villrein på Hardangervidda. Og her er det da drivjakten tned flytende liner 

antagelig kommer inn i bildet. Intensiv fangst under høsttrekket har på relativt 

kort tid kunnet gi et rikt utbytte. Jeg vil gå så langt sotn til tentativt å hevde at 

uten dette årvisse tilskudd til jordbruksproduktene ville det vanskelig ha vært 

tnulig å drive lønnson1 jernvinning. Påfallende er det at vi i de delene av 

Hardangervidda som grenser til bygder hvor det har vært drevet intensiv jern

utvinning av myrn1alm, tned noen unntak jeg senere vil komtne tilbake til, 

finner slike store buer: Sysendalen, Haugastøl, Ustedalen og sannsynligvis også 

Skurdalen har hatt sine buer i det otnrådet jeg her har tatt spesielt for 1neg. I 

Teletnark har vi Mogen som antagelig har hatt Meinsbu (Mandsbu) son1 en av 
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Den østlige av de store buene på Smntangen sett fra nord. 

sine fangststasjoner. Og In1ingdølene på østsiden av Vidda kan på sin side ha 

benyttet Mårbu. 

Jeg har i min fre1nstilling over arbeidet ut fra den hovedhypotese at de store 

buene og den type fangstanlegg jeg har skissert, er samtidige. Men o1n dette er 

riktig så utelukkes ikke 1nulighetene for at den samn1e fangst1netoden kan ha 

vært brukt tidligere. Ser vi på Negaards (1911) innberetning, nevner han at det 

ved de store buene på Sum.tangen og på nordre boplass ved Storekrækkja var 

spor efter omtrent like store buer. Disse ser ut til å være eldre. Det sa1n1ne er 
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tilfelle ved Ørteren (Lien 1961 :27), ved Langevatnet (Indrelid 1971) og muligens 

også ved Kristenbua (Indrelid 1970). 

Det er også en annen ting enn disse buenes forfatning som taler for at de må 

være de eldste. Ser vi på kartet fremgår det nemlig at de alle ligger ved de første 

flaskehalsene reinen møter øst for Hardangerjøkulen. De ligger med andre ord 

der hvor flest dyr har tnåttet passere under trekket sydover. Det synes derfor å 

være en rimelig antagelse at det er nettopp disse stedene med de beste fangst

mulighetene sotn først har tiltrukket seg fangstmenn, og hvor vi følgelig finner 

spor efter de eldste buene. Sannsynligvis er de san~tidige med den første faste 

bosetningen i fjellbygdene i yngre jernalder. I sen vikingtid, eller i tidlig middel

alder, har så nye store buer blitt bygget. Først ved de gamle buene (som i mellom

tiden hadde forfalt?), så i en halvsirkel utenfor disse første. Denne argumentasjon 

forutsetter at fangstmetoden brukt av dem i de eldste buene ikke avvek for mye 

fra den som ble benyttet av fangstmennene i de nyere buene. Funn av båtnagler 

også i den eldste buen på Sumtangen (Negaard 1911 :35) vil jeg ta som en be

kreftelse på dette. 

Endelig, når det gjelder forståelsen av når og hvorfor bruken av de store buene 

ble oppgitt, kan opplysningen om at Sysendalen i en periode fretn til begynnelsen 

av det 18. århundre var ubebygget, vise seg å være av betydning. Det er rimelig 

å tro at denne perioden går tilbake til Svartedøden (kfr. Opedal1943:218). Med 

utgangspunkt i gårdsnavnene antyder Hougen at den faste bosetningen også i 

Ustedalen kan ha blitt oppgitt på samme tid (1947 :174). Antar vi at avfolkningen 

av fjellbygdene smn følge av Svartedøden var tner eller mindre generell (Blom 

1969:76), har vi på denne indirekte tnåten funnet tidspunktet da drivfangsten av 

rein på I-Iardangervidda tok slutt, og de store buene forfalt. 

Når så bygdene rundt Hardangervidda igjen fikk en bofast befolkning, hadde 

betingelsene for bosetning endret seg. Nu var det mulighetene for jord- og fe

bruk som talte mest. Av sosiale og/eller økonomiske grunner hadde drivfangsten, 

og dermed også de store buene, utspilt sin rolle. Den fangst bondebefolkningen 

drev var av n~indre målestokk, og basert på individuelt c-ide dyregraver. Slike 

graver har som regel ledegjerde og ligger alene, eller noen få sammen i et enkelt 

fangstsystetn (se Negaard 1911:52-60 for eksempler). De lave gjerdene som 

leder frem til gravene har ingen innvirkning på dyr under flukt, mens derimot 
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beitende dyr vil bøye av når de n~øter de1n, og derved blir ledet 1not gravene 

(Kjas-Hanssen 1971). Selve fangsten var n~ed andre ord basert på beitende dyr. 

Den krevde følgelig ikke det oppbud av n~enn vi må anta var nødvendig under 

fangst 1ned flytende liner. 

Når jeg har dvelt ved ledegjerdene her, er det fordi en forståelse av deres 

funksjon kan hjelpe oss når vi ser på forholdene i Jønndalen og Seterdalen på øst

siden av Vidda. På grunnlag av gravfunn og spor efter jernutvinning fremgår 

det at disse dalene i yngre jernalder hadde en bofast befolkning avhengig av 

jernproduksjon (Hougen 194 7 :294). Men når vi finner at denne befolkning sam

tidig var uavhengig av drivfangst med flytende liner, kan vi ikke da ta dette smn 

et tegn på at min hovedhypotese mn et nødvendig sammenheng n~ellmn jern

utvinning og lettvint tilgang på kjøtt (kfr. s. 97) ikke er holdbar? Til dette er det 

å si at vi i de aller nærmeste on~givelser til disse dalene finner mnfattende fangst

anlegg basert på dyregraver. V ed Nedre Hein nær Seter dalen er det n~inst 50 

graver (Aarseth 1970 og 1971) og ved Skarsvatnet like nordvest for Solheims

stulen i J ønndalen er det bare på ett sted 99 eller 100 graver. Og da gravene alle 

mangler ledegjerder, synes det ut fra den forutgående diskusjon, ri1nelig å anta 

at dyrene har vært drevet 1not gravene. 

På linje 1ned de sosiale grupperinger nødvendige under drivfangst med flytende 

liner, 1nå også gruppene nødvendige i forbindelse 1ned drivfangst i graver ha 

vært relativt kmnplekse. Det blir derfor fristende å anta at de fangstn1enn smn 

har latt seg n~obilisere i begge disse fonner for aksjonsgrupper n1å ha hatt sa1nn1e 

sosiale bakgrunn. De to former for drivfangst kan derfor antas å være samtidige, 

og bare gjenspeile forskjeller i lokale tilpasninger til et natunniljø. 

E;fterskrifi 

Efter at denne artikkel var innsendt til Vikings redaktør i begynnelsen av juni, 

har jeg ved selvsyn hatt anledning til å gjøre 1neg kjent i det mntalte området. 

På grunnlag av den nye innsikt jeg 111ener som1nerens feltarbeide har skaffet 

1neg, vil jeg gjerne få tilføye følgende: 

1) Når det gjelder de forskjellige bruksfasene ved de store buene har jeg i freln

stillingen dessverre ignorert Bøes funn fra folkevandringstiden på Sumtangen. 

100 



Riktignok hadde jeg i et tidligere utkast (n1ars 1971) på grunnlag av hans funn 

fra folkevandringstiden i Sør bu (Bøe 1942 :52) hevdet «at fangst1netoden jeg har 

antydet kan ha kontinuitet helt tilbake til folkevandringstiden». En antagelse 

son1 synes å ha blitt bekreftet av funn ved Langevatn. Da en del av den største 

tuften her - under ledelse av n1agister Svein Indrelid og 1ned n1.eg son1 assistent 

-ble utgravet i vår, fant vi i et kulturlag so1n fortsatte inn under veggene store 

deler av et spannfonnet lerkar. 01n senere forskning også kan vise at fangsten 

på Hardangervidda i folkevandringstiden har san11nenheng 1ned utvinning av 

jern i tilgrensende bygder, er det n1ye son1 taler for at jernvinningen først startet 

på vestsiden av Vidda. Viktig er det i alle fall at vår gravning bekreftet at Ne

gaards <<bopladsen> 1nå være fra tiden ~{ter folkevandringen. 

2) Da jeg fant ledegjerder son1. var del av fangstanlegg, ble det iøyenfallende i 

hvilken grad n1an hadde utnyttet de lokale terrengforhold. Morener og bratte 

bergha1nre har for ekse1npel virket son1. naturlige hindringer. Hvor så de lokale 

terrengforhold ikke lengre er til hjelp, finner vi lave steingjerdet og/eller varde

rekker. Efter forholdene ved Svoi og flere nye fangstanlegg jeg fant (Langevatn 

2 og 3, Grunnsnjobotnane 2 og 3, og Istjørnreset) synes det utelukket at det 

n1ello1n vardene i disse rekkene var spent liner slik jeg på grunnlag av sagnet fra 

Svoi har hevdet. Vardenes konstruksjon og innbyrdes høyde taler i1not dette. 

Mer sannsynlig er det - slik vi kjenner fra Grønland - at det er lagt gresstorv på 

de111, eller festet fuglevinger til de1n, for å skren1n1e dyrene og således lede den1 

under trekk. Dog vil jeg fortsatt hevde at 1nan i IJannet kan ha benyttet seg av 

liner. Dette synes ri1nelig ved Su1ntangen, og også ved to nye anlegg ikke nevnt 

over (Skaupsjøen og Grunnsnjobotnane 1). 
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SUMMARY 

Remnants of large rectangular stone huts are found in many parts of the alpine 

tundra Hardangervidda. Typical of then1 is not only their size, but also the fact 

that the entrance to the1n have been in the 1niddle of one of the gablewalls, and 

the hearth in the centre of the floor. The sites also include n1iddens containing 

reindeer bones. 

En1ploying the infonnation so far available (see bibliography and other rcfer

ences), the author atten1pts to elucidate the 1nethods the 1nen that once had 

usufruct to the huts used fo1 catching reindeer. He then tentatively suggests that 

this activity was connected with iron ore extration in the neighbouring valleys. 

This production started between the years 600-800 A. D., and were the reason 

for the first ironage settlements in these valleys. As agriculture probably was of 

1ninor importance, the settlers would therefore have found it necessary to 

«harvest>> the abundant supply of food which the reindeer on the alpine tundra 

represented. 

NOTE: 
Jeg vil få takke Gunnar Videsjorden, tidligere eier av Solheimstulen i Jønndalen, for å ha satt 

meg på det mulige sammenheng mellom dyregravene ved Skarsvatnet og jern vinningen i J ønndalen. 
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Anne Stine Ingstad: 

EN NORRON BOPLASS 
VED L'ANSE AUX MEADOWS, 
NEWFOUNDLAND 

Editor's note: 

This article gives a complete sununary of Anne Stine Ingstad's paper: 
The Norse Settlement at L' Anse aux Meadows, Newfoundland. Acta Archaeo
logica, Vol. XLI, Copenhagen 1970. The editors of Viking considered that 
this important find complex ought to be published in Norwegian as well; 
we take this opportunity of thanking the chief editor of Acta, Professor Dr. 
C. J. Becker, for kindly lending us the original blocks. 

Bjom Hougm 

Den nordligste delen av Newfoundland går son1 en lang odde rakt 1not nord 

ut i Labrador havet. V ed spissen av denne odden, ca. ti 1ninutters gange vestover 

fra det lille fiskeværet L' Anse aux Meadows, skjærer en liten bukt seg inn, Epaves 

Bay heter den (Fig. 1). Den er så grunn langt utetter at den er ufarbar selv 1ned 

sn1å fiskebåter. Den sydgående kalde Labradorstrø1nn1en støter n1ot landet og 

fører isfjell 1ned seg; noen ender gjerne sin seilas der på skjærene, blir liggende 

til langt ut på so1nn1eren, kalver og går langson1t i knas. Nord for bukten ligger 

større og 1nindre øyer, den ytterste, Great Sacred Island, er et ypperlig lande-

111erke for sjøfolk, 111en noen vernende skjærgård er der ikke. Lavt og ubeskyttet 

ligger denne nordligste kysten av Newfoundland, og ofte hyllet i tåke. Stonnene 

fra havet feier uhindret over landet og skogen nærmest kysten, krøker seg n1ot 

været, vokser lavt 1not bakken son1 paraplyliknende skjern1er, og danner et 

nesten ugjennmntrengelig buskas. Men vakkert er landet de klare dager når 

solen faller over de vide gressn1arkene, hvor store felter av blå iris lyser opp. 

En god son11nerdag kan det bli så vannt son1 111angesteds i Norge. L'Anse aux 

Meadows ligger på 51 °36' n.br. og 55°32' v. 1., dvs. mntrent på høyde 1ned 

London. 
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Fig 1. Luftfotografi av strandterrassen ved Epaves Bay, med de delvis utgravete hustuftene. 
I forgrunnen Black Duck Brook, i bakgrunnen Store- og Lille Sacred Isles. 

Ca. 50 111 fra bunnen av Epaves Bay går en strandterasse i en bue on1kring 

bukten. Den gjennon1skjæres i den sydlige delen av en liten elv, Black Duck 

Brook, so1n faller ut i sjøen her. Terrassen har en høyde på ca. 4 1neter over havet 

n1ålt etter høyeste vannstand. Den består for det 1neste av grus og fin sand, stein 

forek01n1ner nesten ikke. I et beskjedent lag hmnus har gress og lyng fått feste. 

I sydvest går terrassen jevnt over i en n1ulte1nyr; 1not sjøen er det et lavereliggende 

su1npig on1råde. Langs elven vokser et frodig vidjekratt og det kan tilføyes at 

laksen går opp i dette vassdraget. 
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EPAVES BAY __ 

!.'ANSE AUX MEADOWS 
NEWFOUNDLAND 

Fig 2 Oversiktsskisse som viser de utgravete hustuftene ved Epaves Bay. 

På denne strandterrassen oppdaget Helge Ingstad i 1960 flere gan1le tufter. 

(Fig. 2.) Han organiserte deretter 8 arkeologiske ekspedisjoner, som_ i tiden 1961 

-68 foretok utgravninger på feltet under n1in ledelse. Det er blitt utgravet 8 hus

tufter, 4 nausttufter, sa111t en del 1nindre anlegg, som_ kulln1ile, utendørs koke

groper og spredt utover n1ellmn hustuftene, bålpletter, son1 inneholdt steinred

skaper etter innfødtes opphold der. 

De fleste av hustuftene ligger på østsiden av elven, bare en ligger på vest

siden. Nærmest elven, på terrassens sydvestre del ligger 3 hustufter tett san1111en. 

De er betegnet A, B og C. 
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Fig 3 Tuft A Den søndre buete langveggen fortsetter i det utgravete feltet i bakgrunnen 
Det er to innganger i den delen av veggen. 

Tuft A. (Fig, 3.) I tuft A foretok vi den første son1n1eren en prøvegravning 

innenfor noen tydelig 1narkerte voller av torv, son1 vi tok for å være husvegger, 

1nen da kulturlaget viste seg skrint og lite givende, lot vi det foreløbig ligge. 

Senere lærte vi at det 1nagre kulturlaget hadde sin naturlige forklaring ved at 

elven hvert år, på grunn av isgang, svø1n1ner over dette mnrådet, og derved sine 

steder har vasket kulturlaget bort, og dessuten fylt tuften 1ned en 1nengde grus 

og sand. Til alt hell var de ytre vegger i denne delen av tuft A så tydelig 1narkert 

at det aldri var noe vanskelig å avgrense den. 
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I 1967 ble arbeidet n1ed denne tuften gjenopptatt, og avsluttet i septe1nber 1968. 

Noen lett utgravning var det ikke på grunn av elvens ødeleggelser, og endel 

detaljer er nok sikkert gått tapt, 1nen stort sett er tuften nokså klar. Den har vært 

24 1neter lang og ca. 4-4,5 1neter bred, innvendig 1nålt. Huset er bredest i den 

sørvestre enden, og veggene er buete. V eggene har bestått av torv, lagt på hver

andre i horisontale lag. Tuften er orientert i øst-vestlig retning, helt i flukt 1ned 

terrassekanten. 

Det var fire ron1 i huset, son1 lå etter hverandre i lengderetningen. Hvert av 

disse er atskilt ved torvvegger, 1nen de to østligste og de to vestligste er forbundet 

ved døråpninger. Det er to inngangsdører til huset, begge i den sørlige lang

veggen, inn til ro1n I og III. I alle ron11nene var det ildsteder. I de to vestligste 

var det bare son1 en langaktig, grunn fordypning i gulvet i husets lengderetning, 

uten noen steinsetning mnkring. I de to østligste rmnn1ene fantes en stor koke

grop i det nordøstre hjørnet i hvert av rom1nene, og i ro1n IV fantes også 

restene av et ildsted 1nidt på gulvet, - en grunn fordypning uten stein on1kring. 

I rom III fantes et langt ildsted inntil den nordre veggen i lengderetning 

nord-syd, og son1 ikke gikk under gulvnivå. Det hadde dessuten brent flere 

steder på gulvet i dette rom1net. 

Langs etter midten av rom1nene fantes en og annen grunn fordypning, som 

sannsynligvis er 1nerker etter stolper son1 har stått parvis. Sikkert er dette ikke, 

men da fordypningene er såvidt regelmessige, er det grunn til å tro at dette 

huset har hatt takbærende stolper. 

Utenfor, og o1ntrent ved midten av den søndre langveggen, var der en vid, 

n1en ikke særlig høy avfallshaug. Det er sannsynlig at den østligste inngangen til 

huset har ligget i u1niddelbar nærhet av denne haugen, slik smn tilfellet var ved 

flere av de andre husene på terrassen. 

I dette huset fantes endel jernnagler, slagg og ubestemn1elige jernfragn1enter, 

dessuten noen få avslag av flint og rød jaspis. De siste lå alltid i eller nær ildstedene, 

og må ha vært brukt til å slå ild 1ned. Det viktigste funnet var en ringnål av 

bronse, smn er en av de n1est vanlige smykkeformer i vikingetiden. (Fig. 4.) 

Den er helst blitt brukt av 1nenn og antakelig til å feste kappen på høyre skulder, 

men på Island er den også funnet i en kvinnegrav. Etter Jan Petersens oppgaver 

finnes den i Norge særlig i kystfylkene med en konsentrasjon i Sogn og Fjordane, 
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Fig. 4. Ringnål av bronse fra Tuft A, in situ. Størrelse 2/3. 

tnen den helt enkle fonnen tned flathan1ret hode tned hull i til ringen, sotn ble 

funnet i tuft A, er ikke vanlig i Norge, tnen deritnot på Island. 

Denne hustypen son1 her er on1talt, et langhus tned buete vegger, er karak

teristisk for det norrøne kulturkotnplekset i vikingtiden, og det var denne hus

type de norrøne en1igrantene hadde i tankene da de skulle bygge sine hjem vest 

i havet i det 9. og 10. århundre. 
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Det ble tatt en kullprøve fra prøvegravningen i dette husets østlige del det 

første året,- den delen so1n har vært stadig vasket ut av elvevannet. C 14-datering 

av denne prøven har gitt en tidsbestenunelse av 640 e. Kr. ± 130 år. En annen 

carbondatering tatt på torven i veggene lyder på 1000 e. Kr. ± 90 år. Den store 

differansen det er på disse dateringene kan bero tildels på at det har vært benyttet 

utvaskete kull til den første prøven, n1en det er også 1neget sannsynlig at kullene 

skriver seg fra rekved, so1n på den tiden n1å ha ligget på stranden i store 1nengder. 

Det er da naturlig at dateringen vil bli noe for ga1n1nel. Antakelig er den yngste 

dateringen den riktigste, noe bl.a. ringnålen indikerer. Det er, so1n ovenfor nevnt, 

en vikingtids type, n1en i fjerntliggende strøk, son1 f. eks. på Grønland, kan det 

tenkes at den har vært brukt inn i tidlig 1niddelaldcr. 

Tuft B. (Fig. 5.) 4 m. syd for A ligger tuft B. Den har en rektangulær fonn, 

4,50 111 X 3,25 n1 innvendig n1ålt. Dette huset har også vært bygget av torv. 

V eggene syntes tydelig før utgravningen i 1961. 

Inngangen er i den søndre langveggen, nær det sørvestre hjørnet. Den er 

nurkert 1ned to flate steinheller. Inntil den vestre tverrveggen er der et pent 

oppbygget ildsted. I bunnen ligger der en stor flat steinhelle, son1 på den østre 

siden er avgrenset av s1nå opprettstående stein. Den vestre siden er delvis av

grenset av veggen, idet ildstedet er vendt i retning av døråpningen, antakelig i 

den hensikt å oppnå trekk til ilden. 

20 cn1 øst for dette ildstedet fantes en kokegrop i gulvet. Den er 25 c1n dyp 

og 45 c1n i diameter og var delvis foret 1ned flate steiner. Gropen var fylt n1ed 

kull og kokstein. På bunnen fantes en slaggklmnp. 

01ntrent 1nidt på gulvet var det en bålplett, son1 ikke gikk under gulvnivå. 

Kullaget var her 1 O c1n tykt, og gulvet under var okergult. I den søndre enden 

av denne bålpletten var det et lite skiferkamn1er, 20 c1n dypt og 25 cm bredt. 

Dette var helt fylt med rene kull, og det er overveiende sannsynlig at det har 

vært et såkalt gloka1nn1er hvor glørne ble gje1nt on1 natten for at ikke ilden 

skulle gå ut. Identiske glokan1n1ere er funnet i gan1le islandske og grønlandske 

gårdsruiner. En særlig god parallell er det gloka1nmeret so1n er funnet på Eirik 

Ra u des gård Brattahlid' s ut1nark på Grønland. 

Langs den nordre langveggen er det et opphøyet parti, ca. 1,5 111 bredt hvor 
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Fig. 5. Tuft B, sett ovenfra, øst, med de forskjellige ildstedene, stolpehull i forgrunnen. 

det ikke fantes noe kulturlag. Det er 1neget son1 taler for at dette har vært en 

benk av jord eller torv, en såkalt pall. Gulvet i dette huset besto ellers av hård

trampet sand hvor kullbiter var tråkket ned. Foruten slaggklmnpen, son1 jeg 

allerede har mntalt, ble det bare funnet to knusestein i denne tuften. 

C 14-datering av kull fra bunnen av kokegropen har gitt en tidsbesten1n1else 

av 740 e. Kr.± 110 år. 

Tuft C. 01ntrent 6,5 111 vest for B ligger tuft C. Det er en liten, nænnest rund

aktig ruin, son1 ligger helt ute på elvebrinken. Døren vender n1ot nord ut 1not 

havet og tuft A. V eggene er bygget av torv. 
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På gulvet var det et 10-15 ctn tykt kulturlag, sotn var sterkt kullblandet. Noe 

ildsted fantes ikke, men innerst i tuften var det en sterkere konsentrasjon av kull 

enn andre steder. 

Det ble funnet to slaggklumper i denne tuften. Den ene har sannsynligvis 

ligget i den torven, som huset har vært bygget av, for den ble funnet i den søndre 

veggen, 40 cm over gulvnivå. Den andre ble funnet i kulturlaget. 

C 14-datering av kull fra kulturlaget har gitt en tidsbestetntnelse av 710 e. Kr. 

± 130 år. 
Utenfor inngangen var der en liten avfallshaug, sotn inneholdt en sterkt for

rustet jernnagle, et lite jernfragm.ent og noen brente beinsplinter. 

Tuft D. (Fig. 6.) Denne ligger otntrent tnidt på terrassen, og restene av veggene 

er av torv i horisontale lag. Den er 17 m lang og ca. 7 tn tvers over på det bredeste, 

innvendig tnålt. Den ligger i flukt med terrassekanten i retning NNØ- SSV. 

Det er funnet en døråpning i det sørvestre romtnet nær det søndre hjørnet. 

To av ro1nn1ene i denne tuften ligger i flukt tned hverandre, atskilt av en tykk 

torvn1ur. Det er ikke funnet noen døråpning i den, tnen da det ikke fantes noen 

inngang i veggene på det ene rommet, er det sannsynlig at det har vært en for

bindelse tnellon1 rommene. Det sørvestre romtnet er 5,5 tnlangt og 3,2 n1 bredt. 

Det har, som ovenfor nevnt, en inngang i den sørvestre langveggen nær det 

søndre hjørnet. I kulturlaget fantes en god del kull, tnen noe ildsted var det ikke 

i romtnet. 

I den vestre langveggen er der en døråpning sotn fører inn til et lite rotn 

(rom II). Det ligger noe lavere enn de to andre, utenfor terrassekanten, slik at det 

sikkert har vært nødvendig med et par trappetrinn ned dit. Romtnet er otntrent 

3 X 4 tneter, tnen avgrensningen er meget utydelig mot nordvest. Det fantes en 

bålplett i det søndre hjørnet, hvor det var et tykt kullag, og på gulvet ellers var 

det meget kull i kulturlaget. Det ble funnet en jernnagle i dette romtnet. 

Det største rommet, rotn Ill, ligger i den nordøstre forlengelse av tuften, at

skilt fra ron1 I ved en tykk torvmur. Det er ca. 1 O X 5 n1eter innvendig målt. 

Kulturlaget var spekket n1ed kull, og det var ganske klart at dette romtnet hadde 

brent ned. Det var antakelig årsaken til at det nesten ikke var synlig før utgrav

ningen, og at nesten ikke noe var bevart av torvveggene. Dette i motsetning til 
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den sørvestre delen av huset, hvor veggene var ganske tydelige før utgravningen. 

Midt på gulvet er der et langaktig ildsted, sotn danner en fordypning i gulvet 

i romn1ets lengderetning. Det er ikke kantsatt tned stein, n1en i den sørvestre 

enden av det er det et lite steins att glokatnmer, n1aken til det sotn ble funnet i 

tuft B, og som har paralleller i norrøne ruiner på Grønland og på Island. Onl

kring dette ildstedet var det et sotsvertet, hårdtråkket gulv, tnen innerst ved 

lang veggene tnanglet dette i en bredde av ca. 1,5 n1. Her lå trekull etter en 

tnengde kvister helt nede på steril bunn, og det er naturlig å tenke at dette 

må ha vært paller, son1 har vært belagt tned kvister. 

På bunnen av det lille steinsatte glokatntneret, mntrent på steril bunn, fantes et 

lite fragtnent av en bennål. Den hadde vært utsatt for ild, og av den grunn var 

den bevart. Nålen er uten tvil av en norrøn type, smn er tneget ahninnelig i funn 

fra norrøne gårdsruiner på Island, Grønland, Shetland og Orknøyene, og dess

uten fra Skandinavia i vikingtid og tidlig n1iddelalder. 

I kanten av ildstedet fantes et ildskadet fragn1ent av kobber, son1 ved analyse 

viste seg å bestå av kobber som hadde vært stneltet. Dette er av stor betydning i 

denne forbindelse, fordi hverken indianere eller eskitnoer hadde kjennskap til 

stneltningsprosessen. De hamret metallet ut i kald tilstand. Nær steril bunn og 

opptil 4 cm over gulvnivå fantes også noen få forrustete jernnagler. 

I et øvreliggende lag, mellmn 8 cn1 og 12 ctn over gulvnivå fantes noen få 

redskaper av stein, bl. a. en pilespiss av Dorset-eskimotype, samt noen arkaisk

indianske steinredskaper. Det er av stor betydning at disse redskapene lå i et 

høyere nivå enn både bennålen, kobberfragn1entet og jernnaglene, -gjenstander 

sotn ikke kan ha noe med innfødt bosetning å gjøre. 

Det antas generelt at Dorset kulturen i arktiske strøk varte til henitnot 1350 

e. Kr. I Newfoundland er denne kulturen ikke så godt utforsket, 111en det er 

sannsynlig at den har hatt en tilsvarende varighet der son1 i nordenforliggende 

egne. Det underste kulturlaget i denne tuften, smn inneholdt bennålen, kobberet 

og jernnaglene skulle da ihvertfall være eldre enn 1350 e.Kr. Når det gjelder de 

arkaisk-indianske redskapene, kan disse foreløpig ikke være til større nytte son1 

dateringstniddel, da indianerkulturene i Newfoundland er tneget lite studert. 

Det kan tenkes at innfødte har slått seg ned i dette huset n1ens det enda sto 

under tak, og da sannsynligvis etter at de som bygget huset og son1 hadde en 
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jernalderskultur, hadde forlatt det. Det kan også tenkes at steinredskapene 

har ligget i den torven som. er blitt brukt son1 taktorv på huset, men dette regner 

jeg som n1indre sannsynlig, da flere av redskapene lå mnkring en bålplett, sotn 

ikke hadde kontakt n1ed gulvnivå. Tilslutt er huset delvis brent ned, og det er 

grunn til å tro at det er de innfødte son1 har tent på det. 

C 14-datering fra kull i ildstedet i ron1 III har gitt en alder av 900 e. Kr. 

± 70 år. 
Grunnplanen til hus D har tneget tilfelles tned grunnplanen til en rekke av 

de gårdene smn ble utgravet i :Pj6rsardalur på Island i 1939, og son1 går under 

betegnelsen <<pj6rsardalurtyper». Disse gårdene ble begravet av tykk~ aske- og 

pin1pesteinslag under et utbrudd av vulkanen Hekla, sannsynligvis i 1104. 

Byggetnaterialet er sotn nevnt av torv og byggeteknikken er horisontal lagdeling, 

såkalt «strengur>>, sotn var en vanlig byggetnåte på Island. Innredningen av rom 

Ill, med det lange ildstedet langs etter midten av gulvet og pallene på hver side, 

var den vanlige innredning av den gamle islandske hallen. Endelig er ildstedet 

med glokan11neret i den ene enden så å si identisk tned et ildsted i den gamle 

hallen på gården Hvalsøy i Austerbygden på Grønland, son1 sannsynligvis skriver 

seg fra den første tiden etter landnåmet. 

TuftE. Denne ligger ca. 5 tneter nordøst for D, og den er 3,70 111 X 3,25 m. 

Tuften er markert av tykke voller av torv, den nordvestre veggen går i flukt med 

terrassekanten. Gulvet i dette huset har ligget ca. 50 cm dypere enn bakken 

utenfor. Det var ikke tnulig å finne noen dør til dette huset, tnen det er sann

synlig at den har hatt en tilsvarende plassering son1 i de fleste av de andre husene 

på terrassen, netnlig mot syd. Denne plasseringen har sikkert på flere n1åter vært 

den tnest hensiktstnessige, både fordi døren da vendte bort fra havet og de 

kaldeste vinder, og for å få sol inn i huset når døren sto åpen. Det kan bli ganske 

varmt på lesiden av husene når solen står på. 

I det østre hjørnet er det et ildsted (fig. 7), son1 er avgrenset på en side av en 

stor flat skiferhelle som står på kant. Det var fylt til randen tned kull, aske og 

kokstein. Bunnen av ildstedet lå ca. 45 cn1 dypere enn grusen bak det, tnen bare 

ubetydelig lavere enn gulvet foran. I nordre kant av ildstedet fantes en fordypning. 

Muligens har det stått en stolpe der som har holdt en <<skjæring» eller liknende til 
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Fig. 7. Ildsted i tuftE. 

å henge en gryte i. Andre stolpehull ble ikke konstatert. Det ble ikke gjort noen 

funn i dette huset. 

C 14-datering av kull fra ildstedet i dette huset har gitt en alder av 820 e. Kr. 

± 70 år. 
Dette lille huset, son1 ligger forsenket i bakken, har n1ange paralleller i Nordens 

vikingtid og n1iddelalder. På Hvitarholt i 'Arnessysla på Island er det gravet ut 

fem slike grophus, og alle har de et hjørneildsted. Denslags hus er også kjent fra 

utgravningene av det gatnle Arhus i Dantnark. De har også ildsted i hjørnet. 

På Grønland er hjørneildsteder ganske ahninnelige og de er også kjent fra ut-
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gravning ene på Borgund i Norge. Andre paralleller kunne nevnes, n1en dette 

skulle være nok til å vise at denslags s1nå grophus var velkjente i det nordiske 

kulturkon1plekset i vikingtid og 1niddelalder. 

Tuftene D og E ligger nær hverandre og for seg selv 1nidt på terrassen, og det 

er sannsynlig at de på en eller annen n1åte har hørt san1n1.en. Vi kan tenke oss at 

E kanskje har vært eldhuset og D boligen. På Hvitarholt ligger også de sn1å 

grophusene gruppert mnkring et stort hus, son1 har vært en hall n1ed langild 

1nidt på gulvet. 

T1,~{t F. (Fig. 8.) Nordøstligst på terrassen ligger tuft F. Det består av 6 rmn, 

og er orientert i retning nordøst-sydvest. Den sørvestlige delen av tuften ligger 

helt ute på terrassekanten. Veggene er av torv i horisontale lag, og det fins nesten 

ikke stein i den1. De er gjennmngående 1-1,5 n1. brede. Huset n1å ha brent ned, 

og det 1nå ha vært atskillig treverk i det å døn1111e etter de tykke brannlag og de 

forkullete stokker på gulvet. 
Den sentrale delen av dette huset har vært en lang rektangulær bygning, n1ed 

svakt buete vegger, 20x 5 n1eter innvendig n1.ålt. På begge langsidene er det så 

blitt bygget til ron1, 1nen det er ikke sannsynlig at ett tak har spent over denne 

store bredden- rilneligvis har 3 hus ligget ved siden av hverandre 1ned en vegg 

felles, 1nen n1ed hvert sitt tak. Den totale bredden er 15 n1. utvendig n1ålt. 

Grunnplanen i dette huset har trekk son1. vi kjenner igjen fra hus D, og tiltross 

for at hus F har flere ro1n enn D, 1nå også dette høre til «pj6rsardalurtypen». 

Husets inngangsdør har vært i den sørvestre langveggen, nær det østre 

hjørnet. Alle ron11nene har vært forbundet n1.ed hverandre ved døråpninger, 

unntatt det sørøstre ron1n1et, son1 har egen inngang 1not sørøst. Det er også 

n1ulig at dette ron1.n1et har hatt en inngang n1ot sørvest. 

Det n1.idterste ron1n1et i den sentrale delen av huset (ron1. Il) har et langaktig 

ildsted 1nidt på gulvet (Fig. 8), 1ned et fasttråkket, sotsvertet gulvparti o1nkring. 

Mellon1 dette og veggene er det opphøyde paller, hvor kullbiter lå helt nede på 

den løse sanden. Ildstedet 1nåler 1, 90 1n i lengde og er 1nellmn 40 og 50 cn1 bredt. 

I den sørvestre enden av det er der en kokegrop og i den nordøstre enden en stor 

flat og 1neget ildskjørnet steinhelle. Mellmn disse er det et lite steinsatt glokan1n1er 

1ned en 25 cn1 lang steinhelle i bunnen. 
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Fig. 9. Langilden i rum Il, tuft F sett fra øst, med kokegrop, glokammer og flat steinhelle. 

Dette ildstedet, so1n er oppdelt i en kokegrop, et glokan1n1er og en flat stein

helle, har 1nange paralleller på Island, 1nen det er nok å nevne ildstedene i gården 

Isleifsstaoir i Borgarfjaroarsysla, som ble utgravet av Mårten Stenberger i 1939. 

At dette er en spesiell islandsk type ildsted kan det vanskelig være tvil 0111. De 

grønlandske langildene var so1n oftest ikke så forseggjorte, 1nen besto son1 regel 

bare av en langaktig fordypning i gulvet i r01n1nets lengderetning, uten noen 

kantstilte stein on1kring. Det er denslags langilder jeg har mntalt i forbindelse 

1ned noen av de andre husene, og det fantes også flere av den1 i hus F. 
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I ron1 IV i hus F er det et ildsted av en litt annen type enn de jeg hitti] har 

mntalt. Det er plassert nær det nord-vestlige hjørnet og det er inndelt i to stein

satte kannnere. Denslags ildsteder er vel kjent fra de grønlandske gårdsruinene, 

hvor de også kunne være inndelt i tre kan11nere. De ligger som oftest nær det ene 

hjørnet av ron1n1et. Det er av interesse at et ildsted av denne typen fantes 

på Brattahlid, Eirik Raudes og Leif Eirikssons gård i Austerbygden på 

Grønland. 

Hva selve hustypen angår, har jeg allerede nevnt at den etter alt å døn1n1e 

hører til den såkalte «pj6rsardalurtypem> - en langhus type 1ned forskjellige tilbygg 

ut fra bakveggen av huset. I Norge var det i vikingtiden og tidligere perioder 

av jernalderen vanlig å bygge huset ut etter lengderetningen, slik son1 hus A er 

et ekse1npel på. Hus F avviker likevel litt fra den vanlige «pj6rsardalurtypem>, idet 

det også har fått et tilbygg ut fra fra1nveggen. Dette 1nå antakelig sees son1 en 

lokal utvikling av denne hustypen. Men det er ganske innlysende hvorfor de har 

gjort det, for derved ko1n dette ronunet, son1 kan tolkes son1 eldhuset eller 

kvinnenes oppholdsron1, til å ligge på lesiden av huset n1ed inngangsdør 1not sør. 

Her har de sittet i solveggen og spunnet og sydd. Rett utenfor døren ble det 

funnet et lite spinnehjul av kleberstein (Fig. 10), og rett innenfor døråpningen lå 

et lite nålebryne av kvartsitt. Dette ron1n1et har, son1 nevnt, ingen direkte for

bindelse 1ned de andre ron1n1ene, 1nen sin egen inngang n1ot sørøst, og 1neget 

tyder på at det også har hatt en inngang 1not sørvest. I den østre enden av r01n1net 

er det en kokegrop i gulvet og nunge splinter av kokstein var tråkket ned i det 

mnkring gropen. I den sørvestre delen av ro1nn1et var der noen 1nerkelige 

«renner» langs langveggene på innsiden. På bunnen av disse fantes rester av råttent 

treverk. Noen annen tolking av disse enn so1n sylstokker son1 har holdt en indre 

bordkledning er det vanskelig å tenke seg. Det ser altså ut smn on1 dette ron11net 

har vært inndelt i to avdelinger, en hvor kokningen har foregått, og son1 er uten 

paneling, og en panelt avdeling, son1 kanskje har vært sovestedet. Alt dette 

styrker antakelsen at dette har vært eldhuset, son1 i 9. og 10. århundre gjerne lå 

atskilt fra beboelseshuset, n1en senere ble bygget san1n1en n1ed dette, og da slik 

at det ikke var noen direkte forbindelse inn til de andre ro1n1nene. Eldhuset var 

også so1n regel kvinnenes oppholdsron1. 
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Fig. 10. Spinnehjul av kleberstein, fra tuft F. 

Foruten spinnehjulet av kleberstein og nålebrynet av kvartsitt ble det i hus F 

funnet en prim.itiv la1npe, frem.stillet av en vanlig strandstein, som. det er laget 

en fordypning i. (Fig. 11.) Denslags lamper er 1neget aln"linnelige i det islandske 

1naterialet, 1nen, 1neg bekjent, forekmnn"ler de ikke noen andre steder innenfor 

det norrøne kulturmnrådet. Det er n"leget smn taler for at disse lan"lpene er 

kmn1net til Island s01n et kulturlån fra det keltiske on"lrådet på De Britiske Øer, 

da det i det piktiske 1naterialet finnes endel forn"ler smn kon"ln"ler 1neget nær disse. 

Ellers er det funnet en del jernnagler og jernfrag1nenter, de fleste rett utenfor 

døråpningene, og so1n sannsynligvis har sittet i tredører. De er av san"llne type 

so1n de naglene so1n er funnet i de andre husene på terrassen, - også de ble helst 

funnet i nærheten av døråpninger. 

Det ble også funnet noen avslag av rød jaspis, slike smn er on"ltalt i forbindelse 

1ned tuft A. Noen lå i ildstedene, og det er tydelig at de har vært brukt til å slå 
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Fig. 11. Tre stenlam.per; den øverste fra tuft F, de to i underste rekk efra Nationahnuseet i Reykja
vik, Island. Størrelse 1j2 • 

ild n1.ed. I de islandske gårdsruinene i :Pj6rsardalur er liknende jaspisavslag funnet, 

foruten flint og obsidian. Et av jaspisavslagene fra hus F er blitt analysert san1.n1en 

n1.ed jaspis fra Island, og det fren1.går at det er overveiende sannsynlig at disse 

skriver seg fra san1.n1e geologiske n1.iljø. 

C 14-dateringene av kull fra ildsteder i hus F har gitt tidsbesten1.1nelsene 

870 e. Kr. ± 70 år og 700 e. Kr. ± 70 år. En datering av et hvalbein smn ble 

funnet i et av ildstedene lyder på 1025 e. Kr. ± 100 år. Vi har dessuten en datering 

av torv fra veggene, son1.lyder på 1000 c. Kr.± 50 år. 
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Tuft G. Tuft G ligger bare 5 1neter fra det søndre hjørnet av tuft F. Det er et 

ganske lite hus, som. i en dybde av 1 n1eter er skåret ned i terrassekanten. Huset 

har vært ca. 2,5 X 2 n1. 

Vi fant ikke spor av noen indre trekonstruksjon, så det ser ut son1 om. terrassens 

kanter ganske enkelt har utgjort veggene i huset uten at disse var blitt støttet opp. 

Taket fantes son1 et seigt, svart lag på toppen av kulturlaget, og ovenpå tak

torven, mntrent n1idt i huset, lå en stor, sprukket skiferhelle 1ned to store stein 

oppå. Denne steinhellen har antakelig dekket et røkhull i taket, da det under 

steinhellen ikke fantes noen tak torv. 

Inntil den søndre veggen står en stor, flat steinhelle på kant, og foran den var 

det et tykt lag kull og aske, og en stor 1nengde ildskjørnete stein. Ildskjørnet stein 

fantes også i store n1.engder i kulturlaget, og de var gjennon1gående større enn 

vanlig kokstein. Dette sett i sa1nn1enheng 1ned at det har brent ganske kraftig i 

dette lille huset, kan tyde på at det har vært en badstue. Det er da rilnelig å tro 

at denne har hørt til hus F. Badstuer mntales fra tid til annen i de islandske sagaer, 

og enkelte av disse har også vært gravet inn i bakken i likhet 1ned dette huset. 

Badstuer er funnet på Grønland i de norrøne bygdene, og kjennes også fra Island. 

C 14-datering av kull fra ildstedet i hus G har gitt en alder av 1080 e.Kr.± 

70 år. 

Tuft J. Et ganske liknende hus ble funnet på den andre siden av elven, gravet 

inn øverst i elvebrinken i en dybde av ca. 1 n1eter. Også her har terrassens kanter 

sannsynligvis fått utgjøre veggene i huset uten at det kunne konstateres at de har 

vært støttet opp på noen 1nåte. Taket 111å ha hvilt på terrassens kanter. Din1en

sjonene er 3, 75 X 2, 75 111. 

Midt på gulvet fantes et ildsted, og i kanten av dette en større flat stein son1 det 

er sprengt noen stykker av. Særlig mnkring steinen, n1en forøvrig overalt ellers 

i det 30 cn1 tykke kulturlaget, fantes en 1nengde jernfragn1enter, glødeskaller, 

jernslagger, san1t en del klu1nper av n1yrn1ahn. At dette har vært en sn1ie kan 

det vanskelig være tvil on1. 

To C 14-dateringer fra denne sn1ien har gitt tidsbesten1n1elsene 860 e. Kr. ± 

90 år og 1060 e. Kr. ± 70 år. 

På toppen av hele det 30 cn1. tykke kulturlaget, helt oppe i gresstorven, lå en 
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klebersteinslan1pe av Dorset-eskimo type. Den tnå ha havnet der etter at stnien 

var falt fullstendig satnmen. 

Det er verdt å tnerke at vi her har det satntne forhold som i hus D, hvor stein

alder ligger ovenpå et jernalders lag. Etter hva vi vet otn Dorset-kulturen, antas 

den son1 før nevnt å strekke seg fram til ca. 1350 e. Kr. Dette skulle bety at det 

underliggende kulturlaget med jernsaker må være eldre enn 1350 e.Kr. Dette 

stetnmer jo også godt med C 14-dateringene. 

Naust: På den nedenforliggende terrassen, bare ca. 2 tneter over havet tnålt 

etter høyeste vannstand, hadde vi i flere år, når solen sto lavt, oppdaget noen 

forhøyninger i terrenget, sotn vi nok tenkte kunne være tnenneskeverk, men de 

tegnet seg så utydelig at det var mnulig a avgjøre hva det kunne være uten å 

foreta en utgravning. Dette ble gjort i 1968 av Arne Etnil Christensen jr. Han 

fastslo at forhøyningene hadde vært voller av torv som tegnet seg sotn svarte og 

lyse striper i profilene, godt utvasket, riktignok. Det viste seg å være 4-5 bås

liknende tufter ved siden av hverandre, og det kan vanskelig være tvil mn at 

dette er tufter etter naust, son1 har ligget ved siden av hverandre bortover ter

rassen. Denslags naust er typisk for det vestnordiske kulturområdet og fore

kommer on1trent ikke utenfor dette. 

Andre anlegg: Andre anlegg sotn fortjener omtale, er først og fretnst en større 

grop, ca. 7 tneter vest for smien - helt ute på terrassekanten. Den er 75 cm dyp 

og 1 ,5 tneter i diameter. I denne gropen var det fra bunnen og opp tykke lag 

med trekull. Dette har ganske sikkert vært en kulhnile. Trekullene har sann

synligvis vært nyttet i den nærliggende smie, kan hende også til sn1elting av 

mynnalm, sotn det er konstatert betydelige forekomster av. 

C 14-datering av kull fra denne milen har gitt en alder av 820 e.Kr.± 70 år. 

Det fantes også to andre store groper, den ene lå ikke så langt fra stnien, 

på vestsiden av elven, - den andre noen få tneter nord for hus F. I den siste 

kunne vi klart skjelne to bruks perioder. I det øverste laget fantes endel stein

redskaper, som skriver seg fra innfødtes opphold på stedet. I det underliggende 

laget fant vi et jernfragment helt nede på bunnen. 

Av dette kan vi selvsagt ikke slutte noe bestetnt, da kulturlagene i en koke-
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grop ved bruk stadig blir rotet opp. Men det er verdt å m_erke seg at utendørs 

kokegroper omtales i sagaene, og på Grønland er denslags funnet. 

I den andre gropen ble det ikke funnet noe av betydning, bare kull, aske og 

koks tein. 

C 14-datering av kull fra disse gropene har gitt tidsbesten1n1elscne på henholds-

vis 810 e. Kr. ± 90 år og 780 e. Kr. 90 år. 

Forøvrig er det funnet, spredt utover i terrenget, endel steinredskaper, smn regel 

i forbindelse 1ned bålpletter, smn skriver seg fra innfødtes opphold på terrassen. 

Til slutt skal nevnes at en del avfallshauger i forbindelse 1ned husene er blitt 

utgravet. Disse lå alltid rett utenfor inngangsdørene. 

Etter at jeg nå har mntalt de forskjellige anleggene, son1 er blitt undersøkt på 

terrassen i løpet av disse årene, skal i korthet sun1n1eres de resultater vi 1nener å 

være konunet fran1 til. 

Felles for alle disse tuftene, kanskje n1ed unntakelse av smien og badstuen, er 

først og fren1st selve bygge1nåten. De har tykke veggvoller bygget av torv i 

«strengur»teknikk. I nesten alle husene fantes et tykt, seigt, svart lag i overkant av 

kultur laget, smn har vært tolket son1 taktorv, så det er sannsynlig at husene 

har hatt torvtak. 

Når det gjelder den innvendige konstruksjonen er det større variasjoner, 

særlig 1nellon1 de store og de s1nå husene. I et av de sn1å har vi konstatert en grop 

i gulvet i den ene enden i husets 1nidtakse, son1 kan være spor etter en stolpe 

(tuft B), 1nen smn regel har vi ikke funnet spor etter stolper i de s1nå husene. 

I tuft A fantes en del groper, son1 regel parvis langs etter 1nidten av gulvet, som 

høyst sannsynlig er spor etter stolper. Dette er også tilfelle i tuft F, n1ens hus D 

bare har hatt to groper, so1n kan tolkes smn stolpehull. Det er derfor lite vi kan 

si on1 selve konstruksjonen av husene. Når det gjelder deres fonner hadde de 

store husene tildels buete langvegger, - i de s1nå er dette ikke så utpreget. De 

ytre hjørner på sa1ntlige hus var avrundete. 

Forøvrig har jeg påvist at ildstedene ofte er av san11ne type i de forskjellige 

husene. Videre har det i tuftene A, B, D og F etter alt å døn1n1e vært såkalte 

paller langs veggene. 
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Alt dette synes å være trekk som binder disse hustuftene sarnmen i et felles 

kulturkompleks, - noe son1 forøvrig sterkt understøttes av de funn smn er gjort. 

Og sist n1en ikke rninst, har vi en rekke C 14-dateringer son1 ligger rnellon1 

700 e.Kr.± 130 år og 1080 e.Kr.± 70 år. For de eldste dateringenes vedkmn

n1ende gjelder ganske sikkert at det har vært brukt rekved til brensel. Epaves Bay 

er en utpreget rekvedbukt, og det rnå ha ligget eventyrlige rnengder av det på 

stranden den gangen disse folkene slo seg ned der. 

I det foregående har jeg pekt på klare paralleller i det norrøne n1aterialet, både 

når det gjelder hustypene, ildstedene og enkelte av redskapene. Dette er rtter 

min mening kjensgjerninger son1 ikke er til å kotntne forbi, og skulle være 

tilstrekkelig til å hevde at denne bosetningen er norrøn. Det er imidlertid riktig 

i denne forbindelse å ta med i vurderingen alle de andre muligheter, som det 

her kan kornme på tale å trekke inn. 

Beothuk-indianerne, de såkalte Red Indians, var tidligere regnet som de eneste 

urinnvånere i Newfoundland. Disse levet i spredte grupper son1 jegere og fiskere 

tned en nmnadisk livsfonn, og deres boliger var både vinter og son1n1cr den 

lette koniske Wigwan1' en. 

Senere forskning har vist at Beothuk' ene ikke har vært de eneste urinnvånere, 

men at også Dorset-eskimoene har holdt til i landet gjennmn et temrnelig langt 

tidsrom i forhistorisk tid. Når det gjelder deres boligfonner kon1n1er vi inn på 

et meget større og mere variert materiale. Disse eskirnoene oppførte både ovale 

og rektangulære hus, - dels halvt underjordiske, rnen også bygget på bakken. 

Veggene i disse kunne bestå både av torv og stein,- eller de var bare teltliknende 

boliger, sannsynligvis av skinn. I Newfoundland er det hittil bare den ovale 

typen som er konstatert, hvor n1an regner med at veggene har vært av skinn. 

Men enten disse boliger har vært ovale eller rektangulære, over- eller under

jordiske, så er det en betydelig forskjellrnellom disse og de som er gravet ut ved 

Epaves Bay. De av våre tufter sorn kommer nærn1est et Dorset-hus rnå være den 

såkalte badstuen og smien. Men i badstuen er det funnet jern og ikke et eneste 

redskap av stein, og en srnie er vel det smn vi aller rninst kan forbinde med 

Dorset-kulturen. Når det gjelder badstuen og srnien finnes en god parallell til 

disse i en smie, son1 enda står på Islands eldste gård Keldur. Den ligger helt ute 

på elvebrinken, i trygg avstand fra beboelseshusene - altså slik sotn vår smie 
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ligger. Den var også skåret inn i terrassekanten, n1.en grusen i terrassen var her 

innvendig støttet opp med steintnurer. Veggene var ikke bygget opp over ter

rassens nivå, og torvtaket hvelvet seg helt ned på denne. I taket var det et røk

hull. Det er en primitiv såteformet bygning, smn på Island ganske sikkert har 

tneget gamle tradisjoner. I sagaene omtales fra tid til annen denslags halvt under

jordiske hus. Også i Norge har det vært vanlig å grave hus inn i terrasser og 

elvebrinker, og det var gjerne eldhuset eller fjøset som ble anlagt på den 

måten. 

I historisk tid regner man tned at også Montagnais-indianerne, sotn holdt til 

på Labradors sydkyst har foretatt årlige jaktferder over til Newfoundland. Det 

san1me gjelder Mictnacindianerne fra Nova Scotia, som først i de siste århundrer 

har bosatt seg i små grupper i den sydlige delen av landet. Både Montagnais og 

Micmac-indianerne var, i likhet tned Beothuk-indianerne, jegere og fiskere med 

en nomadisk livsryttne, og deres boliger var også den koniske Wigwam' en. 

Det er utelukket at noen av disse indianerne kan ha bygget husene på terrassen 

ved Epaves Bay. 

Når det gjelder Thule-eskimoene, sotn antakelig på 1300-tallet begynte å 

trekke seg sydover langs Labradorkysten, og sannsynligvis etter hvert fortrengte 

Dorset-eskimoene, har man ingen sikre beviser for at disse er komn1et over til 

Newfoundland. I alle fall har dette ikke skjedd før i historisk tid. I Labrador 

finnes en rekke ruiner etter deres hus, n1en enhver parallellisering tnellom disse 

og våre hus ved Epaves Bay er utelukket. 

Man har heller ingen sikre bevis for at senere tiders eskimoer er kotntnet over 

til Newfoundland. Disse eskin1oene kunne bygge ganske store langhus, gjerne 

oppdelt i flere rotn. Som regel var de forsynt med en lang husgang, som gjør 

ruinene etter disse husene karakteristiske, tnen de kunne også være uten den, og 

for et flyktig øye kan da disse ruinene ha en viss likhet tned våre. I utgravet stand 

er det alikevel en stor forskjell på disse og våre hus. 

Senere tiders hvalfangere og fiskere kan det også etter min n1.ening ikke kmntne 

på tale å trekke inn i denne vurderingen. Forskjellige forhold spiller her en av

gjørende rolle. Som tidligere nevnt er Epaves Bay så grunn at selv ikke den 

minste stnåbåt kan kotnme inn der, og selv for 1000 år siden har den ikke vært 
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nevneverdig dypere. Det har nok vært årsaken til at fiskeværet L' Anse aux 

Meadows er forlagt til den østre siden av den landtungen som stikker ut øst for 

Epaves Bay, tiltross for at det der ikke finnes rennende vann. Ytterst ute på land

tungen finnes ruinene etter en fransk hvalfangststasjon, antakelig fra 1700-årene, 

til tross for at det der bare finnes en brønn tned dårlig brakkvann. Ruinene på 

terrassen ved Epaves Bay gir dessuten inntrykk av langt større elde enn de ruiner 

vi har sett langs kysten av tidlige hvalfangststasjoner. Det understrekes også av 

samtlige C 14-dateringer. Det er da heller ikke funnet et eneste redskap som 

peker hen på hvalfangere eller fiskere fra senere tider, - mangelen på denslags 

har vært total. 
Vi vet at de innfødte i Newfoundland like til Cabot's gjenoppdagelse av 

landet i 1497 levet på et rent steinalder stadium .. Dorset-eskitnoene var da sann

synligvis forsvunnet og Beothuk-indianerne bodde alene i landet. Selv etter 

kontaktperioden fortsatte disse sitt gatnle liv og levemåte, - deres boliger forble 

de samme. På de yngste av deres boplasser er der funnet et og annet jernredskap, 

som de antakelig har fått eller stjålet fra de hvite settlerne, 1nen helt til de døde 

ut i 1827 forble de tneget pritnitive. 

Jeg har oppholdt 1neg så vidt lenge ved disse forskjellige innfødte boligtypene, 

da det i denne forbindelse er viktig ikke bare å ta opp til vurdering de paralleller 
en kan trekke 1ned det norrøne tnaterialet. Det er også av meget stor betydning 

at vi her tar de mange andre tnuligheter i betraktning, også de negative slutninger 

teller her. 
På det tidlige tidspunkt det her gjelder, -den yngste C 14-dateringen er, som 

tidligere nevnt 1080 e. Kr.± 70 år, altså 450 år før Cabot gjenoppdaget landet, 

er det utelukket at hustufter med jernnagler, jernfragtnenter, bronse, avfall etter 

sn1ievirksomhet osv. kan skrive seg fra noen av de innfødte grupper som er 

nevnt ovenfor. De store husene på terrassen ved Epaves Bay har vært bygget og 
bebodd av et n1ere bofast folk på et jernalders stadimn av kultur. De har nok 

også for en stor del ernæret seg av jakt og fiske, tnen deres båter har de trukket 
på land i motsetning til våre dagers fiskere i Newfoundland, og var derfor ikke 

avhengige av gode havner. 
Ved valget av dette mnrådet 111ed de rike gresstnarkene, son1 finnes i buktene 

på nordspissen av landet, har folket først og fremst hatt for øyet å skaffe beite-
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1narker til deres buskap. I denne san~n~enheng får det lille spinnehjulet av kleber

stein en langt større betydning enn mn det hadde vært funnet i Norge. Det be

viser at de folkene son~ bygget og bodde her hadde rot i en februkskultur, hvor 

spinning og sannsynligvis også vevning av ull til klær og annet har inngått i deres 

daglige liv. Og dette er nettopp det son~ aller 1nest skiller de norrøne folkenes 

liv fra de innfødtes i Newfoundland, for hve1n spinning og vevning til alle 

tider har vært fren~1ned. 

Etter denne gjennmngåelsen av de innfødte folkegruppers livsfonn og bolig

typer i Newfoundland og Labrador n1å det være ganske klart at hustuftene ved 

Epaves Bay ikke kan skrive seg fra noen av disse. Det er også ganske utelukket 

at de kan ha noe smn helst 1ned senere tiders hvalfangere eller fiskere å gjøre. 

Det er på bakgrunn av dette, og n~ed 1nange og sterke paralleller i det norrøne 

materialet, understøttet av 16 C 14-daterjnger, vi har trukket den konklusjon at 

disse hustuftene er norrøne og sannsynligvis fra ca. år 1000 e. Kr. Dateringen av 

bosetningen er ikke bare støttet til C 14-dateringen, n~en er i høy grad basert på 

selve hustypene og på ildstedenes fonn og plassering, og sist 1nen ikke 1ninst, på 

ringnålen, son~ er den eneste gjenstand so1n 1nuliggjør datering. 

De 3 store husene A, D og F viser en typologisk utvikling fra langhuset, inn

delt i fire rom etter lengderetningen, og uten utbygg fra bakveggen, via lang

huset 1ned bare ett ron1 ut fra bakveggen og til det 1nere utviklete huset av <<pj6r

sardalurtypen» 1ned flere utbygg, også et fra fra1nveggen. Det førstnevnte huset, 

so1n typologisk ~ett er det eldste, ligger nænnest elven, hvor det er naturlig å 

bygge det første huset på stedet. En C 14-datering av torv fra veggene i hus A 

har gitt dette huset en alder av 1000 e. Kr. 90 år. Denne datering støttes av 

ringnålen, smn ble funnet i det, son~ tilhører vikingtiden, n~en son~ kan tenkes 

på avsidesliggende steder so1n Grønland å ha holdt seg i bruk inn i n~iddelalderens 

tidligste avsnitt. Det er ri1nelig å tro at dette huset har vært bygget 

en gang i første halvdel av 1000-tallet. Det er i1nidlertid 1nulig at ikke 

alle ro1n1nene har vært bygget 1ned en gang, n1en at det er skjedd en gradvis 

utbygging. 
Det andre huset, smn ligger 1nidt på terrassen, og smn viser en litt 1nere ut

viklet type, har ikke gitt noen daterende oldsaker, n~en C 14-datering på kull 

fra ildstedet har gitt en alder av 900 e. Kr. ± 70 år. Når denne dateringen er eldre 
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enn den foregående, konuner det sannsynligvis av at det som. nevnt har vært 

brukt rekved til brensel. 

Når det gjelder det huset smn typologisk sett er yngst og son1 ligger lengst 

borte fra elven, hus F, har vi klare paralleller til dette i de utgravete gårdsruinene 

i I>j6rsardalur på Island. Det lange ildstedet, son1 var inndelt i en kokegrop, et 

glokam1ner og en flat steinhelle, har paralleller i gården Isleifssta oir i Borgar

fjaroarsysla, nivå IL Denne gården antas å ha vært oppført i landna1nstiden. 

Men selve hustypen var enda i bruk da dalen ble begravet av aske og pimpestein 

under et av Heklas utbrudd, antakelig i 1104. Det behøver likevel ikke å være 

noen stor aldersforskjell mellom dette huset og de to andre, selv 0111 typen antas 

å ha vært i bruk helt til den ble avløst av den 1nere utviklete ganghustypen hen

imot 1200-tallet. De sikreste C 14-dateringene fra dette huset er en son1 er fra 

et hvalben: den har gitt en alder av 1025 e.Kr.± 100 år, og en fra torv i veggene 

lyder på 1000 e.Kr.± 50 år. De to andre kulldateringene fra dette huset, smn 

er fra kull i ildsted, er noe eldre, men her 1nå vi regne med den feilkilden at det 

sannsynligvis har vært brukt rekved til brensel. 

Endel negative slutninger har også en viss betydning for dateringen. Bortsett 

fra det lille spinnehjulet av kleberstein, son1 var fremstillet av et frag1nent av en 

gryte, har vi overhodet ikke funnet frag1nenter av kleberstein på hele det store 

mnrådet som er avdekket. Dette kan bety at de folkene so1n slo seg ned på 

terrassen ved Epaves Bay, og son1 vi 1nå anta var norrøne grønlendere, enda 

ikke hadde bodd så lenge på Grønland at de hadde funnet fre1n til kleberfore

komstene der, og at de heller ikke hadde bodd så lenge i Newfoundland at de 

hadde rukket å finne frem til forekmnster der. De paralleller vi har kunnet finne 

i det grønlandske 1naterialet skriver seg også fra den første tiden etter landnamet, 

ellers viser både husenes fonn og oldsak1naterialet forøvrig like 1neget tilbake til 

Island som til Grønland. Dette kan etter 1nin 1nening bare bety at bosetningen 

ved Epaves Bay ligger på et så tidlig tidspunkt at det enda ikke hadde utviklet 

seg noen særpreget grønlandsk byggeskikk, slik so1n vi kjenner den fra de fleste 

av ruinene i Austerbygd og V ester bygd på Grønland. Den eneste gårdsruinen 

der so1n har gitt sikker datering tillandnå1nstiden er gården Narssaq, - en ren 

langhustype 1ned tre rom etter hverandre i lengderetningen. Det er denne ruinen 
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son1 viser de beste parallellene til hus A, som ligger nærm_est Black Duck Brook, 

og smn typologisk sett er det eldste huset på terrassen. 

Når det gjelder varigheten av bosetningen, er det flere usikkerhets1n01nenter 

som gjør seg gjeldende. Selv om hustypene viser en viss utvikling innbyrdes, kan 

vi ikke utelukke muligheten for at de kan ha vært i bruk sa1ntidig. Riktignok er 

det så at enkelte rom kan være tilbygget etter hvert, men forholdene tyder på 

at de har vært under tak samtidig. Ingen av husene later til å ha vært bygget opp 

igjen på samme sted flere ganger, så vi må regne n~ed at det på hver tmnt bare 

har stått ett hus. Når vi da vet at et torvhus, i det barske klimaet der borte knapt 

kan ha stått i mere enn 30-40 år, synes det å være 1naksin~u1n for bebyggelsens 

varighet, hvis alle husene har vært i bruk sa1ntidig. Hvis de derilnot har vært 

oppført etterhvert son1 et eldre hus sank san~1nen, kan bosetningen ha strukket 

seg over et lengere tidsrmn. Selve gulvlaget i husene, so1n gjennon~gående var 

ca. 10 c1n tykt, og de s1nå avfallshaugene utenfor inngangsdørene, tyder ikke på 

at bosetningen har vart lenge, skjønt n~an skal være varsmn 1ned å trekke for 

beste1nte slutninger av dette i et så fuktig kli1na so111 det er der borte, hvor regnet 

vasker ut selv den tykkeste torv, så den ser ut smn grå sand. Personlig er jeg til

bøyelig til å tro at alle husene har vært bebodd noenlunde sa1ntidig, og da sann

synligvis tidlig på 1000-tallet. Det trengtes n~ange 1nann til å føre et skip over 

havet, og alle disse 1nåtte skaffes husron~ når de kmn iland. Det er derfor ikke å 

undres over at husene har vært så store. Og når det er funnet ildsteder i nesten 

alle rmnmene i disse husene, tyder det på at de har vært benyttet so111 oppholds

roln. Husene kan derfor ikke kalles gårder i vanlig forstand, hvor hvert rmn var 

beregnet til forskjellige gjøre1nål, og 1ned tilliggende uthus for dyrene, selv on~ 

det vel kan ha vært mulig at folket kan ha hatt husdyr 1ned seg. 

Når alle disse 1neru1eskene smn antas å ha levet her, valgte å slå seg til på ett 

sted og ikke søkte hen til noen av de andre buktene hvor det også er rikelig 1ned 

gress og rennende vann, er sannsynligvis årsaken den at det var beskyttelse i det 

å bo sammen i dette landet hvor de innfødte var tallrike og farlige. Men tiltross 

for at de holdt sa1nmen og tiltross for at de var kmn1net til et godt land 1ned rike 

gressganger, 1nengder av bær som de aldri før hadde sett, villrein og annet vilt, 

laks i elven, fisk og sel i sjøen, forekmnster av 1nynnahn nær husene og rikelig 

med brensel i skogen for jernutvinning, så har de, etter alt å døn~1ne gitt tapt. 
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To av deres hus er brent ned og er ikke gjenoppbygget. Sannsynligvis hendte 

det så en dag at folket lastet sine saker i skipene og satte kursen for Grønland, 

n1ens de lave torvhus på terrassen forsvant i det fjerne. 

Men ringnålen sin lette han forgjeves etter, 1nannen son1 en kald dag vannet 

seg over ilden i det store, n1ørke torvhuset. Først nesten 1000 år senere ble den 

funnet; den lå der så fin og grønn på kanten av kokegropen og vitnet kanskje 

tner enn noe annet on1 at norrøne n1enn oppdaget Atnerika bortitnot fen1 

hundre år før Colmnbus. 
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NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 

Arsberetning 23/11-70-17/11-71 og regnskap pr. 31/10-1970. 

Arsmøte 23/11-1970: 

Styre- og representantskapsn1øte ble holdt på professor Marstranders kontor, 

Universitetets OldsaksaiTding, Oslo, 1nandag 23. nove1nber 1970 kl. 18. 

Til stede var preses, direktør Richard Fuglesang, generalsekretær, professor 

Bjørn Hougen, videre h.r.adv. Knut E. Henriksen, direktør Arne L Hoen1, 

ingeniør Bjarne Holn1sen, statsstipendiat Erling Johansen, ingeniør Kaare Liaaen, 

professor Sverre Marstrander, fru Cecilie Mathiesen, h.r.adv. Fredrik Moe, fru 

Ebba Tschudi og ingeniør Edgar V. W etlesen. Sekretær: fru Berit Didriksen. 

1. Preses ønsket velkon1n1en og refererte først regnskapet pr. 31/10-1970 og 

revisors innberetning. 

Tre års utgravningsarbeide på Orknøyene i selskapets regi og for n1idler 

skaffet gjennon1 selskapet var gjennon1ført n1.ed heder, og det videre arbeid 

n1ed dette prosjekt ville være en universitetssak. 

Med hensyn til spaltingen av regnskapet spurte h.r.adv. Moe hvorfor nun 

skulle ha eget regnskap for Fondet og hvilken konsekvens dette ville få. 

Direktør Fuglesang redegjorde for situasjonen overfor Forskningsrådet, og 

professor Marstrander uttalte at det var en vel1notivert forandring. Direktør 

Fuglesang k01n deretter inn på hvilken bruk 1nan skulle gjøre av Fondet -

ne1nlig til oppgaver ifølge statuttene utover det å utgi Viking. 

2. Styret foreslo gjenvalg av de 4 styre1nedlen1.111ene, son1. sto på valg. Selskapets 

revisor i 18 år, kunsthandler Arnstein Berntsen, hadde frabedt seg gjenvalg, 

og son1. ny revisor ble foreslått h.r.adv. Kr. A. Arnesen. Representantskapet 

støttet styrets forslag. 

3. Preses nevnte at styret i 1969/70 hadde hatt 3 1nøter (inkl. dette), og preses og 

generalsekretær hadde stadig hatt kor1takt. Det var arrangert 2 turer, og det 
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var arbeidet sterkt for å få offentlig støtte til Viking. Man håpet fren1deles på 

et gunstig svar fra Forskningsrådet. 

4. Ordinær tur i 1971 var ikke fastlagt; n1en det kan n1uligens bli en tur til 

Grenland (evt. vårtur). Med hensyn til ekstraordinær tur til Island og Grøn

land (prin1o septen1ber) var kontakter opprettet n1ed nøkkelpersoner i 

København. 

Møtet ble hevet kl. 18.45. 

Generalforsan1ling ble holdt i Oslo Handelsstands Festsal kl. 19. Til stede var 

ca. 250 1nedlen1n1er. 

Preses ønsket tidligere og nye n1edlen11ner velkon11nen til årets generalfor

san1ling, so1n ble holdt på selve stiftelsesdagen, den 23. nove1nber. Fru Sidsel 

Røed og dr. Johan Braastad ble bedt on1 å undertegne protokollen. 

1. Regnskapet og revisors innberetning ble referert og styret ble gitt ansvarsfrihet. 

2. Følgende styremedlen11ner ble gjenvalgt: 

llr.adv. Knut E. Henriksen, Oslo, 

Generaldirektør Rein Henriksen, Sarpsborg, 

H.r.adv. Fredrik Moe, Oslo, 

Fru Ebba Tschudi, Oslo. 

Smn ny revisor etter kunsthandler Arnstein Berntsen ble valgt h.r.adv. Kr. 

A. Arnesen. 

3. Arsberetningen blir smn vanlig trykket i Viking, og direktør Fuglesang ville 

derfor bare kon11ne inn på et par punkter. Han nevnte først at 1nan fre1ndeles 

håpet på Forskningsrådets støtte til utgivelsen av Viking. 

Orknøyutgravningene, so1n hadde vært av stor betydning for de studentene 

son1 hadde deltatt i arbeidet, var nå overført i universitetsregi; 1nen når 

stoffet var bearbeidet, ville en publikasjon kon1n1e i Viking. I årboken for 

1970 finnes en rapport on1 so1nn1erens arbeide, son1 ble n1uliggjort ved 

bidrag fra 9 donatorer. 

4. Direktør Fuglesang siterte selskapets vedtekter og presiserte at Norsk Arke

ologisk Selskap ikke er en forening spesielt for Østlandet; n1en at 1nan ikke 

hadde opprettet underavdelinger i andre landsdeler for ikke å trå eventuelle 

lokalforeninger 1ned liknende oppgaver på tærne. 
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5. Norsk Arkeologisk Selskap hadde ved flere anledninger vært behjelpelig 111ed 

å arrangere utenlandsturer for tnedlen11nene, således i 1970 en tur til Schlesvig 

og Jylland, ved siden av den ordinære tur til Lillehan11ner og søndre Gud

brandsdal. M.h.t. turer i 1971: n1uligens en week-end-tur til Teletnark 

(Grenland) til våren og son1 ekstraordinært arrangetnent evt. Island og hvis 

interesse for det, utflukt til Grønland. Selskapet har n1ottatt et interessant 

forslag fra atnbassadør Arne Skaug, son1 har gode forbindelser. 

6. Direktør Fuglesang hadde undersøkt tnulighetene for å kunne støtte norske 

arkeologer i deres arbeide og kon1n1et til at utdeling av reisestipendier til 

arkeologistudenter ville være en god fre1ngangsn1åte. 

Han ga så ordet til professor Marstrander, sotn uttalte at det var tned stor 

glede han hadde hørt direktør Fuglesangs forslag 0111 å opprette en reise

stipendieordning for 111agistergrads-studenter. Disse ville denned få øket 

anledning til å besøke utenlandske tnuseer og institutter for kortere tilleggs

studier. Statuttene ville bli utarbeidet i samråd tned studentene, og det var 

foreløpig tale 0111 utdeling av 2 111indre beløp pr. år. 

Til generalforsatnlingens store begeistring tneddelte så professor Marstran

der at Richard Fuglesang selv hadde skjenket Kr. 1 O 000 til et reisestipendie

fond. Stor applaus til Richard Fuglesang, son1 sa at tnan ved å satse på ung

donunen viste sin takknen1lighet overfor de eldre arkeologer og deres arbeide. 

Han ba deretter tnedletntnene hjelpe til tned bidrag til reisestipendier for 

arkeologstudentene. 

7. Til slutt ønsket preses n1edlen1n1ene velkon1n1en til sa1n1nenkon1sten i Uni

versitetets Oldsaksatnling og ga så ordet til aftenens foredragsholder, universi

tetslektor Eldrid Straun1e, son1 i sitt foredrag: «Rmnerske glass i nordiske 

graver fra romer- og folkevandringstid» kon1 n1ed interessante synspunkter. 

Foredraget ble ledsaget av lysbilder. 

Professor Hougen takket i hyggelige vendinger for det glin1rende fore

draget. 
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120 av n'ledlenunene 1nøttes så i Universitetets Oldsaksan'lling til en hyggelig 

avslutning på årsn'løtet. Professor Hougen ønsket velkmn1nen til bords (snitter 

og rødvin) og takket professor Marstrander for at selskapet fikk ha denne saln

lnenkon'lsten i 1nuseet, og for all hjelp og velvilje fra 1nuseet og dets ansatte. 

Videre ba professor Hougen 1nedlen'l1nene drikke en skål for direktør Richard 

Fuglesang, smn i tillegg til alt arbeide i selskapets og norsk arkeologis interesse 

nå også hadde gitt denne store gaven til studentstipendier. 

Noe senere grep professor Marstrander ordet og henledet opplnerkson'lheten 

på den ansiktsløftning son1_ var foretatt i <jernaldersalem>. On'linnredningen var 

foretatt under ledelse av 1. konservator W encke Slonunn. 

I tilknytning til Eldrid Strau1nes foredrag var en spesialutstilling av ro1nerske 

glass arrangert i «Vikingtidsalem>. 

De utgravninger smn i 1968-69-70 foregikk på Westnes, Rousay, Orknøyene, 

har i disse 3 sesonger vært finansiert gjenno1n Norsk Arkeologisk Selskap 1ned 

tilsan'ln'len kr. 138 900 1nottatt fra en rekke donatorer. Innsa1nling av ytterligere 

1nidler til dette fonnål fant selskapets styre ikke å kunne påta seg, og i brev av 

30/11-70 til universitetene i Oslo og Bergen ble det overlatt disse institusjoner å 

finansiere det etterarbeide son1 1nåtte være ønskelig. De to universiteter har hele 

tiden stått son'l faglig ansvarlige. 

I flere år hadde vi forgjeves søkt Norges Ahnenvitenskapelige Forskningsråd 

o1n tilskudd til trykningen av Viking. 16/12-70 fikk vi i1nidlertid den gledelige 

1nelding at Forskningsrådet hadde bevilget tilsa1nn1en kr. 30 000 for årene 1969, 

1970 og 1971. Beløpet ble innbetalt på selskz. pets bankkonto i januar 1971. 

Søknad til Norges Ahnenvitenskapelige Forskningsråd on1 tilskudd til Viking 

1972 ble sendt 14/5-1971. 

Foruten Richard Fuglesangs donasjon, kr. 10 000 (innbetalt n'led kr. 11 000) til 

reisestipendier for arkeologistudenter, har vi 1nottatt kr. 640,- til dette fonnål. 

Kontingentinnbetaling og 1nedle1nsantall har vært mntrent smn ifjor. 

I dagene 7-9/5-71 arrangertes en tur til Skien og Grenland- se referat nedenfor. 

En ekstraordinær tur til Island (og evt. Grønland), son1 har vært under forbered

else, ble p.g.a. Skandinavisk Museu1nsforbunds kongress på Island i år utsatt 

til1972. 
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Norsk Arkeologisk Selskaps styre, som_ i løpet av året har hatt 3 1nøter, har 

hatt følgende sam_n1ensetning: 

Preses: Direktør Richard Fuglesang, Oslo. 

Visepreses: Generaldirektør Rein Henriksen, Sarpsborg. 

Generalsekretær: Professor dr. Bjørn Hougen, Oslo. 

Styren1edlen1n1er: Skogeier Jens Berger, Flisa. 

H.r.adv. Frithjof Bettun1, 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: H.r.adv. Kristian A. Arnesen, Oslo. 

Redaksjonssekretær: Førstekonservator Arne Skjølsvold, Oslo. 

Sekretær: Fru Berit Didriksen, Oslo. 

Vårtur 1971 

Norsk Arkeologisk Selskaps ordinære tur gikk i år til Skien og o1nland i dagene 

7-9/5. Vi 1nøttes på Oslo Vestbanestasjon fredag 7/5 kl. 9,30 og reiste 1ned reser

vert vogn til Skien, hvor vi tok inn på Høyers Hotel. 

Kl. 14,00 kort orientering i hotellets festsal. Preses ønsket velkon1n1en og ga 

endel praktiske opplysninger. Deretter dro vi opp til Kapitelberget, hvor vi ble 

ønsket velkon1n1en til Skien og Tele1nark av fylkeskonservator Halvor Landsverk. 

Fylkeskonservatoren ga en interessant oversikt over Skiens historie og økonmni. 

Den gunstige beliggenheten ved utløpet av Tele1narksvassdraget hadde tidlig 

gjort det naturlig n1ed et handelssenter her. Skien fikk kjøpstadsprivilegier i 1358. 

Byen ble også tidlig sete for politiske n1akthavere - såvel geistlige son1 verdslige. 

Især gjorde Dags-ætten på Bratsberg seg gjeldende i norsk 1niddelaldershistorie. 

Dag Eilivsson (ca. 1100) grunnla Gi1nsøy nonnekloster, smn etterhvert ble en 

viktig økonmnisk faktor i o1nrådet, og han bygget kryptkirken på Kapitelberget, 
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son1 foruten å være kirke vel også har tjent forsvaret av den innenforliggende 

lendennannsgården. 

Etter å ha besett kirkeruinen, son1 ble restaurert i 1929-32, gikk turen videre 

til fylkesn1useet for Telen1ark og Grenland i Brekkeparken. Fylkeskonservator 

Landsverk, son1 også er direktør for n1useet, viste oss først inn i den nye n1useun1s

bygningen, hvor professor Bjørn Hougen ga en redegjørelse i den arkeologiske 

avdelingen. 

I den vakre Brekkeparken er oppsatt endel garnle bygninger, son1 senere vil 

bli flyttet til et on1råde rnuseet har ervervet i utkanten av byen. Utenfor den 

gan1le hovedbygningen orienterte Halvor Landsverk on1 stedets historie før vi 

gikk inn og beså de garnle interiører. I en sidefløy er en kirkeavdeling, hvor det 

også er utstilt endel garnle gravplater og kister, bl.a. en hellekiste fra 14. eller 

15. århundre funnet ved utgravning av Girnsøy kloster. 

Lørdag startet vi fra hotellet kl. 9,30 og dro først til helleristningsfeltene ved 

Mæla og Fossmn, begge fra bronsealder. Professor Sverre Marstrander, son1 har 

undersøkt helleristningsfeltene i Gjerpen (1940 og 1969) ga en orientering. Han 

sa at san11nenliknet n1ed de store helleristningsfeltene i Østfold og Bohuslen er 

Gjerpenfeltene beskjedne såvel 111.h.t. størrelse son1 billedrikdmn. På feltet ved 

Mæla var det særlig skipsfigurene son1 vakte interesse, idet Marstrander påviste 

to stiltyper, en enkel (A) og en tned rikere utforn1ing (B). Feltet på Fossurn har 

bare få skipsfigurer, n1en utrnerker seg ved sine tallrike hjulristninger i varierte 

utførelser. 

Gravfeltet på Grini ligger på to srnå høyder på hver sin side av vegen. Vi var 

oppe på den ene, hvor det fantes større og n1indre jernalders-gravhauger. Fylkes

konservatoren redegjorde for det arbeidet son1 var utført for å holde feltet i en 

verdig tilstand, og uttalte sin takknernlighet overfor de lokale n1yndigheter, 

son1 hadde vist stor velvilje i dette spørsrnål. 

Henrik Ibsens barndmnshjen1, Venstøp, ble så besøkt. Direktør Landsverk for

talte 0111 Ibsenfarniliens liv i Skien, og da vi kon1 opp på n1ørkeloftet (jfr. «Vild

anden»), fikk vi en rneget interessant innføring i Henrik Ibsens barndmn og den 

innflytelse årene på V enstøp hadde hatt for hans senere diktning. 

Fru Ingeborg Cappelen og godseier Diderik Cappelen hadde vært så elskverdige 

å invitere ekskursjonsdeltakerne til lunsj på Holden (Ulefoss). Hovedbygningen 
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på Holden ble bygget i slutten av 1700-tallet og påbygget i 1856. Den er nå fredet. 

(En trykt orientering om. huset og finnaet hadde deltakerne fått på forhånd.) 

Fa1nilien Cappelen tok hjertelig im.ot oss, og preses fre1nførte selskapets takk for 

den hyggelige mottakelsen i det vakre hjen11net. Fru Cappelen ble overrakt en 

Urnesnål, og godseieren fikk en Osebergkniv til n1inne on1 vårt besøk. 

Etter lunsj beså vi 1niddelalderkirken på Rmnnes, son1 tilhører fa1nilien Aall. 

Kl. 20 var det felles n1iddag i hotellets spisesal i 3. etasje (Terrassen). Direktør 

Fuglesang ønsket velkon1n1en til bords, og det ble senere holdt en rekke taler. 

Banksjef Erik O. Klingenberg utbragte en skål for Kongen. 

Professor Hougen takket Halvor Landsverk og Sverre Marstrander for alt 

arbeidet 1ned tilretteleggingen og gjennmnføringen av turens progran1. 

Det ble drukket en skål i anledning dagen. 

Professor Hougen overrakte deretter gaver til1nuseun1sdirektør Landsverk og 

hans frue, og Halvor Landsverk takket hjertelig for gavene og for hyggelig 

sa1nvær. 

Professor Olav Torgersen takket på turdeltakernes vegne. Han rettet takken 

til preses og ba alle drikke Richard Fuglesangs skål. 

Dr. Ivar Aasland uttalte sin hyldest til arkeologisk forskning- personifisert ved 

Bjørn Hougen- og alle drakk så professorens skål. 

Godseier Diderik Cappelen takket for 1naten. 

Søndagens utflukt- n1ed start kl. 10,00- gikk først til bygdeborgen <<Kje1npa», 

hvorfra vi hadde en glinuende utsikt over Skien og o1negn. Våre arkeologer ga 

en fyldig orientering on1 bygdeborgenes funksjon og betydning, og det var lett 

å forstå at <<Kje1npa>> var et naturlig forsvarspunkt i fjerne ufredstider. Direktør 

Fuglesang benyttet så anledningen til å takke alle for 3 dagers hyggelig sa1nvær, 

og sekretariatet for et vel planlagt og gjennon1ført arrange1nent. 

Så kjørte vi til jernalders-gravfeltet på Bjørntvedt. I n1otsetning til Grini, son1 

var n1eget velholdt, var Bjørntvedt skje1nn1et av bebyggelse like inntil noen av 

haugene, endel av feltet var rasert av et sandtak og det hele var overgrodd av 

kratt. Professor Marstrander son1 hadde foretatt utgravninger her (1940), rede

gjorde for dette arbeidet. 

Siste post på vårt program var helleristningsfeltet på Løbcrghaugen. Helle-

141 



ristningene finnes på en knaus like inntil våningshuset og viser stor variasjon i 

figurvalget. Feltet er undersøkt av bl. a. Sverre Mars tran der (1940), som nå ga 

en de1nonstrasjon. 

Professor Marstrander takket til slutt - på de 3 arkeologenes vegne - for den 

store interesse turdeltakerne hadde vist for de fortidsn1inner som var besøkt 

disse tre dagene. 

Retur til hotellet, hvoretter lunsj kl. 14,00 og hjemreise. 

Turen hadde 56 deltakere. 



Revisors innberetning til 

NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 

for regnskapsåret 1/11-1969 til31/10-1970 

Ifølge styrebeslutning har Norsk Arkeologisk Selskap gått tilbake til den tidligere 

ordning 1ned eget regnskap for Selskapets Fond. Utskillelsen er gjennon~ført 

pr. 31/10-70. 

Av Fondets 1nidler- tilsan~1nen kr. 96 810,68- er kr. 91 920,- anbragt i verdi

papirer (Forvaltningsdepot i Den norske Creditbank), og kr. 4 890,68 er inne

stående på sparekonto i san~n~e bank. 

Årets utgravninger på Orknøyene i Selskapets regi har kostet kr. 42 164,99 og 

er n~ulig-gjort ved innenlandske donasjoner på tilsan~n~en kr. 26 100,- i tillegg 

til ovf. fra tidligere år kr. 1 O 087,99 son~ er resten av skipsreder H. Irgen3-Larsen 

og frues store donasjon på $ 15 000,-. Det n~anglende beløp kr. 5 977,- er ført 

opp smn 1nidlertidig lån i selskapets regnskap. Selskapets likvide 1nidler er for 

øvrig bankinnskudd i Den norske Creditbank kr. 22 070,01, postgiro kr. 7,55 og 

kontanter kr. 336,91. 

Kontingenter er i regnskapsåret innbetalt n~ed kr. 44 050,- og salg av Viking 

etc. er kr. 1 O 290,-. For Viking 1969 er in~idlertid utbetalt kr. 55 321,55, son~ 

samn~en 1ned øvrige utgifter gir et tap i regnskapsåret på kr. 20 200,14. 

Ubetalte kontingenter er mntrent smn ifjor. 

Medlen~stallet er gått opp fra 895 ( + 145 fan~ilie1nedlen~1ner) til 910 ( + 142 

fa1nilie1nedle1nmer). 

Representantskaps1nedlen~1ner er gått noe ned fra 66 ifjor til nå 62 - 1nens 

livsvarige 1nedlen~skap er øket fra 69 til 76. 

Alle verdipapirer er oppført til dagens kurser og alle ønskede bilag, regnskaps

bøker etc. er forelagt n~eg. Jeg tillater n~eg å anbefale decharge for regnskapet 

med ansvarsfrihet for styret. 

Oslo, 23. nove1nber 1970 

Arnstein Bemtsen 
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NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 

TAP- OG 

Utgifter: 

Adtninistrasjon ......................................... . 

Diverse utgifter ........................................ . 

Renter ................................................ . 

Viking 1969 ........................................... . 

Viking 1970, forskudd .................................. . 

Aktiva: 

Kr. 14 610,35 

)) 3 787,36 

)) 84,88 

>> 55 321,55 

>> 736,00 

Kr. 74 540,14 

STATUS 

Kasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 336,91 

7,55 Postgiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Den norske Creditbank: 

Kto. 7001.06.00365 foliokto. 

» 7001.63.78443 sparekto. 

Midlertidig lån: Orknøyutgr. . ........................... . 
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)) 1 960,69 
)) 20 109,32 

)) 5 977,00 

Kr. 28 391,47 



REGNSKAP PR. 31/10-1970 

VINNINGSKONTO 

Inntekter: 

Kontingenter .......................................... . 
Salg .................................................. . 

Underskudd 1/11-69-31/10-70 .......................... . 

Passiva: 

Kr. 44 050,00 
» 10 290,00 

» 20 200,14 

Kr. 74 540,14 

Disposisjonsfond 1/11-1969 ............................... Kr. 139 373,56 
Tilbakeført midler tilhørende Fondet 1/11-69 ... Kr. 80 693,96 

Rest Orknøyutgr. pr. 1/11-69 ................. » 10 087,99 » 90 781,95 

Kr. 48 591,61 
-Underskudd 1/11-69-31/10-70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20 200,14 

Til disposisjon: .......................................... Kr. 28 391,47 

Kr. 28 391,47 
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NORSK ARKEOLOGISK 

REGNSKAP PR. 

Utgifter: 

Forvaltningsgebyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 235,00 

Stipendiun1 Egil Mikkelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 000,00 

Fondsøkning 1/11-69-31/10-70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16 116,72 

Kr. 18 351,72 

STATUS PR. 

Aktiva: 

Den norske Creditbank: 

Kto. 7001.70.08 019 Forvaltningsdepot .................. . Kr. 91 920,00 

» 7001.63.78 443 Sparekonto ......................... . » 4 890,68 

Kr. 96 810,68 
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SELSKAPS FOND 

31/10-1970 

Inntekter: 

Kursdifferanse verdipapirer 

Re11ter ................................................ . 

Livsvarige medlemskap .................................. . 

Testatnentarisk gave fra grev C. Pruszynski ................. . 

Diverse gaver .......................................... . 

31/10-1970 

Passiva: 

Kr. 210,00 

» 6 532,75 

» 6 200,00 

» 3 000,00 

>> 2 408,97 

Kr. 18 351,72 

Fond pr. 1/11-1969....................................... Kr. 80 693,96 

Fondsøkning 1/11-1969-31/10-1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16 116,72 

Kr. 96 810,68 
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Debet: 

Gravningsutgifter: 

REGNSKAP ORKNØY-

1968-

Sonnneren 1968 ......................................... Kr. 39 559,11 
» 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 57 190,40 

» 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 42 164,99 

Kr. 138 914,50 
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UTGRAVNINGENE 

1970 

Kredit: 

Gave fra skipsreder H. Irgens Larsen og frue 1968 og 1969 ..... Kr. 106 837,50 

Diverse gaver 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 26 100,00 

Lån Norsk Arkeologisk Selskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 5 977,00 

Kr. 138 914,50 
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